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1. Ülevaade üleilmse eestluse valdkonnast Välisministeeriumi juhtimisalas, sh planeeritavad 

tegevused 2021. aastal

2. Ülevaade valmivast üleilmse eestluse programmist 

Päevakord 



Ülevaade üleilmse eestluse valdkonnast Välisministeeriumi 
juhtimisalas

• Üleilmne eestlus välisministri ja Välisministeeriumi juhtimisalas alates märts 2021

• Üleilmse eestluse meeskonna moodustamine juriidiliste ja konsulaarküsimuste 
asekantsleri juhtimisalas

• Peamine ülesanne on suurendada üleilmse eestluse valdkonna baasrahastust

• Üleilmse eestluse edendamine peab olema süsteemne ja erinevate osapoolte 
koostööle orienteeritud

• Ülemaailmse eestluse koostöökomisjon (ÜEKK)

• Eesti väliskogukonnad esindusorganisatsioonidega 

• Ametkond 

• Era- ja mittetulundussektor 



Mida saime teada 2020.aasta rahuloluküsitlusest? 

• Eesti identiteeti hoidvad pidepunktid on:
Eesti keel ja kultuur

Perekondlikud sidemed ja suguvõsa Eestis

Eesti hea rahvusvaheline maine ja edukus

• Tugev side välismaal elavatega eestlastega on oluline

• Välismaal elavad eestlased soovivad olla kaasatud Eesti riigi arengusse ja 
tutvustamisse (sh äridiplomaatia, välispoliitika)

• Ootus, et Eesti oleks jätkuvalt avatud, salliv ja arenemishimuline riik

• Soovitakse regulaarset ja paremat infovahetust

• Soovitakse paremat ja kodanikule lähedal asuvat konsulaarteenust



Planeeritavad tegevused 2021. aastal

• Üleilmse eestluse programmi 2021-2024 kinnitamine*

• Täiendavate toetusprogrammide loomine 
Väljaanded

Omaalgatustegevused

Stipendium-programm praktikaks  Eestis 

• Regulaarne suhtlus ja kooskäimine 
Infovahetus 

Regulaarsed virtuaalpäevad 

• Uuring 

• Rahvusvaheline koostöö 



Üleilmse eestluse programm 2021-2024

• Kinnitamine detsembris 2021 välisministri poolt 

• Loodav „Üleilmse eestluse programm“ toetab nii kehtiva „Välispoliitika arengukava 
2030“, kui ka peagi valmiva „Sidusa Eesti arengukava 2021-2030“ eesmärkide 
saavutamist

PROGRAMMI EESMÄRK: Väljaspool Eestit asuv eestlaskond kannab Eesti
identiteeti, osaleb Eesti ühiskonna- ja kultuurielus ning Eestisse tagasipöördumine
on oodatud ja vajalikul määral toetatud. Eestit toetavad ja väärtustavad inimesed
aitavad kujundada Eesti positiivset kuvandit maailmas, tutvustada kultuuri,
edendada majandust ning rahvusvahelisi suhteid.



Programmi 3 peamist tegevussuunda ehk meedet

Eesti identiteedi edendamine ja säilitamine välismaal 

Soovime saavutada olukorra, kus välismaal elavad eestlased kannavad Eesti identiteeti 
– tagatud on ühine ja mitmekülgne inforuum, eesti keele ja kultuuri elujõulisus 
välismaal ning Eesti vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine

Välismaal asuva eestlaskonna ja Eesti sõprade kaasamine ühiskonna ellu ja
arengusse, koostöö edendamine ning kvaliteetsete teenuste tagamine

Soovime saavutada olukorra, kus Eesti side välismaal elava eestlaskonna ning Eesti 
sõpradega tugevneb pakutavate teenuste laiendamise, rikastamise ning kvaliteedi
parandamisega. Nende teenuste kaudu suureneb välismaal elavate eestlaste panus
Eesti ühiskonna arengusse.

Eestisse tagasipöördumise ning Eesti eluga (taas)kohanemise toetamine 

Soovime saavutada olukorra, kus on toetatud ja soodustatud eestlaste
tagasipöördumist kodumaale, luues eeldused sujuvaks tagasipöördumiseks ja Eestisse
jäämiseks.
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