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Austatud komisjoni liikmed! Head kaasteelised ja kaasamõtlejad üleilmse eestluse
edendamisel!
Vaatamata sellele, et me ei saa täna kõik koos viibida ühes ruumis, on mul suur rõõm teid kõiki
tervitada Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni juba kolmandal järjestikusel koosolekul!
Viimased kuud on meile näidanud, kui oluline on kiire kohanemine ja seetõttu on mul hea meel,
et meie ühine eesmärk ja töö – üleilmse eestluse programmi koostamine – ei ole vaatamata
täiesti muutunud töökorraldusele „kannatada saanud“. Kõik osapooled, nii meie riigi
ametnikkond kui ka võõrsil elavad rahvuskaaslased on jätkuvalt toimekalt programmi
ühisloomesse aega ja pühendumust investeerimas. Aitäh kõikidele selle eest!
Kahjuks ei saa siin täna teiega jagada üksnes rõõme, sest meieni on jõudnud ka Eesti
väliskogukonna muremõtted globaalse pandeemia valguses. Eesti alaliselt võõrsil elav
kogukond ei tundunud end eriolukorras piisavalt kaasatuna ning informeerituna. Kogukonna
peamised mured olid seotud näiteks piiratud reisimisvõimalustega Eestisse, sellest tulenevalt
Eestis oleva kinnisvara hooldamisega ja kohtumise piiratusega Eestis elavate lähedastega.
Kriisiolukorras tuli palju erinevat informatsiooni arvukatest kanalitest, kuid sellistel puhkudel
on kõige vajalikum just kõige vajalikuma informatsiooni õige kanaliseerimine. See on olnud
raske õppetund, kuid on näidanud veelgi enam, et oleme oma tegemistega liikumas õiges suunas
– suund ühtsema infovälja poole, et ka kõik välismaal elavad rahvuskaaslased saaksid riigilt
vajalikul määral tuge ning ligipääsetavus praktilisele informatsioonile – näiteks
konsulaarküsimustele – oleks tagatud.
Siinkohal kasutaksin hea meelega võimalust üleskutseks! Nimelt kriisiajal tõstatus varasemast
veelgi enam esile rahvastikuregistris olevate andmete olulisus. E-rahvastikuregister on pidevalt
täienemas ning kutsun üles kõiki tänaseid kuulajaid ja nende lähedasi oma rahvastikuregistri
andmeid kontrollima ning vajadusel täiendama. Seda on mugav teha elektrooniliselt, kasutades
kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID lahendusi.
Üleilmse eestluse programmi raames on plaanis astuda mitmeid praktilisi samme, et
infovahetus oleks ühest küljest tõhusam, teisest küljest, et vajaliku infoni jõudmine oleks
lihtsam. Ühe praktilise sammuna oleme koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga lähipäevil
välja kuulutamas väliseesti väljaannetele suunatud toetusvooru, kus saavad osaleda kõik meie
rahvuskaaslastele suunatu väljaanded. Täpsema info taotlusvooru tingimuste osas avalikustame
KÜSKi kodulehel. Loodame aktiivsele osalusele!

Tänase koosoleku üheks peamiseks eesmärgiks on aga anda teile ülevaade, kuhu oleme nende
viimaste kuudega programmi koostamisel jõudnud ning ühtlasi küsida teilt väärtuslikku
tagasisidet. Koosoleku jooksul on kõigil võimalus kaasa rääkida ja oma mõtteid vahetada.
Hea meelega lisan siinkohal, et lisaks programmi koostamisele, oleme koostöös
kultuuriministri ja kultuuriministeeriumiga jõudsalt edenenud ka valdkonna arengukava –
„Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ – koostamisega, mille üheks
programmiks Üleilmse eestluse programm on.
Käesolevaks hetkeks on aktiivne sisendi korje programmi kaheksas valdkonlikus töörühmas
lõppenud, kuid see ei tähenda kindlasti koostöö lõppu! Käesolevas faasis toimub nüüd sisendi
ühtlustamine ja programmi dokumendi ülesehitus vastavalt riiklikule strateegilise planeerimise
süsteemile, programmi juhtrühma poolt. Sügisel toimub taaskord aktiivsem kaasamine
dokumendile tagasiside saamiseks.
Täna tahaksime kõigi teiega muuhulgas ühiselt arutada seda, kuidas jätkame tööd
töörühmadega peale programmi kinnitamist. Oleme omakeskis mõelnud, et töörühmi võiks
koondada, selleks aga peame kokku leppima edasise juhtumissüsteemi.
Samuti peame arutama seda, kuidas jätkub meie koostöö kõigi teie – ehk Ülemaailmse eestluse
koostöökomisjoni liikmetega. Meil on järgmine kohtumine planeeritud sügisesse, täpsemalt 29.
septembril Tartus, kuid kuidas ja missuguse regulaarsusega jätkame oma kohtumisi alates 2021.
aastast?
Ma olen tänulik kõikidele, kes selles protsessis on kaasa löömas, kuid eriti rõõmsaks teeb mind
see, kui pühendunult on kaasa löömas meie noored! Veidi tagasi vaadates oli minu meelest väga
tähendusrikkalt ja märgiliselt ESTO 2019 nimi MEIE TULEVIK. Alles paar nädalat tagasi oli
mul au avada Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku initsiatiivil ellukutsutud noorte
virtuaalpäevad, kus Eesti juurtega noored, pea kolmekümnest riigist üle maailma, arutlesid
ühiselt üleilmse eestluse teemadel ja andsid ka oma osa seeläbi peagi valmivasse programmi.
Mul on hea meel siinkohal veelkord öelda oma tänusõnad aktiivsetele noortele, eesotsas TuuliEmily´ga, kes on ka täna siin noori innukalt esindamas.
Kogu maailmas on 2020. aasta alanud keeruliselt ja siinkohal on tähtis meeles pidada, et
keerulistel aegadel peame me veelgi enam kokku hoidma ja ühiselt tegutsema! Aitäh teile, et
üleilmse eestluse leek on olnud hoitud ka kriisi ajal!
Enne, kui liigume programmi ülevaate juurde, on mul on teile siinkohal veel üks üleskutse,
mida tänasel koosoleku arutada. Nimelt kuidas tähistada vääriliselt koos Välis-Eesti päeva
novembrikuu viimasel laupäeval? Seda mõtet saame lähemalt arutada peale ülevaadet
arengukavast ja programmist.

Aitäh teile! Sisukat arutelu!

