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Konverents

20 aastat Eesti Saarte Kogu. Kuidas edasi?
Kokkuvõte
Käesoleva aasta 5.detsembril möödus 20 aastat päevast, mil Muhu saarel korraldatud koosolekul otsustasid
kõigi asustatud saarte esindajad luua mittetulundusühingu Eesti Saarte Kogu.
Möödunud kahekümne tegevusaasta jooksul on MTÜ Eesti Saarte Kogul (ESK) ette näidata rida sisulisi
saavutusi:
- Saarte arengukava ja programmi väljatöötamine (1994-1995), töös 1996–2004;
- Püsiasustusega (väike)saarte seaduse ettevalmistamine ja lobitöö tegemine (1993–2003);
- Väikesaarte ühendusteede (sadamate) ja parvlaevade ning postipaatide ehitamise riiklikule kavale
selgitustöö tegemine;
- Iga-aastaste saarte pärimuspäevade korraldamine;
- Saarte noorte omavahelise koostöö edendamine;
- Saarte kultuuriprogrammi käivitamisele kaasaaitamine (käivitus 2008);
- Väikesaarte programmi käivitamisele kaasaaitamine (käivitus 2011);
- Osalemine Siseministeeriumi Väikesaarte komisjonis;
- Koostöö edendamine teiste EL saartega Euroopa Väikesaarte Ühenduste Ühenduse (ESIN) liikmena;
- Parameedikute väljaõppe vajaduse selgitamine;
- Osalemine mitmesugustes projektides (uuring “Püsiasustusega väikesaarte seaduse mõju ja teiste
püsiasustusega saarte vajadused”),
− Interreg projektid “Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse arengukava”,
“Tuletornid turismitooteks”, “Rohelised saared” jt.
Vabariigi ministeeriumidele ja Riigikogule on saadetud arvukalt pöördumisi, mis kajastasid paljusid saartele
oluliste eluvaldkondade probleeme ja esitati omapoolsed ettepanekud olukorra muutmiseks.
Samas TUNNETAME, et seoses põlvkondade vahetumisega on toimunud saartevahelise koostöö ja ESK enda
institutsionaalne nõrgenemine.
TÕDEDES, et kõigi saarte tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu huvides on veel palju olulist üheskoos ellu
viia leiab Eesti Saarte Kogu järgmist:
1. Kutsume saarte kogukondi ja nende esindajaid, k.a noored ja naised suurendama oma panust ESK
tegevustes, sh olema aktiivsed saarte ühisürituste läbiviimisel, osalema vabatahtlike ekspertidena
spetsiifilistes saarte elu käsitlevates küsimustes (nt kalandus, turism jms).
2. Eesti saarte ja ESK jätkusuutlik areng eeldab saarte uuringute jätkamist ja tegevsekretäri rakendamist,
selleks uute inimeste kaasamist, kes oleksid huvitatud ja võimelised saarte teemaga tegelema. Oleme
arvamusel, et need eesmärgid on saavutatavad TTÜ Kuressaare Kolledži juhtkonna ja Saare Maavalitsuse
ühiste pingutuste tulemusena.
3. ESK juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamiseks ning suurema ja ühiskondliku mõju saavutamiseks tuleb
uuendada ESK strateegiat ja arengukava. Selle väljatöötamiseks ESK liikmete osalusel on võimalik ja
vajalik taotleda rahalist toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.
4. Eesti Saarte Kogu toetab Regionaalarengu strateegia aastani 2020 ettevalmistamist. Peame strateegiat
vajalikuks eelduseks regionaalpoliitika suurema mõju tagamisel nii riigi arengule tervikuna kui Eesti saarte
kestlikule arengule. Eesti Saarte Kogu peab vajalikuks teha omapoolsed ettepanekud Regionaalarengu
strateegia 2020 ettevalmistamiseks lähtudes Eesti saarte eripärastest arenguvajadustest ja –võimalustest
2013.a jaanuarikuu jooksul.
7. detsembril 2012 Muhus

