
Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua pöördumine erakondade poole 
  
Head valimisteks valmistuvad erakonnad, praegused ning tulevased rahvaesindajad. 
  
Eestit tuntakse maailmas kui edulugu - tehnoloogilise innovatsiooni ning vaba ühiskonna kodu. Viimastel 
aastatel oleme näinud kodanikuühiskonna aktiivsuse tõusu, kasvavat nõudlust uute poliitikas osalemise 
võimaluste järele, tahet ning vajadust dialoogiks Riigikogu ja valitsusega. Demokraatia märksõnade sekka on 
lisandunud Rahvakogu, Arvamusfestival, kaasav eelarve ja ühisloome. Nendega seotud väärtusi - valitsemise 
avatus, läbipaistvus ja püsiv dialoog kodanikega - hindab üha kasvav arv valijaid. 
  
Oma osa kirjeldatud protsessides on olnud 2011. aastal alguse saanud rahvusvahelisel avatud valitsemise 
partnerlusel (AVP), millega liitunud 65 riigi seas on ka Eesti. Tänaseks on AVP raames töös teine tegevuskava, 
mis hõlmab endas nii rahvusvahelise kui riigisisese seire all toimuvat valitsusasutuste ning kodanikuühenduste 
koostööd läbipaistvama ning kaasavama valitsemise nimel. Tegevuskava raames antud lubaduste seas on 
muuhulgas läbipaistvam õigusloome, e-osalemise kanalite edendamine, püsiva veebipõhise Rahvakogu-laadse 
arutlusplatvormi loomine, avaandmete aktiivsem kasutuselevõtt ning palju muud. 
  
Usume, et loetletud arengud ning muud AVP tegevuskavas märgitud ettevõtmised kinnistavad Eestit kui 
edulugu ja edendavad ühiskonda nii valitsuse kui kodanike seisukohast. Seda edulugu pole aga võimalik jätkata 
ilma püsiva poliitilise tahte ning järjepideva aruteluta. Täna ei ole me veel sealmaal, kus saaks rahulolevalt 
öelda, et oleme endast kõik andnud. Ka võimalusterohke AVP on takerdunud kohati nappiva koostöövalmiduse, 
ebaselgete vastutajate ning häguste edukusindikaatorite rägastikku. Need pole aga ei ületamatud ega isegi 
mitte kontimurdvad kitsaskohad. Avatud valitsemise põhimõtete jõudmine hetkel kehtivasse 
koalitsioonilepingusse oli rõõmustav esimene suurem samm, kuid protsess peab jätkuma. 
  
Seepärast kutsuvad AVP ümarlauaks koondunud vabaühendused Riigikogusse kandideerivaid erakondi üles 
kajastama avatud valitsemise põhimõtteid valimisplatvorme koostades, valijatega suheldes ning ennekõike 
valimiste järel riigi tulevikku kujundades. 
  
Ennekõike ootame valimisplatvormides vastust järgnevatele küsimustele: 
  
1) Mida kavatsete teha Riigikogu töö avatuse suurendamiseks, et kodanikel oleks võimalik saada täielikku 
informatsiooni rahvaesindajate tegevuse ja parlamendis toimuvate otsustusprotsesside kohta ning neis 
vajadusel ka osaleda? 
  
2) Milliseid järgmisi eesmärke ja ülesandeid tuleks Eestil püstitada osaledes rahvusvahelises avatud 
valitsemise partnerluse initsiatiivis? 
  
3) Kuidas tõhustada valitsuse ja vabakonna koostööd avatud valitsemise väärtuste kinnistamiseks Eesti 
poliitilise ja halduskultuuri alusena? 
  
Soovime teile valimisteks valmistumisel edu ning loodame siiralt, et Eesti astub avatud valitsemise põhimõtete 
juurutamisel pika sammu edasi. Oleme omalt poolt valmis nõu ja jõuga toetama kõigis avatud valitsemise 
partnerluse ja avatud valitsemisega seotud küsimustes. 
 
Lugupidamisega 
  
Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud 
  
Avatud Eesti Fond, Arengukoostöö Ümarlaud, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti 
Interneti Kogukond, Vabaühenduste liit EMSL, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, e-Riigi Akadeemia, Eesti 
Infotarbijate Ühendus MTÜ, Korruptsioonivaba Eesti, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Open Data Estonia, 
Teenusmajanduse Koda, Inimõiguste Instituut, Uue Maailma Selts, Domus Dorpatensis, MTÜ Linnalabor, 
Digitaalõiguste Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Ajakirjanike Liit 
 
 
 



Rohkem infot: 
http://www.opengovpartnership.org/ 
http://www.avatudvalitsemine.ee/ 
  
Andrei Liimets 
AVP ümarlaua koordinaator 
Avatud Eesti Fond 
andrei@oef.org.ee 
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