Nordiska ministerrådets kontor i Estland: verksamhetsrapport 2012
Efter ett år av mycket publicitet fotsatte ministerrådets kontor i Estland sin verksamhet med vind i
seglen år 2012. Norges ordförandeskapsprogram fokuserade på nordisk välfärd. Välfärdstemat kom
därmed att gå som en röd tråd genom hela verksamhetsåret. Det var därför naturligt att inleda
med en rundabordskonferens med välfärd som tema i mars. Konferensen som ordnades
tillsammans med Norges ambassad i Tallinn blev välbesökt och inspirerade till en diskussion om
välfärd i arbetslivet och behov av kvalitet under fritiden. I maj fortsatte ministerrådets ”serie”
Nordic Look som det här året fokuserade på hållbar stadsplanering och vikten av välplanerade
stadsmiljöer. Evenemangen ordnades under två veckor på muséet för nutidskonst tillsammans med
Estlands Center för Arkitektur och Det Kreativa Estland.
Under hösten fortsatte verksamheten med ett kreativt forum för estniska och nordiska pedagoger
samt ledning för undervisning på lokal nivå i Estland. Forumet gav bränsle till en välkommen
diskussion om behovet av mera kreativitet i utbildningen. En uppföljning kommer att ordnas under
2013.
Under hösten fortsatte miljöforumet Rohevik/Green Growth enligt modell från tidigare år.
Konferenser om hållbar energiproduktion och hållbart byggande ordnades i Tartu och Tallinn.
Utöver ovannämnda arrangemang bedrevs traditionell verksamhet i fruktsamt samarbete med de
nordiska ambassaderna, de estniska ministerierna och övriga lokala nationella samarbetspartners.
Tillsammans med ministerrådets kontoren i Vilnius och Riga producerades också skriften Mera är
bättre: nordiskt-baltiskt samarbete 1991-2031. Avsikten var att medverka till en diskussion om
verksamhetsinriktningen för ministerrådets kontor i Estland, Lettland och Litauen från och med
2014 då nya riktlinjer skall gälla.
Urval av evenemang i 2012:
1. Hållbar utveckling, energi och miljö
a.

Green Growth Festival – Rohevik (18-19.10 & 25-26.10, www.rohevik.ee). Det
övergripande målet för projektet Rohevik/Green Growth är att ge en nordisk
kontribution till den pågående utvecklingen för en hållbar utveckling i Estland. För
andra året i följd var där energi effektivitet, smarta ösningar och förnybar energi på
agendan. Årets festival bestod av två konferenser, i Tallinn på Riigikogu
(parlamentet, ett NB8 format med titeln Policy Challenges on Energy Effiency and
Renewable Energy) den 18–19.10 och i Tartu (Smart Energy Solutions) den 25–
26.10. Sammanlagt ca 335 deltagare deltog i konferenserna. Nyckelpersoner:
Nordiska rådets president Kimmo Sasi, Krzysztof Gierulski från Europakomisjonen,
Robert Tromop från den Internationella Energiagenturen osv.

2. Kultur och kreativa industrier
a.

Nordic Look 2012 - stadsplanering och arkitektur (15-30.5, www.nordiclook.ee).
Avsikten med årets Nordic Look var att fokusera på urbana miljöer i avsikt att
stöda befolkningens välbefinnande. Ministerrådet ville skapa en förutsättning för en
dialog
mellan
arkitekter,
politiker,
tjänstemän,
aktivister
och
medborgarorganisationer att tillsammans med representanter för de andra baltiska
länderna, nordväst Ryssland och de nordiska länderna reflektera över lösningar och
avsaknaden av lösningar för en fungerande urban miljö. Nordic Look utgör inget
enskilt seminarium utan helt enkelt en hel serie av konferenser och seminarier
under en längre tid. I det här fallet under tiden 15-30.5 med en inledande
internationell konferens under rubriken ”En levande stad – en stad av drömmar”
där Estlands president Toomas Hendrik Ilves var en av talarna. Som medarrangör
och partner fungerade Centret för Estnisk Arkitektur och Det Kreativa Estland. Efter
öppningskonferensen följde tre temaseminarier riktade till branschfolk (Arkitektur
och arkitekttävling; Upphovsrätt för arkitekter; Gemensam marknadsföring på den
internationella
marknaden).
I
samband
med
evenemangen
hölls
rundabordsdiskussioner anordnade av arkitektorganisationer från olika delar av
Östersjöregionen samt gästade Kumu utställningen Newly Drawn – Emerging
Finnish Architects. Omkring 350 personer såg också de fyra filmer med arkitektur
som tema (The Desert Castle (NO); Bruno is Back (SE); A Time of Roses (FI); My
Playground (DK)). Radio och TV uppmärksammade evenemangen både i
huvudnyhetssändningar och i separata inslag. Kulturtidningen Sirp publicerade flera
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sidor material i anledning Nordic Look samt tog upp temat på ett av de populäraste
diskutionsprogram vid estnisk TV på bästa sändningstid. Nordic Look 2012 blev
markerad som en av de viktigaste arkitektur evenemangen i Estland i 2012.
Sammanlagt ca 1250 människor deltog i Nordic Look.
b.

Seminarier för att stödja kreativa entreprenörer (8-23.3). Det Kreativa Estland
ordnade fem separata lokala seminarier under våren, stödda av ministerrådet:
Valga 8.3, Viljandi 9.3, Rakvere 15.3, Jõhvi 16.3 och i Hapsal 23.3. Teman
cirkulerade kring försäljning och marknadsföring samt behovet av samarbete samt
fokusering på uppmärksamhet i media. Sammanlagt deltog 551 kreativa
entreprenörer i de lokala seminarierna.

c.

Kreativitet i skolan (28-29.8). Målet med ett tvådagarsforum för tjänstemän,
pedagoger, skoldirektörer och forskare var att diskutera möjligheterna att bättre
utnyttja kreativa grepp i skolundervisningen. Omkring 100 personer från den
estniska skolvärlden, 23 föreläsare och 6 arbetsgruppsledare deltog. Forumet
lockade även medieuppmärksamhet – arrangörer blev intervjuerade i radio och
största dagstidningen Postimees intervjuerade experten för Hjalli pedagogik.
Kreativt forum kommer att få en uppföljning under 2013 i form av ett nytt forum ett första steg till nya nätverk.

d.

Nordisk biblioteksvecka (12-18.11). För 15 gången arrangerades nordisk
biblioteksvecka i Estland. Årets tema var ”Olikheter i de nordiska länderna”.
Sammanlagt deltog 135 bibliotek i evenemangen. På biblioteket i Tartu samlades
bibliotekarier från hela landet till ett endagsseminarium. Utställningen The
Faboulous Iceland med 23 posters med moderna isländska författare cirkulerade
mellan seminarieplatserna under biblioteksveckan. Den internationella Strindbergskonferensen i Tartu 15-16. november genomfördes i samarbete med Tartu
universitetets Skandinavistika avdelning.

e.

Filmportal (december). Ministerrådets kontor tog initiativet till att starta upp ett
nordiskt virtuellt bibliotek för nordisk film i Estland. Plattformen är en
försöksverksamhet för ett år och till en början är det möjligt enbart för film- och
språkstudenter i Tallinn och Tartu att få tillgång till materialet. Sammanlagt är 58
(främst klassiska) nordiska filmer tillgängliga på plattformen.

3. Hälsa och jämställdhet, mänskliga rättigheter
a.

Seminarium om Nordisk välfärd (21.3). Sammanlagt deltog drygt 50 inbjudna
deltagare, experter, NGOs, och beslutsfattare i programmet. Temat nordisk välfärd
blev på det sättet en röd tråd i ministerrådets kontors verksamhet under hela
2012.

b.

Kamp mot människohandel. Projektet inleddes i oktober. Behovet av ett
fungerande
gränsöverskridande
nätverk
mellan
poliser,
gränsbevakare,
gränspoliser, frivilligarbetare, och experter i NV Ryssland, Norden och Baltikum är
uppenbart. Avsikten är att skapa och förstärka detta nätverk i ett kunskapsprojekt
som fokuserar på identifiering av offer för människohandel. Projektet genomförs
med den Nordisk-Baltiska föreningen för kvinnlig polis (NBNP) som
samarbetspartner. Tre studiebesök till Helsingfors, Stockholm och Oslo står på
programmet. Vid vart och ett studiebesök deltar 20 personer, alltså sammanlagt 60
deltagare. Projektet avslutas med en stor konferens i Tallinn i slutet av maj 2013.

4. Kommunikation
a.

Boken ”Mera är bättre: nordiskt-baltiskt samarbete 1991-2031”. Ministerrådets
kontoren i Estland, Lettland och Litauen ville bidra till utvecklandet av
verksamheten i de baltiska länderna genom att skapa nya visioner för
verksamheten. För boken vidtalades ett antal specialister från de baltiska länderna
som fick inkomma med personliga synpunkter på vad samarbetet borde handla om
i framtiden. Flera angelägna frågor togs upp, bl.a. behovet av en koordinerad syn
på de demografiska utmaningarna inom Östersjöregionen. Den frågan går redan
vidare i form av ett nordiskt-baltiskt projekt för två år, som startas under svenskt
ordförandeskap i Tallinn den 7-8 mars 2013.
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