Ühingu Korruptsioonivaba Eesti töökaart
Ühingu töökaart on avalikkusele suunatud ülevaade ühingu perioodilisest tegevusfookusest.
Töökaarte uuendab ühing kaks korda aastas ning töökaardid sisaldavad lisaks ühingu peamistele
tegevussuundadele kajastatud perioodi jooksul ka Korruptsioonivaba Eesti seisukohti olulisemates
küsimustes. On probleeme, mille lahendamine võtab paratamatult kauem kui pool aastat ning seega
võivad teatud fookused kajastuda mitmel järjestikkusel töökardil. Korduvate tegevusfookuste juurde
on igal töökaardil lisatud lühiülevaade valdkonnas toimunud positiivsetest või negatiivsetest
arengutest viimase perioodi jooksul. Ühingu töökaartidel kajastuvad tegevused toetavad ühingu
strateegiliste eesmärkide täitmist.

•

Kvaliteetse Riigikogu liikmete eetikakoodeksi vastuvõtmise igakülgne toetamine
Probleemi lühikirjeldus:
Parlamentide ning poliitikute maine ja usaldusväärsus on probleemikohaks kõikjal maailmas,
usaldamatus seadusandliku võimu esindajate vastu pärsib riigi võimet normaalset
funktsioneerida ning rahva võõrandumine poliitikast seab kahtluse alla demokraatia
legitiimsuse. Uuringud näitavad madalat usaldust parlamendi vastu ka Eestis. Seega leiab
ühing, et Riigikogu liikmete eetikakoodeksi loomine on hädavajalik, kuna kvaliteetne ning
eetikakoodeks, mille taga on ka jõustamismehhanismid, aitab tõsta nii parlamendi
usaldusväärsust kui parandada poliitilist kultuuri seadusandliku võimu tasandil.
Töösuuna eesmärgid:
1. Poliitilise kultuuri parendamine.
2. Parlamendi maine tõus.
Riigikogu liikmete eetikakoodeksiga seotud tegevuste, ühingu seisukohtade ja koodeksi
teemalise meediakajastuse leiab siit.

•

Eesti erakondade rahastamise korralduse läbipaistvamaks muutmise propageerimine
Probleemi lühikirjeldus:

Erakodade rahastamine on esindusdemokraatia legitiimsuse seisukohalt üks võtmeküsimusi.
Võttes arvesse Eesti väiksust ning erakondade tugevat läbipõimitust täitevvõimu ja
seadusandliku võimuga, on oht partokraatlike ning demokraatiat pärssivate tendentside
süvenemiseks. Seega leiab ühing, et erakondade rahastamise korraldus tervikuna tuleb üle
vaadata ning süsteemi täiustada nii, et suureneks rahastamise läbipaistvus ning ka
demokraatia toimimiseks vajalik poliitiline konkurents.
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Töösuuna eesmärgid:
1. Erakondade rahastamise süsteem läbipaistvamaks muutumise soodustamine.
2. Erakondade rahastamise järelevalve süsteemi tõhusamaks muutumise soodustamine.

Loe ühingu ettepanekuid erakondade rahastamise korralduse muutmiseks siit.
•

Väärkäitumisest teavitajate kaitse tõhustamise vajaduse propageerimine
Probleemi lühikirjeldus:
Väärkäitumisest teavitamine ehk whistle-blowing on efektiivne, kuid senini vähekasutatud
meede korruptsioonivastases võitluses. Väärkäitumisest teavitamise kontseptsioon hõlmab
ennast organisatsioonisisest või organisatsiooniga seotud isikut, kes teavitab ametivõime
korruptsioonijuhtumitest või teistest tõsise väärkäitumise ilmingutest ning ühtlasi ka nende
isikute kaitset tagakiusamise eest. Väärkäitumisest teavitajate kaitsemehhanismid on Eestis
senini aga puudulikud ning eraldiseisvat regulatsiooni väärkäitumisest teavitajate kaitseks
või tagakiusamise tõttu tekkinud kahju hüvitamiseks ei eksisteeri. Seega leiab ühing, et
tõhusate väärkäitumisest teavitajate kaitse mehhanismide loomine on vajalik ning oluline
samm.
Töösuuna eesmärgid:
1. Tõsta ühiskondlikku teadlikkust väärkäitumisest teavitamisest kui olulisest
korruptsiooniennetuslikust mehhanismist.
2. Aidata kaasa väärkäitumisest teavitajate kaitsemehhanismide ning vastava
seadusandluse loomisele.
Väärkäitumisest teavitajate kaitse alased analüüsid ning ühingu seisukohad leiab siit.
Samuti on ühing käivitanud väärkäitumisest teavitajate kaitse propageerimise
jätkuprojekti, mille kohta leiab infot siit.
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•

Kodanikeühenduste koostöö edendamine korruptsiooniennetuse ning läbipaistvuse
teemadel ja erasektori suurem kaasamine korruptsiooniennetusse
Probleemi lühikirjeldus:
Ühingu hiljuti valminud Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu tulemused osutavad
selgelt erasektori ning kolmanda sektori vähesele kaasatusele korruptsiooniennetuslikesse
tegevustesse. Kuna korruptsioon on ühiskondlik probleem, mis puudutab riiki tervikuna ning
seeläbi rohkemal või vähemal määral ka kõiki sektoreid, leiab ühing, et
korruptsiooniennetuse tõhustamiseks on vaja soodustada kolmanda sektori ning erasektori
kaasatust korruptsioonivastastesse tegevustesse.
Töösuuna eesmärgid:
1. Kodanikeühenduste omavahelise koostöö suurendamine korruptsioonivastastes ning
läbipaistvust soodustavates tegevustes.
2. Erasektori senisest suurem kaasamine korruptsiooniennetusse.
3. Laiapõhise baasi loomine erinevatest gruppidest, mis võimaldaks kvaliteetse
diskusiooni algatamist ühiskondlikult olulistel läbipaistvuse ning aususega seotud
teemadel.
Ühingu käimasolevatest projektidest ning tegevustest, mis toetavad antud eesmärkide
saavutamist, saab lugeda siit ja siit.
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•

Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seotud riskidele tähelepanu juhtimine
ning pettuste vältimiseks loodud parimate praktikate tuvastamine
Probleemi lühikirjeldus
Viimasel ajal on avalikkuseni jõudnud mitmeid Euroopa Liidu struktuurivahendite
väärkasutamise juhtumeid (näiteks: Pealtnägija: segadus Aardla poldri eurotoetustega
osutus arvatust palju suuremaks). Pettuste risk struktuurifondidest eraldatavate vahendite
kasutamisel väärib kindlasti tähelepanu, sest on tõsine avalike huvide riive.
Töösuuna eesmärgid:
1. Parimate pettuste vältimiseks kasutatavate praktikate tuvastamine.
2. Avalikkuse tähelepanu juhtimine riskidele ning nende vältimise võimalustele.
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