Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevus- ja arengukava aastateks
2013-2016
Strateegia taust

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on loodud aastal 2007. ning täitnud rahvusvahelise
korruptsioonivastase ühenduse Transparency International esindusorganisatsiooni rolli. Kuue
aasta vältel on ühing kasvanud – tekkinud on stabiilne töötajaskond ja arenenud valdkondlik
professionaalne pädevus, välja on kujunenud põhilised tegevussuunad ning finantsallikad
nende elluviimiseks. Kasvava, kuid samas piiratud vahenditega keskkonnas tegutseva
organisatsiooni puhul on vajalik, et seatud eesmärgid oleksid valitud lähtuvalt ühiskondlikest
ootustest ning vajadusest ning organisatsiooni areng oleks planeeritud seotuna nende
eesmärkidega. Seetõttu oleme otsustanud, konsulteerides meie liikmetega ning partneritega
avalikus- ning erasektoris ja vabakonnas, panna kirja selge strateegia aastateks 2013-2016,
mis oleks ühtmoodi suunanäitajaks meie ühingule ning avalikkusele suunatud
selgitusvahendiks.
Visioon

Meie visiooniks on ühiskond, kus enamik selle liikmeid tunnetab korruptsiooni kahjulikku
mõju ning mõistab selle aktiivselt ja teadlikult hukka, nõudes teistelt ühiskonna liikmetelt
ausat ja läbipaistvat käitumist.
Missioon

Meie missiooniks on olla avalikes huvides tegutsev apoliitiline organisatsioon, mis loob oma
tegevusega läbipaistvat ja ausat ühiskonda, kaasates oma partnereid avalikust- ja erasektorist
ning kodanikuühiskonnast.
Eesmärk

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on Eesti juhtiv kodanikuühiskonna organisatsioon
läbipaistvuse, eetika, hea valitsemise ja korruptsiooniennetuse alal ning arvamusliider, kes
kujundab oma seisukohtadega poliitikaprotsesse.
Meie väärtused

•
•
•
•
•
•
•

Läbipaistvus
Vastutavus (Accountability)
Ausus (Integrity)
Solidaarsus
Julgus
Õiglus
Demokraatia
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•

Tasakaalustatus

Tegevuspõhimõtted

•

•
•
•

•
•

Me teeme koostööd kõikide üksikisikute ja gruppidega, era-, avaliku- ning
mittetulundussektori organisatsioonide ning
valitsuste ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega, kes on pühendunud korruptsiooniga võitlemisele ja selle
ennetamisele ja tegutsevad kooskõlas meie organisatsiooni põhimõtete ning
eesmärkidega
Me oleme avatud, ausad ja vastutavad suhetes nendega, kellega me töötame
Me oleme demokraatlikud, poliitiliselt sõltumatud ning erapooletud oma tegevustes
Me mõistame hukka korruptsiooni, mis on usaldusväärselt tõestatud, kuid me ei tegele
konkreetsete
korruptsioonijuhtumite uurimisega, kuna selleks on loodud
õiguskaitseasutuste ja teiste institutsioonide näol piisav ja toimiv riiklik struktuur
Me ei kommenteeri ühekülgselt tõstatatud konkreetseid situatsioone ning üldjuhul ei
paku nõustamist korruptsiooniga kokku puutunud isikutele
Me aktsepteerime toetusi ja annetusi nii era- kui ka juriidilistelt isikutelt tingimustel, et
tehtav annetus ei ohusta meie sõltumatust ja mainet

Valdkondlikud eesmärgid 2013-2016

Eesmärk 1: erakondade rahastamise läbipaistvus. Seisame hea selle eest, et
erakondade rahastamine on korraldatud viisil, mis lisaks läbipaistvale
rahastamismudelile ning tõhusale kontrollile tagab ka konkurentsi edendamise
erinevate poliitiliste jõudude vahel ning mitmekesise maailmavaadete esindamise
seadusandlikus kogus. 2013. aasta KOV valimistel on valimiste õiguspärasuse
hindamine vaatlemise teel kombineeritud avalike ressursside kasutamise jälgimisega
kodanikuühenduste ja teiste vabatahtlike abil.
Eesmärk 2: suurem poliitiline ja ametkondlik vastutavus. Seisame hea selle eest,
et vastu on võetud Riigikogu käitumiskoodeks ning selle järgimise kohta annab
hinnanguid komisjon, kuhu kuuluvad ka sõltumatud eksperdid ja vabaühenduste
esindajad. Riigikogu liikmete tegevus on avalikkuse jaoks nähtavam vastava
veebirakenduse abil ning otsuste langetamisel saab valija arvesse võtta poliitikute
tegevust valimiste vahepealsel ajal. Hinnatakse ametkondade korruptsiooniriske ning
ühing osaleb aktiivselt Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlaua töös.
Eesmärk 3: erasektori osaluse suurendamine korruptsiooniennetuses. Kujundame
ettevõtete korruptsioonivastasest foorumist regulaarse arutelukoha ettevõtjate jaoks
ning kord kvartalis toimuvad ettevõtete suunatud korruptsioonialased koolitused.
Erasektori teadlikkuse suurendamisele pööratakse riiklikul tasandil suuremat

2

tähelepanu ning ettevõtjad mõistvad riske, mis korruptsiooniga kaasnevad. Läbi on
viidud riigi äriühingute läbipaistvusuuring.
Eesmärk 4: avalikkuse hoiakute kujundamine. Seisame hea selle eest, et
korruptsiooniennetusele pööratakse tähelepanu juba formaalharidussüsteemis (põhi- ja
keskkool) ning vastavad osad sisalduvad ühiskonnaõpetuse ainekavas. Uues
korruptsioonivastases strateegias on ette nähtud noorte teadlikkuse tõstmise ja
hoiakute kujundamisega seotud meetmed. Koostöös noorteorganisatsioonidega viib
KVE läbi regulaarseid noortele suunatud tegevusi (esseekonkurss, seminar, trükised
jm). Korruptsioonialase kodanikuhariduse edendamiseks koordineerib ühing
kodanikeühenduste korruptsioonivastast võrgustikku.
Tegevuseesmärgid 2013-2016

1. Korruptsiooniriskide ennetamine
− Peame vajalikuks jätkata ning laiendada korruptsiooniriskide valdkonnapõhist
hindamist
− Harime sihtgruppe ja avalikkust, et suurendada korruptsioonialast teadlikkust ning
vähendada probleemide vääritimõistmist ühiskonna poolt
− Oleme koalitsiooniehitajaks, koondades avalikku-, era- ja kolmandat sektorit avalikes
huvides olevate muutuste saavutamiseks
− Arendame oma koolitusvõimekust ning pakume ise ning organiseerime oma
siseriiklike ja rahvusvaheliste partnerite abil mitmesuguseid koolitusi.
2. Poliitika kujundamine
− Algatame ise vajalikke diskussioone ning reageerime diskussioonidele aktiivelt
− Oleme alati kaasatud riiklike institutsioonide poolt algatatud ning meie
tegevusvaldkonnaga seotud seadusandlikku ja poliitika kujundamise protsessi
− Teostame asjassepuutuvate õigusaktide, poliitikate ja arengukavade analüüsi
− Toome omalt poolt välja probleemkohti, sõnastame neid ning edastame avalikkusele
− Pakume konstruktiivseid lahendusi ning oleme avalikule-, era- ja kolmandale sektorile
heaks partneriks
− Algatame eestkostekampaaniaid Eestis ning osaleme Transparency International
regionaalsetes ning globaalsetes kampaaniates
3. Organisatsiooni arendamine
− Kujundame välja stabiilse finantsbaasi, mis pärineb vähemalt 3-st erinevast allikast.
Aastaks 2016 pärineb vähemalt 40% meie tegevuskuludest mitteprojektipõhistest
allikatest
− Organisatsioonil on professionaalne ja stabiilne töötajaskond ning vabatahtlike ring
− Ühingu partnerid ja liikmed on informeeritud meie tegevustest ning aktiivselt kaasatud
organisatsiooni arendamisse ja edasiviimisse
− Ühingul on kestev kommunikatsiooniplaan, mis toetab eesmärkide täitmist
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− Ühingu liikmed ning võrgustiku liikmed on tugevalt seotud ühingu tegevustega
− Organisatsiooni juhtisikud on meedia poolt tunnustatud arvamusliidrid valdkonda
kuuluvates küsimustes ning esindavad regulaarselt organisatsiooni avalikkuse ees
− Organisatsioonil on kontaktisik enamikus maakondadest
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