Nordiska Ministerrådets kontor i Estland: verksamhetsrapport 2011
År 2011 gick i jubiléets tecken. I Estland firades Nordiska Ministerrådets 20-års jubileum genom att
se framåt. Det var ett självklart val med tanke på att det finska ordförandeskapet hade valt att
fokusera på hållbar tillväxt. Hållbarhetstemat utgjorde fästpunkten för våra synliga aktiviteter
under året. De två huvudaktiviteterna var Nordic Look och Green Growth (Rohevik festivalen).
Kontoret tog också initiativ till fördjupade nordiskt-estniska kontakter på olika plan under året för
att förstärka och aktivera nätverket. Ministerrådets generalsekreterare och kontorschef hade en
audiens hos President Toomas Hendrik Ilves. Estlands President gjorde som första statsöverhuvud
en svarsvisit vid Ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Utrikesinistern, kulturministern och
miljöministern samt ledande tjänstemän har deltagit i NMR-kontorets aktiviteter. Kontakterna till
såväl Universiteten i Tallinn och Tartu samt olika forskningsinstitut har också varit intensiva.
Samarbetet med de nordiska ambassaderna i Estland har varit av avgörande betydelse för
genomförande av aktiviteterna. De olika samarbetspartners från Estland har deltagit i financiering
av olika evenemang i stor grad.
Jubileumsåret kulminerade i en mottagning på kontorets gård med 150 inbjudna. Estlands
utrikesminister Urmas Paet höll festtalet och en stor del av Estlands politiska och administrativa elit
var på plats.
Urval av evenemang i 2011:
1. Hållbar utveckling, energi och miljö
a.

Green Growth Festival – Rohevik (15.-17.09, www.rohevik.ee). Det övergripande
målet med projektet var att initiera till en diskussion om det urbana samhällets
utmaningar för miljön ur ett globalt och regionalt perspektiv. Projektet
förverkligades som en tredagars festival som relaterades till tre konkreta koncept
för urbant liv: 1) förnybar energi; 2) hållbar transport; 3) hållbar stadsplanering.
Nyckelpersoner: den finska miljöministern Ville Niinistö, ordföranden för estniska
parlamentets ekonomiutskott Kaja Kallas, den estniska miljöminister Keit Pentus.
Nordiska institutioner: Nordic Innovation, NIB, NEFCO. Över 400 experter,
beslutfattare och entreprenörer i branschen träffades under dagarna för att dryfta
den senaste tekniska utvecklingen för hållbara energilösningar. Publiktillställning
för den breda allmänheten på Frihetsplatsen i Tallinn, den 17 september, samlades
uppskattningsvis 2000 besökare.

2. Kultur och kreativa industrier
a.

Creative Hotspots (24.-25.03). NMR-kontoret deltog som partner tillsamans
med Brittiska Rådet i en konferens om nya kreativa idéer för entreprenörer och
investerare. Konferensen samlade 162 deltagare från de baltiska länderna, Norden
och Ryssland. Från Norden deltog två föreläsare: Ville Heijari (Angry Birds, Finland)
och Stein Bjelland (Great Moments, Norge).

b.

Nordic Look – Nordisk Design Månad (2.-29.05, www.nordiclook.ee). Målet
med utställning var att fästa uppmärksamhet vid hållbar modern nordisk design
och skaffa samarbetsmöjligheter mellan den estniska och nordiska marknaden
inom modebusiness. Avsikten var att erbjuda personer inom branschen möjlighet
att träffa nordiska designers samt att möjliggöra fortlöpande affärskontakter.
Nordic Look öppnades av Generalsekreterare Halldór Ásgrímsson. Under maj
månad hölls sammanlagt 14 separata seminarier. Vid dessa deltog sammalagt
~600 deltagare. Allmänheten kunde under dagtid besöka pop-up butiken i det
absoluta centrum av Tallinn. Uppskattningsvis 2000 tog sammanlagt del av
aktiviteter i anslutning till projektet.

c.

Kreativ entreprenörskap (19.-21.10). En konferens med beslutsfattare och
entreprenörer som målgrupp, samlade 180 deltagare. Som medarrangörer
fungerade
Enterprice
Estonia,
Creative
Estonia,
Kulturministeriet
och
Ekonomiministeriet. Fokus för diskussionerna var kreativ talang, kreativ ekonomi,
kreativ infrastruktur, kreativa samhällen och regioner samt kreativt ledarskap.
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d.

Nordisk Biblioteksvecka (14.-20.11). Devisen i 2011 var ’Nordisk humor’.
Sammanlagt 163 biliotek i Estland uppmärksammade nordiska humorister.
Ministerrådets kontor ansvarde för koordineringen av ett välbesökt evenemang på
Saaremaa i Kuresaare med den estniska författaren och översätteren Jan Kaus som
uppläsare och kommentator.

e.

Övrig kulturevenemang där NMR-kontoret har varit partner: festivalen
’Unprecedented Cinema’; film och fotoutställning med nordiskt tema i samband
med den Nordiska Vänortskonferensen i Tartu; filmfestivalen PÖFF; projektet ’Leka
Skogen’ på försorg av NiFin och Nordens Hus på Åland.

3. Hälsa- och jämställdhet
a.

Kamp mot människohandel. Ett nordiskt-baltiskt-ryskt samarbetsprojekt för att
bekämpa människohandel har inletts med St. Peterburgs kontor som
projektledning. Det är fråga om ett tvärsektoriellt projekt för polismyndigheter,
gränsbevakare, socialmyndigheter och juridisk expertis. Planer för en fortsättning
av arbetet har redan inletts med sikte på ett program för identifiering av
mänskosmugglingsoffer.

b.

Jämnställdhet. Den danska barnboken ’Dagen då Rikke blev Rasmus och Fredrik
var Frida’ ska översattas till estniska och 20 lågstadielärare ska genomgå ett
program för användning av boken i undervisningen.

4. Mobilitetsprogram
a.

Offentlig förvaltning. NMR kontor i Estland är förvaltningsorgan för det nordiskbaltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning 2009-2013. Programmet har
registrerat 79 ansökningar i 2011, det har beviljats 64 stipendier till 7 individuella
praktikprojekt, 52 gruppstudieresor och 4 nätverksmöten, totaltför 349 493 €. I
projekten deltog sammanlagt 460 personer (162 män och 298 kvinnor) från alla
nordiska och baltiska länder.

b.

Näringsområdet. NMR-kontoret har ansvarat för koordinering och rådgivning för
ansökningar från Estland. Sammanlagt fick 11 sökanden från Estland stöd från
programmet av sammanlagt 48 ansökningar. Programmet utdelade sammanlagt
685 000 DKK (31% av totalen) i stöd till sökanden från Estland.

c.

Kultur. NMR-kontoret har ansvarat för koordinering och rådgivning för
ansökningar från Estland – både mobilitetsprogrammet för kultur och konst och
kulturprogrammet som administeras av Kulturkontakt Nord i Helsingfors. Antalet
ansökningar har varit stabil under de senaste årena medan antalet av projet som
har fått stöd, har ökt. 31 estniska projekt fick mobilitetsstöd, 2 projekt fick
långvarigt nätverkstöd, 4 projekt blev godkända i konst och kultur programmet.
Programmet utdelade sammanlagt 242 796 EUR i stöd till sökanden från Estland.

d.

NGO:er. Mobilitetsprogrammet för små NGO-organisationer administreras också
av NMR-kontoret beträffande ansökningar från Estland. Under året mottogs 7
projektansökningar och 5 projekt erhöll stöd. Den totala summan uppgick till drygt
330 000 €.

5. Övrigt
a.

Som en del av 20-årsjubileumsfestligheterna höll NMR-kontoret en gemensam
mottagning med de nordiska handelskamrarna den 22 februari på kontoret, Lai 29
för ca 150 gäster.

b.

En annan aktivitet som också samlade stort intresse var den Wikipedia
skrivartävling som hölls under våren. Sammanlagt producerades 170 artiklar av 52
skribenter inom 5 olika kategorier med nordiskt tema. Kategorierna var: energi &
miljö, kultur och tradition, ekonomi, forskning och utbildning, samt NB8
samarbetet.
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