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Pöördumine seoses Noortepoliitika Nõukogu reformimisega
Austatud härra Lukas
Noorte katusorganisatsioonid Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL)
ja Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL, edaspidi nimetatud koos E3) pöörduvad Teie poole murega,
mis on seotud haridus- ja teadusministrit nõustava Noortepoliitika Nõukogu (NPN) uuendamise
kavaga.
E3 organisatsioonid on tutvunud Haridus- ja Teadusministeeriumis valminud NPNi ülesannete,
töökorra ja liikmeskonna muutmisega seonduvate ettepanekutega. Tahame tunnustada
ministeeriumit selle eest, et ENLi poolt algatatud NPNi uuendamise ettepanekuid on suurel
määral arvestatud.
E3 organisatsioonid peavad äärmiselt oluliseks, et NPNi kui noortepoliitika eest vastutavale
ministrile nõuandva kogu töösse on kaasatud noortevaldkonnaga oma töös tihedalt kokku
puutuvad riigiasutused ning eestkosteorganisatsioonid. Samuti peame väga vajalikuks haridus- ja
teadusministri kuulumist nõukogu koosseisu.
E3 on seisukohal, et NPNi moodustamisel seni kehtinud põhimõte, mille kohaselt rohkem kui
pooled nõukogu liikmetest esindavad noorteühendusi, on noortepoliitika alase nõuandva kogu
puhul võtmetähtsusega. E3 möönab, et nõukogu koosseisu laiendamine eelkõige täiendavate
kodanikeühenduste kaasamise, aga ka avaliku sektori esindatuse suurendamise näol nõukogu
koosseisus on vajalik. NPNi uue koosseisu moodustamisel peab aga kindlasti jätkuvalt arvestama
põhimõttega, mille kohaselt noorte esindajatel on nõukogu koosseisus enamus. Riiklikku
noortepoliitika kujundamisel on noortel täita oluline roll. Ka HTMi poolt välja pakutud tulevase
NPNi ülesannete hulgas on noorteühingute aastatoetuse eraldamise korraldamisega seonduvate
küsimuste osas ettepanekute tegemine ministrile. Leiame, et olukord, kus nii noortepoliitika
kujundamise osas kui noorteühenduste rahastamise osas ministrile ettepanekuid tegeva nõukogu
koosseisus on noorte esindajad vähemuses, ei ole kuidagi noorte huvides ning oleks võrreldes
seni kehtinud praktikaga oluline tagasiminek.
NPNi töö efektiivsuse tagamiseks palume Teil NPNi uue koosseisu komplekteerimisel arvestada
nõukogu töövõimega. Seetõttu ei pea me mõistlikuks organisatsioonide, kelle sihtgruppi
kuuluvad noored on esindatud juba noorte katusorganisatsioonide kaudu, eraldi kaasamist NPNi
töösse NPNi liikmetena. Leiame, et lisaks ENLi esindajatele on NPNis esindatud noorte huvide
paremaks esindamiseks vajalik lülitada NPNi liikmeskonda ka EÜLi ja EÕELi esindajad. E3 leiab,
et nimetatud organisatsioonid esindavad piisavalt suure hulga ja erinevate noorte huve ning
täiendavate noori esindavate organisatsioonide kaasamine NPNi koosseisu ei ole vajalik ega
otstarbekas. Samuti leiame, et tulenevalt ENLi liikmeskonna mitmekesisusest ning käsitlevate
teemade laiahaardelisusest, peaks ENLi, EÕELi ja EÜLi esindajatel NPNi koosseisus tulevikus
olema üle viiekümne protsendi kohtadest, sealjuures EÜLil ja EÕELil kummalgi üks esindaja ning
ENLil tulenevalt NPNi liikmete koguarvust ülejäänud kohad.

E3 märgib, et HTMi poolt on oodatud konkreetsed ootused eriti ENLi esindajate profiili suhtes, et
tagada võimalikult suure sihtgrupi noorte esindatus (näiteks noorte osaluskogude esindaja(d),
muukeelsed
noorteühendused,
erivajadustega
noorte
ühingud
jne).
Loodame, et ministrina võtate meie ettepanekuid arvesse NPNi uue koosseisu kinnitamisel.

Ott Heidmets
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees

Maris Mälzer
Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees

Kristo Peterson
Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees

