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SISSEJUHATUS 
 

Struktureeritud dialoogi projekti näol on tegemist Euroopa Komisjoni poolt algatatud ja 

rahastatud projektiga, kuhu on kaasatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Projekti üldiseks 

eesmärgiks on luua kahekõne Euroopa Liidu noorte ja poliitikategijate vahel, et anda sisendit 

Euroopa noortepoliitikasse ning samuti riikliku ja kohaliku tasandi noortega seotud 

küsimustesse. Projekti tegevused toimuvad ühe tsükli vältel, tsükli pikkuseks on poolteist 

aastat ehk 18 kuud. Tsüklil on üks üldteema, mille kallal töötavad liikmesriikide esindajad 

üheskoos. Nagu ülal välja toodud, on praeguse ehk V tsükli eesmärgiks on tagada kõigi 

noorte kaasatus mitmekülgsesse, ühendatud ja kaasatud Euroopasse. 

Käesolev tsükkel keskendub rahvusvähemustele, kultuurilistele eripäradele ning vähemate 

võimalustega noortele. Samuti on vajalik kaasata sotsiaalselt kindlustatud ja rohkemate 

võimalustega noori ning kõrvutada nende nägemus vähemuste omaga. See aitab paremini 

aru saada teise poole visioonist ja ootustest ning annab sisendi lahendamaks takistusi 

ühiskonnas. 

Projekti kaasati noored, kes on enamus ning noori, kes on vähemusgrupis ehk vähemate 

võimalustega noored (st vene keelt emakeelena kõnelejad, vaegnägijad ja LGBT+ noored), 

kes elavad Eestis. Vähemate võimalustega noored on aktuaalne ja vajalik grupp, kellega 

tegeleda, sest sinna hulka kuuluvad sageli enamus noori, kellest räägitakse sageli sotsiaalse 

tõrjutusega seotult. Tõrjutuse põhjuseks võib olla töötus, puue, ühiskonna ja inimeste 

suhtumine migratsiooni, diskrimineerimine, füüsiline ja/või vaimne tervis, sõltuvus, 

väärkohtlemine, perevägivald ja kriminaalne minevik. 

Eesmärgiks on kaardistada hirmud ja takistused ning neid tundma õppida paremini. 

Tehtavad tõlgendused ning seosed võivad olla materjaliks, mille abil välja töötada 

lahendused, mis aitaks need puudujäägid ületada, tõsta osapoolte vahelist mõistmist ja leida 

lahendusi ja meetmeid, mis aitaksid vähemusgruppidel Eesti ühiskonnas edukamalt 

hakkama saada.  
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METOODIKA ÜLEVAADE 

Valim ja küsitlusmetoodika 
 

Käesolevas uurimuses on andmete kogumisel kasutatud peamiselt kahte eri meetodit – 

ankeetküsitlust, mis viidi läbi 13-30 aastaste noorte seas üle Eesti, ning kvalitatiivuurimustest 

tuntud meetodit nagu rühmavestlus sihtgruppi kuuluvate noortega. Siinkohal nimetame seda 

projektist „Struktuurne dialoog“ tulenevalt konsultatsiooniks.  

Kvalitatiivse uurimismeetodi valik tulenes soovist koguda nii „sügavat“ informatsiooni kui 

võimalik. Selleks püüame leida vastuse peamiselt kolmele küsimusele: Miks? Kuidas? ja 

millistel tingimustel täpsemalt (Watkin 2012) näevad noored ühiskonda uurijaid huvitavates 

küsimustes nagu kuuluvus, turvalisus, ühiskonnamuutuste mõju ja ebavõrdne kohtlemine.  

Nagu eelnevalt mainiti, viidi kvalitatiivsete uurimismeetoditena läbi konsultatsioonid. 

Vestlusgrupid moodustasid noored vanuses 15-29. Vestlusi toimus kokku kuus. Gruppides 

vestlesid erinevatel teemadel vene keelt emakeelena kõnelevad noored, vaegnägijad noored 

ning aktiivsed noored, kes tegelevad erinevate ühiskonda panustavate tegevustega 

(alustades osaluskogudes kuni muude ühingute ja liitudeni, kuhu noored kuuluda saavad).  

Kvalitatiivses uurimuses on lähtekohaks tegeliku elu kirjeldamine, st et tegelikkus on 

mitmekesine (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2005). Kvalitatiivne uurimus otsib vastuseid, 

uurides erinevaid sotsiaalseid tegevuskohtasid ja indiviide, kes seal elavad. Kvalitatiivsed 

uurimistehnikad lubavad uurijatel jagada teiste inimeste arusaamist ja ettekujutlust (Berg 

2009).  

Kvalitatiivses uurimuses on andmete mahu üle otsustamine keeruline, andmestiku võivad 

moodustada intervjuu vaid ühe inimesega või paljudega. Antud uurimuses ei ole eesmärgiks 

otsida keskmisi näitajaid. Kvalitatiivses uurimuses ei püüta tulemusi üldistada. Eesmärgiks 

on uuritavat nähtust mõista (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2005). 

Saamaks teada rohkemate noorte seisukohtasid ja luua üldistusvõimalust sihtgrupile, 

kasutati veebiküsitlust. Küsitlusankeedis on kasutatud nii suletud kui ka avatud küsimusi. 

Avatud küsimused on hea ja efektiivne viis saamaks teada, mida inimesed mõtlevad (Nardi 

2003: 64-65). See nõuab vastajate poolset lahti seletamist läbi oma arvamuse, samas 

võimaldavad suletud küsimused fikseerida erinevaid selgemaid valikuid respondentide poolt 

(Balnaves & Caputi 2001: 78). Veebiküsitluses ei järgitud mingeid kvoote, kuid üritati kaasata 

nii eesti kui vene keelt kõnelevaid noori. Viimase sihtgrupi kaasamiseks kasutati venekeelset 

veebiankeeti. Veebiankeeti levitati sotsiaalmeedia, täpsemalt Facebooki kaudu ning koguti 

kokku 1895 vastust, kellest 32 olid venekeelsele ankeedile vastanuid.  

Antud uuringu puhul kasutatakse kombinatsiooni nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid 

meetodeid kasutades kogutud informatsioonist. Seda just seetõttu, et mõlemal viisil kogutud 

materjal toetab ja täiendab teineteist.  
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Andmete kontrollimine 
 

Veebiküsitluse andmebaasi küsitlusfaasist saabumise järel vaadati kõigepealt üle, kas 

olulised taustaandmed on olemas: sugu, vanus, rahvus, piirkond jne, samuti muud tunnused.  

Lisaks kontrolliti, kas kõik vajalikud filtreid ja suunamised on korrektsed. Jälgiti ka seda, kas 

’muu’ vastusevariandi alla märgitut saab vastava küsimuse vastusevariantide alla liigitada. 

Lisaks vaadati üle, kas andmete vastavus on loogiline. Näiteks, kas loogilises vastavuses on 

vastaja vanus ja omandatud kõrgeim haridustase jne.  

Andmeanalüüs 
 

Veebiankeedi andmeid analüüsiti andmetöötlusprogrammiga SPSS. Kvantitatiivsete 

andmete analüüsi ja tulemusi toetavad kvalitatiivset andmekogumismeetodit kasutades 

kogutud andmed.  

Valimit ei kaalutud esinduslikult ning venekeelsele ankeedile vastanute vähesuse tõttu ei 

eristata uuringus ka emakeele põhiselt vastuseid mitte üheski küsimuses.  

Rühmavestlustest tulenev materjali analüüsimisel kasutati esmalt sündmuselt sündmusele 

(incident by incident) kodeerimisviisi, mida iseloomustab niinimetatud ’’lahti harutamine’’. 

Järgmiseks, fokusseerival kodeerimisel töötati andmed uuesti ’’värskema pilguga’’ üle ja  

moodustati kategooriad (Charmaz 2006), mida kõrvutati statistilise andmeanalüüsi 

tulemustega. Veelgi enam, kategooriate sisu kasutati selleks, et täiendada ning võimalusel 

lahti seletada veebiküsitluse tulemusi.  
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LÜHIÜLEVAADE TULEMUSTEST 
 

- Veebiküsitlusele vastas kokku 1895 noort vanuses 13-30 eluaastat, kellest 32 

vastasid venekeelsele ankeedile. 

- Konsultatsioonides osales kokku 38 noort. 

- Ebavõrdsest kohtlemine on eesti keelt emakeelena kõnelevatele noorte jaoks 

teatud gruppide teisiti kohtlemine ühiskonnas nende soo, nahavärvi, rahvuse või 

muude tunnuste järgi, mis on neile sünniga kaasa antud.  

- Vene keelt emakeelena rääkivate noorte sõnul on ebavõrdsel kohtlemisel ka 

teine pool ehk nägemus ühiskonnast, kus on väiksemad teistest hoopis paremas 

seisus grupid, keda eraldatakse teistest. 

- Üle poole veebiküsitlusele vastajatest on kogenud, et neid on kunagi 

ebavõrdselt koheldud. Sagedamini arvavad nii just meessoost, 17.-18. aastased 

ning vastajad, kelle kõrgeim lõpetatud haridus on kutseharidus pärast keskharidust. 

- Kõige rohkem on vastajad kogenud ebavõrdust (üli)koolis ning suhtluses teiste 

inimestega.  

- Tööl on kogenud ebavõrdsust teistest väga palju – umbes kaks korda – rohkem 

vastajad, kelle kõrgeim lõpetatud haridus on kutseharidus pärast keskharidust. 

Teistes valdkondades nii suurt erinevust ei esine. 

- Ebavõrdse kohtlemise vähendamiseks Eestis tuleks esmalt kasvatada ühiskonnas 

sallivust ja kultuursust ning järgmiseks Eesti haridussüsteem lasteaiast ülikoolini 

peaks käsitlema võrdse kohtlemise ja sallivuse põhimõtteid. 

- Sotsiaalse turvalisuse tunne noorte seas on väga kõrge. Siiski toovad noored 

spontaanselt esile mitmeid poliitilise turvalisusega seotud murekohti – poliitikute 

usaldatamatuse, korruptsiooni, toimiva kontrolli puudumise ning meedia liigse (vale) 

mõju elanikele.  

- Väga individuaalsel tasandil tunnetatakse kuuluvustunnet (ja sellega kaasnevaid 

teadmisi ning oskusi) tõenäoliselt mõnevõrra tugevamalt kui rahvuslikul või Euroopa 

tasandil.  

- Noorte kuuluvustunnet Eesti ja Euroopa ühiskonda tekitab ja tugevdab 

vestluste ja veebiküsitluse põhjal lähedus ning ühised väärtused. 

- Ühiskonnamuutustest teevad noortele muret peamiselt inimeste tegutsematus 

ning inimeste mitte kuulamine, mis takistab neil mõista paljusid asju. 
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VASTAJATE KIRJELDUS 

Vastajate sugu, vanus ja vastamise keel 

 

Veebiküsitlusele vastas kokku 1895 noort vanuses 13-30 eluaastat. Vastajatele anti ankeedi 

täitmisel võimalus endal vanus ise kirja panna ning hiljem andmete analüüsi käigus grupeeriti 

need gruppidesse.  

Tabel 1.1. Vastajate profiil – sugu; vanus; vastamise keel 

  N % 
Sugu: mees 387 20,4% 

naine 1508 79,6% 

Vanus: 13-16 750 39,6% 

17-18 269 14,2% 

19-25 663 35,0% 

26-30 213 11,2% 

Ankeedile 
vastamise keel: 

Eesti 1863 98,3% 

Vene 32 1,7% 

 

Vanusegruppe moodustati neli ning nende järgi oli küsitlusele vastanute hulgas kõige 

rohkem 13-16. aastaseid noori, keda kogunes 750 isikut, mis on 39,6% kõikidest 

vastanutest. Kõige vähem oli 26-30. aastaseid – 213 isikut, mis on 11,2% kõikidest 

vastanutest (vt tabel 1) 

 

Vastajate elukoht 
 

Vastanute hulgas oli kõige enam neid noori, kelle elukohaks on Tallinn (19,3%) ning 

Tartumaa (17,3%). Andmete kogumisel kvoote ega hilisemat andmete kaalumist ei kasutatud 

ning seetõttu ei ole jaotus vastav elanikkonna proportsioonidele.  

Samas, ei ole Statistikaameti andmebaasi andmetes (2016) ja antud uuringu tulemustes 

väga suuri erinevusi. Suurimaks erandiks siinkohal võib pidada siiski Ida-Virumaad, kus 

tegelikkuses elab rohkem noori kui meie uuringu vastajate profiil näitab.  

Tabel 1.2.: Vastajate profiil - elukoht 

  N % 
Elukoht: Tallinn 365 19,3% 

Tartumaa 328 17,3% 

Harjumaa 186 9,8% 

Pärnumaa 151 8,0% 

Lääne-Virumaa 144 7,6% 

Viljandimaa 138 7,3% 

Järvamaa 85 4,5% 

Võrumaa 85 4,5% 
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Saaremaa 61 3,2% 

Põlvamaa 60 3,2% 

Ida-Virumaa 59 3,1% 

Jõgevamaa 59 3,1% 

Raplamaa 54 2,8% 

Valgamaa 54 2,8% 

Läänemaa 38 2,0% 

Hiiumaa 28 1,5% 

 

Vastajate haridus ja tegevusala 
 

Arvestades, et meie vastajate hulgas oli rohkem 13-16. aastaseid noori, on kõige sagedamini 

esinev kõrgeim lõpetatud haridustase kuni põhiharidus (62,7%). Siia juurde võib tinglikult liita 

veel vastajad, kellel on põhiharidus juba omandatud ning sinna lisaks veel kutseharidus 

pärast põhiharidust (6,5%). Keskharidusega noori on vastajate hulgas kokku pea 30% (sh 

kutseharidus pärast keskharidust). Kõrgharidust omavad ankeedile vastamise hetkel 11,5% 

noortest.  

Palusime vastajatel määratleda ka enda tegevusala, mille puhul oli võimalik valida õppimise, 

töötamise ja muu vastusevariandi vahel. Tegu oli küsimusega, mille puhul oli võimalik valida 

mitu vastusevarianti. Üle poole noortest õpivad (61,3%) ning 31,3% töötavad.  

Tabel 1.3.: Vastajate profiil – haridus; tegevusala 

  N % 
Milline on sinu 
kõrgeim 
lõpetatud 
haridustase?    

kuni põhiharidus 998 52,7% 

kutseharidus 
pärast 
põhiharidust 

123 6,5% 

Keskharidus 482 25,4% 

kutseharidus 
pärast 
keskharidust 

75 4,0% 

Kõrgharidus 217 11,5% 

Tegevusala: Õpin 1372 61,3% 

Töötan 700 31,3% 

Muu 166 7,4% 

 

Muu tegevusalana märgiti kõige sagedamini lapsehoolduspuhkust või siis kodus lastega 

olemine ning olukordi, kus kool on lõpetatud ning otsitakse tööd, aga ka uusi muid 

väljakutseid elus. Viimase sihtgrupi esinemine sellisel kujul on kujunenud ka seetõttu, et 

küsitlus toimus suvisel ajal, kus paljudel noortel on taoline vaheetapp elus.  
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UURINGUTULEMUSED  
 

Uuringutulemusi esitletakse kolmes suuremas osas – ebavõrdne kohtlemine ja ebavõrdsus, 

nägemus ühiskonnast üldiselt (sh muutused ühiskonnas) ning turvalisus, usaldus, kuuluvus.  

Nagu eelpool kirjeldatud kasutati uuringu läbiviimiseks kahte eri meetodit ning mõlema 

tulemusi analüüsitakse paralleelselt ning kolme suurema osa lõikes. Tulemusi esitatakse 

põimitult ning üksteist toetavalt vastavalt teemadele.  

Ebavõrdne kohtlemine 
 

Ebavõrdne kohtlemine konsultatsioonides osalenute jaoks on seotud eelkõige sellega, et 

kedagi koheldakse teistest erinevalt ning sageli halvemini. Põhjused, miks kedagi teistest 

halvemini koheldaks, on samuti erinevad väljatoodud teemade hulgas oli näiteks 

majanduslikud või rassilised erinevused.  

„Siin ongi, et kuidas mina ebavõrdsust mõtestan. Inglise keeles on kaks erinevat sõna selles, 

aga eesti keeles on see kahtlaselt üheks sulanud. On see üks olukord, kus me loome kõigile 

ühesugused tingimused ja edasi ole ise mees ja tee oma saatus. Teine on see olukord, kus 

me aitame nõrgemaid, et lõpuks oleksid kõik ühel ja samal järjel. Need sõnad on equity ja 

equality.“  

Sageli on noorte nägemus ebavõrdsusele seotud lihtsalt vähemate võimalustega ehk osaled 

inimestel on teatud põhjustel (nt geograafilised, majanduslikud, füüsilised jms) vähem 

võimalusi, mis looks neile parema keskkonna saavutamaks, mida soovivad.  

„Oleneb nii palju elukohast, et osadel on nii palju võimalusi, millest kinni haarata. Teisteni ei 

jõua isegi pakkumused. Näiteks need samas ENLi siuksed üritused. Meie jah teame neist, kes 

oleme siuksed aktiivsemad noored. See annab nii palju elus juurde, et nad ei teagi.“  

Ebavõrdne kohtlemine ja ebavõrdsus on noorte hinnangul paratamatu, aga teatud juhtudel 

siiski muudetav. Noorte endi hinnangul on lihtsam muuta enda elukohta, töökohta, oskusi 

jne, kuid keerulisem füüsilisi omadusi, mis inimesele näiteks sünniga kaasa antakse (sugu, 

rahvuslikku päritolu, nahavärv jms). 

„Mina ütleks, et ebavõrdsus on nii suur mõiste ja seda on igas valdkonnas ja tuleb aru saada, 
et mingil määral ongi see paratamatu, eks. Näiteks elukoha näide. Väikses kohas ei saagi olla 
neid võimalusi, mis suures linnas, aga samas üldiselt saame teha ise valiku, kus me elame. see 
on see, mida saad kergemini muuta. /---/ aga näiteks, kui on olukord, kuidas suhtutakse 
inimestesse või erinevatesse rassidesse ja üldse erinevalt arvamuse või suunitlusega 
inimestesse. Seda sa üksikult ise väga palju muuta ei saa. see on palju suurem probleem.“  

Kõik konsultatsioonides osalenud noored on ühel või teisel viisil kogenud ka ise ebavõrdset 

kohtlemist. Sagedamini on kogetu seotud kooliga ning õpilaseks olemisega. Lisaks oli noorte 

hulgas neid, kes on elus kokku puutunud rahvusliku päritolu või nahavärviga seotud 

ebavõrdse kohtemisega.  

„Vahepeal on tulemas sellised rassistlikud jooned, aga ma saan aru... te ju kuulete, et ma 

räägin eesti keelt ja ma pean väga palju selle eest seisma, et palun ärge hinnake mind minu 
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välimuse järgi. Ja kui ma olin väike, 10 või isegi 7-aastane, seda oli päris raske teha. Aga see 

on andnud selle, et ma olen kasvanud enesekindlaks inimeseks.“  

Eelpool sai räägitud sellest, et kellessegi suhtutakse teisiti ja sageli just negatiivselt ning 

sellised inimesed on üldsusega võrreldes kehvemas seisus. Siiski on ebavõrdsel kohtlemisel 

ka teine pool ehk nägemus ühiskonnast, kus on väiksemad teistest hoopis paremas seisus 

grupid, keda eraldatakse teistest. Viimane nägemus tuli tugevamalt esile just vene keelt 

emakeelena rääkivate noortega vesteldes. 

„Arvestades meie elukohta, ebavõrdne kohtlemine on reeglina mõnede isikute 

gruppide eraldamine ja priviligeeritud suhtumine neisse, mitte meisse.“ 

„Ebavõrdne kohtlemine on ühe inimeste rühma rolli suurendamine teise suhtes teatud 

hüvede jagamise või hierarhia moodustamise tingimustes. See väljendub selles, et 

parimad positsioonid ja/või hüved ühiskonnas või suletud inimrühmas saavad mitte 

kõige konkurentsivõimelisemad või muul põhjusel seda väärivad kandidaadid, vaid 

valitsejate "lemmikud". Eliidi silmis omavad nad prioriteeti teiste üle tänu isiklikele 

sidemetele, rahvuslikule, religioossele või ideoloogilisele tunnusele, mis teeb nad 

"võrdsemateks" ja eelistatavamaks "sobimatu" kandidaatidega võrreldes.“ 

„Selles, et keegi asetab ennast teisest kõrgemale, ei arvesta teise huvidega, vägivald, 

diskrimineerimine jne.“ 

Seega, teataval määral võib tunda Eesti jaoks lõimumistegevuste peamiste sihtgruppide 

(eesti ja vene inimesed) nägemuste erisusi. Vestlustest ja veebiküsitluste vastustest kujuneb 

pilt, mille järgi vene keelt oma emakeelena rääkivad noored kasutavad ebavõrdsest 

kohtlemisest rääkides kellegi või millegi teistest kõrgem olemist (teisisõnu eliit). Eesti keelt 

emakeelena rääkivad noored seevastu käsitlevad ebavõrdsest kohtlemisest rääkides nii-

öelda (sh Euroopas toimuvaga seotud) üldisemaid ja tuntumaid arusaamu nagu soost, 

nahavärvist, majanduslikust olukorrast, geograafilisest paiknevusest jms tingitud ebavõrdsus 

ja ebavõrdne kohtlemine.  

Kahtlemata on mõlemad eelkirjeldatud lähenemised õiged ning olulised mõistmaks ja 

nägemaks ebavõrdset kohtlemist Eesti ühiskonnas. Kõikidel noortel on nägemus 

ebavõrdsest kohtlemisest ning tõenäoliselt on see tingitud sellest, et nad on otsesel või 

kaudsemal määral ebavõrdse kohtlemisega kokku puutunud.  

Üle poole veebiküsitlusele vastajatest (69,5%) leiab, et neid ennast on kunagi ebavõrdselt 

koheldud. Sagedamini arvavad nii just meessoost (70,4%) ja 17.-18. aastased vastajad. (vt 

joonis 1) 

Vaadates sama küsimust hariduse lõikes, selgub, et kõige enam on ebavõrdset kohtlemist 

kogenud vastajad, kelle kõrgeim lõpetatud haridus on kutseharidus pärast keskharidust 

(80%). (vt joonis 1.1) 
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Joonis 1 

Joonis 1.1 

Palusime vastajatel ka määratleda, kus nad on ebavõrdset kohtlemist kogenud. Tegu oli 

küsimusega, millel olid ette antud vastusevariandid ning võimalik valida mitu vastusevarianti. 

Selgus, et kõige rohkem on vastajad kogenud ebavõrdust (üli)koolis (44,1%) ning suhtluses 

teiste inimestega (36.6%). Kõige vähem on kogetud ebavõrdsust huviringides (13,7%) ning 

meedias (10,5%). (vt joonis 2) 
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Joonis 2 

Muudes kohtades on ebavõrdsust kohatud järgmistel juhtudel: 

 „Igapäevaelus“ 

„kandideerides tööle“ 

„reisides välismaal“ 

„Jagatakse asju ainult naistele, kutsutakse naisi odavamalt üritustele, võetakse tööle ainult naisi 

või vastupidi eeldatakse, et naised ei saa tööga hakkama.“ 

„Kaitsevägi“ 

„Mul on tihti olnud teiste ees eelis kuna oskan ennast paremini müüa.“ 

„Tunnen, et mind kui noort naist alahinnatakse nn meestemaailmas (autode, remondi ja ehituse 

valdkonnas vahel).“ 

„Asja ajamistes riigiga ehk vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel“ 

„Spordis- sa oled naine ja saad väiksema auhinnaraha esikoha eest kui mehed“ 

„Kodus: isegi kui olla väga teadlik soostereotüüpidest , siis ikkagi 70% kodutöödest ja lapse 

kasvatamist langeb mulle. Mujal: väikse beebiga kontserdil või konverentsil, kus ei ole 

mähkimisalust.“ 

 

Ebavõrdsust koolis ja/või ülikoolis on kogenud sagedamini naised kui mehed (45,8% vs 

37,7%). Numbrite järgi on ankeetküsitlusele vastanud naissoost isikud kõigis väljapakutus 

meestega võrreldes rohkem ebavõrdsust kogenud (vt joonis 2.1).  
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Vanusegruppide võrdluses selgub, et (üli)koolis on ebavõrdsust enda sõnul sagedamini 

kogenud need vastajad, kes on vanuses 17.-25 eluaastat. Tõenäoliselt on selles 

vanusevahemikus teadlikkus ebavõrdsest kohtlemisest kõrgem ning märgatakse 

ebavõrdsust rohkem kui näiteks 13.-16. aastaste vastajate seas. 26.-30. aastaste vastajate 

kogemus ebavõrdsest kohtlemisest (üli)koolis on harvem tõenäoliselt seepärast, et 

kokkupuude kooliga on harvem.  

Viimane on just see sihtgrupp, kes on töökohal teistest enam ebavõrdsust kogenud ning 

mida noorem on vastaja seda vähem on ta kogenud ebavõrdsust tööl.  

Haridustasemeid võrreldes selgub, et tööl on kogenud ebavõrdsust teistest väga palju – 

umbes kaks korda – rohkem vastajad, kelle kõrgeim lõpetatud haridus on kutseharidus 

pärast keskharidust. Teistes valdkondades nii suurt erinevust ei esine (vt joonis 2.1). 

Põhjuseks võib olla see, et vastajad, kellel on kutseharidus pärast keskharidust satuvad 

töökohal sagedamini olukordadesse, kus eelistatakse lõpuks kõrgharidusega inimesi.  
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Joonis 2.1 
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Ebavõrdselt kohtlemine ei ole kindlasti positiivne nähtus ning ilmselt on palju inimesi meie 

ühiskonnas, kes soovivad olukorda parandada. Usume, et nende hulka kuuluvad ka meie 

veebiküsitlusele vastanud noored. Palusime neil mõelda sellele, kuidas vähendada Eesti 

inimeste ebavõrdset kohtlemist meie ühiskonnas. Andsime neile ette mõned 

vastusevariandid, kuid jätsime ka võimaluse ise oma ideid välja pakkuda.  

Tegu oli taaskord küsimusega, mille vastusevariantidest oli soovi korral võimalik valida 

rohkem kui ühe. Kõige enam leiti, et ebavõrdse kohtlemise vähendamiseks Eestis tuleks 

esmalt siiski kasvatada ühiskonnas sallivust ja kultuursust (74,2%) ning järgmiseks veel üks 

fundamentaalsemaid meetodeid ehk Eesti haridussüsteem lasteaiast ülikoolini peaks 

käsitlema võrdse kohtlemise ja sallivuse põhimõtteid (72,2%).  

Edasi mõeldi rohkem igapäevaelu hõlmavatele praktilistele meetoditele ning leiti, et inimesi 

tuleks teavitada oma õigustest seoses ebavõrdse kohtlemisega (62,4%). Samuti leiti, et 

oluline on julgustada inimesi teatama ebavõrdsest kohtlemisest ükskõik millises situatsioonis 

(61,6%). (vt joonis 3) 

 

Joonis 3 

Vastajate endi poolt väljapakutud ideed on järgmised: 

„tuleks aidata inimesi, kes sellesse on sattunud“ 

„inimesed peaksid aru saama, et erinev olla on vinge, mitte halb.“ 

 „mõelda kodanikele, mitte uute ehitiste peale. Nii palju kui vaja nii palju ka tehakse, mitte 

masstoodang ja kõik kannatab.“ 

„Vanemad peaksid kasvõi üritama sellest oma lastega rääkida juba võimalikult varases eas.“ 
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„Õpetama ka sallima kui sinu arvamust ei sallita väärikalt ja intelligentselt.“ 

„Peaks ära muutma Eesti Vabariigi Põhiseaduse, mille järgi Eesti riigi eesmärgiks on eesti 

kultuuri ja eripära säilitamine. See vaikimisi teeb eesti kultuuri esindajaid "prioriteetseks" 

ühiskonnakihiks, mis loob eeldused rahvusvähemuste ebavõrdseks kohtlemiseks. 

Rahvusvähemused omakorda peavad sammu astuma eesti rahvusliku idee suunas ning 

aktiivselt integratsiooniga tegeleda.“ 

Ebavõrdne kohtlemine ei ole noortele võõras ning seda tunnetavad tugevamalt kindlasti 

vähemate võimalustega noored, kellel on sageli konkreetsem isiklik kogemus. Noored 

soovivad enim, et ühiskonnas toimuksid fundamentaalsed muutused, nagu näiteks sallivuse 

ja kultuursuse kasv. Samuti soovitakse muutusi haridussüsteemis, mis aitaks kaasa juba 

varakult võrdse kohtlemise ja sallivama maailmapildi kujundamisse.  

 

Turvalisus ja usaldus 
 

2015. aasta märtsis läbi viidud Eurobaromeetri turvalisuse uuringu kohaselt on 92% Eesti 

elanikest leiab, et nende kodukohas on turvaline elada. Uuringu kohaselt erinevalt teistest 

eurooplastest mõjutab eestimaalaste turvatunde hinnangut enim leibkonna rahaline olukord. 

(Siseministeerium 2015) Antud uuringus hõlmab turvalisuse küsimus nii sotsiaalset kui 

majanduslikku turvatunnet. Turvaliselt tunneb enda elus hetkel enamus veebiküsitlusele 

vastanutest, st 86%. Turvalisemalt tunnevad ennast sagedamini mehed (91%) ning järjest 

nooremad vastajad. 

 

Joonis 4 
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Need inimesed, kes ennast turvaliselt ei tunne põhjendavad seda läbi erinevate sotsiaalsete 

probleemide:: 

 „Kuna inimesed on tänu majanduslikule olukorrale nii närvilised, vihased ja agressiivsed, et 
 paratamatult tekib hirm liikuda üksinda ringi pimedas ja väikestel tänavatel. inimesed ei anna 

 endale enam aru mida nad teevad ja miks.“ 

 „Eesti riik oleks võinud võtta eeskuju teistelt riikidelt, kes näiteks loobusid pagulastest. 
 Absoluutselt pole nende inimeste vastu, aga kuna nende kultuur on hoopis teine siis teadagi 
 teises kultuuris on neil vägagi raske hakkama saada. Selle asemel, et see raha mis 
 pagulastele makstakse võiks seda maksta lasteaedadele remondiks või siis suurendada 
 lastetoetusi vms.  Üldse maailmas on keerulised ajad, pidevad terroriaktid mõjuvad hirmutavalt 
 ka mulle, kuigi elan pisikeses Eestis.“ 
 
 „Igal pool maailmas toimub sõdimised ja kõik muud. Inimesed kaovad ja tapetakse palju, Eesti 

 on varsti juba nagu mõni välismaa krimi filmis olev koht.“ 

 „Sest praeguses ühiskonnast ei saa ennast turvaliselt tunda, sest paljud inimesed ei tunne et 

 nad peaksid kohtlema inimesi võrdväärselt.“ 

 „Tuleviku suhtes. Kuna kool on üles ehitatud nii, et see reaalselt õpetab ainult teatud sorti 

 inimesi ja teised kes õpivad teisiti paremini saavad selle ühe ja sama süsteemi järgi õppides 

 halvema tulemuse oleks justkui halvemad inimesed ja saavad halvema töökoha jne... 

 Haridussüsteem on muidu üleüldse täiesti fucked up. Toodetakse töödeldud töölisi ainult, aga 

 ei arendaja inimeste oma enda tugevaid külgi ja ei õpetata reaalselt vaja minevaid asju elus.“ 

Vastajate haridustasemeid võrreldes selgub, et kõige enam (88%) tunnevad ennast 

turvaliselt need vastajad, kelle kõrgeim lõpetatud haridus on kõrgharidus. Kõige vähem 

tunnevad turvaliselt ennast kutseharidusega pärast keskharidust noored (79%). 

Teoreetiline lähenemine usaldusele eristab üldiselt kahte erinevat liiki usaldust. Eristatakse 

sotsiaalset usaldust ning poliitilist usaldust. Sotsiaalse usalduse all mõistetakse üleüldist 

usaldust, mis eksisteerib inimeste vahel ja teiste ühiskonnaliikmete vastu. Teiselt poolt 

räägitakse poliitilisest usaldusest ning seajuures legitiimsusest. 

Teadlased Pharr ja Putnam (2000) leiavad, et usaldus institutsioonide vastu on keskseks 

indikaatoriks üldise avalikkuse arvamuse kohta riigikorrast või üldisest 

ühiskonnakorraldusest. 

Antud uuringus käsitleme peamiselt sotsiaalset usaldust, kuid sageli just konsultatsioonide 

käigus läksid noored sujuvalt üle poliitilise usaldusega seotud probleemidele ja enda 

arvamuse avaldamisele. Lisaks, noorte usaldusküsimused ei piirdunud ainult riigi 

institutsioonide või sõprade, tuttavate usaldamisega, vaid toodi sisse ka laiem sotsiaalne 

mõõde nagu meedia. Noorte endi sõnul ei ole nende ja ka nende eakaaslastel väga kõrgelt 

arenenud meedia kriitilise analüüsimise oskust, mida tegelikkuses tarvis oleks.  

Konsultatsioonides osalenud noorte sotsiaalne usaldus üldjuhul on kõrge. Siinkohal elavad 

noored hetkel kogemuspõhise sotsiaalse usalduse järgi, st kellegi mitte usaldamine ei ole 

päevakorras, kui see isik ei ole tõestanud vastupidist. Noored usuvad esmajärjekorras 

inimestest head ning see püsib kuni inimene ei ole suutnud tõestada vastupidist. Erandiks 

võib pidada ehk näiteks meelemürkide (alkohol, narkootikumid jms) mõju all inimesed, kelle 

vastu ei teki esimesest kokkupuute hetkest usaldust. Tõenäoliselt just seetõttu, et noortel on 

varasem otsesem või kaudsem kogemus, et taoliste inimeste teod võivad olla ettearvamatud.  
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Veebiküsitluses puhul palusime vastajatel valida nimekirjast, keda nad kõige rohkem 

usaldavad. Kõige rohkem usaldatakse noorte poolt mõnda pereliiget või –liikmeid (nt ema, 

isa, õde/ vend) (77%). Seejärel on olulised usaldusisikud sõbrad (62%).  

Naised usaldavad meestest enam sõpru (63% vs 56%) ning huvitav on ka trend, mille järgi 

mida vanem vastaja on seda rohkem usaldab ta pereliikmeid ja seda vähem just sõpru. 

Tõenäoliselt tuleneb see suuremast elukogemusest.  

12% vastajatest usaldab kedagi muud kui vastusevariantides välja toodud oli. Muu 

kategooriasse mahtusid näiteks elukaaslane, poiss-sõber/ tüdruksõber, inimene ise, kolleeg 

ning esines ka vastust „mitte kedagi“. 
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Joonis 5 
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Konsultatsioonvestlustes osalenud noorte sõnul ei ole usaldus midagi iseenesest mõistetavat 

ning see tuleb inimestel välja teenida. Samas, vestluste põhjal võiks väita, et noored on 

tegelikult väga usaldavad ning seda just selles mõttes, et inimestest eeldatakse sageli 

esmajoones head ning ei mõelda teiste inimeste tagamõttele. Otsus, kas üks või teine 

inimene on keegi kellega suhelda soovitakse, tehakse hiljem reaalse kogemuse põhjal.  

„Ma olen selline inimene, kes palju usaldab tegelikult. Aga ehk neid, kes on välja teeninud 

niiöelda selle umbusalduse. Siis, kui mingi pettumus tuleb, siis enam mitte.“  

Mõnel juhul nähakse usalduse ärateenitavust ka selles, kui inimene on näiteks 

akadeemiliselt võimekas ning noor vaatab sellele isikule nö alt üles.  

„Mina patoloogiliselt usaldan Tartu Ülikooli õppejõududesse. /---/ kas just kinnisilmi, aga mul on 

väga suur respekt nende vastu ja sellest tulenevalt nagu../---/ ma usaldan seda, mis sealt tuleb, 

seda sisendit.“  

Vestlustes osalenud noored näevad usaldust mitte ainult ühepoolsena, vaid pigem just 

vastastikusena. Võib öelda, et usaldus on seda tugevam, kui mõlemad inimesed üksteist 

usaldavad. Selline kooslus on noorte hinnangul omane just sõpradele, kellega nii muresid kui 

rõõme jagada teades, et selle informatsiooniga käituvad mõlemad osapooled ausalt ja 

õiglaselt.  

„Eks on ikka nii, et me valime sõpru. Usaldus on minu meelest siuke vastastikune ka.“  

Just need inimesed, kes kuuldud info ja teabega ausalt ja õiglaselt ümber ei käi, on noorte 

silmis kõige vähem usaldatavamad isikud üldse. Sageli jõutakse selle tõdemuseni alles 

pärast negatiivset kogemust, kuid vestluses osalenud noortel on olnud ka võimalusi võtta 

taoline hoiak juba enne isiklikku kogemust ning seda läbi teiste inimeste kogemuse, mida ise 

on kõrvalt jälgitud.  

„Enamasti… siin ka nõustun, et kui kuuled, et mõni inimene räägib liiga palju teiste asju või oled 

kuulnud usaldusväärselt allikalt, et ta räägib, siis ikka ei tasu.“  

Noored tunnistavad, et neil on keeruline usaldada nii poliitikuid kui ajakirjanikke. Samuti 

leiavad, et erinevate avalike ja eraettevõtete ning organisatsioonide jagatavat informatsiooni 

tuleb alati kriitiliselt analüüsida.  

„Sõltumata riigi või struktuuri mainest, mulle tundub, et alati on parem kontrollida informatsiooni, 

mis sealt tuleneb, mina ei loodaks maine peale mitte mingil juhul.“  

Peaasjalikult just ajakirjandust ja muud meediat kritiseerivad noored julgelt, sest nad 

tunnevad, et just meedia on see, mis peaks kontrolli all hoidma kõiki teisi osasid ühiskonnas. 

Paraku ei ole meedia huvid noortele alati selged ja läbipaistvad ning tekitavad rohkem 

küsimusi kui vastuseid.  

„Ma arvan, et parim järelvalve praegu poliitikale on siiski meedia. /---/ mõnikord on aga tunne, et 

meedia pealkirjad just paisutavad mõne asja ikka nii palju üle. /---/ Inimesed loevad näiteks 

ainult pealkirju või siis äärmisel juhul sissejuhatuse ja arvamus on juba kujundatud.“  

Üldiselt siiski noored näevad, et eelisjärjekorras usaldatakse just lähedasi inimesi ning neid, 

kellel on sinuga sarnased väärtused – olgu selleks siis pere või mõni grupp inimesi, kellega 

lävitakse.  
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„Ma arvan, et usaldatakse seda, mis on sinu jaoks lähedane. Oletame, et on mingi teatud grupp, 

ja kui seal valitsevad sinu jaoks olulised väärtused, sina nii või na hakkad seda usaldama.“  

Sotsiaalsuse üheks osas võib tõenäoliselt pidada ka kuuluvust. Kõik noored kuuluvad 

kuhugi, olgu selleks siis sõpruskond, huviring või organisatsioon, mis tegeleb noorte endi 

esindamisega ühiskonnas ning erinevate otsuste tegemisel kaasa rääkimisega.  

 

Kuuluvus  
 

Keeruline on väita, et sotsiaalne kuuluvus ei ole noortele oluline ning selle esimeseks 

astmeks võib ilmselt pidada just sõpruskondi, mis tekivad vahel juba varajases lapsepõlves 

ning muutuvad vähemalt või suuremal määral ajas.  

Rohkem kui kolmveerandil (76,4%) veebiküsitlusele vastanutest on selline sõprade grupp, 

kellega midagi koos teha või lihtsalt ühiselt aega veeta. Sagedamini on taoline grupp enda 

hinnangul meestel kui naistel (84,2% vs 74,4%) ning järjest noorematel vastajatel. (vt joonis 

6) 

Joonis 6 

Need vastajad, kellel on selline sõprade grupp olemas, hindavad grupis omavahelisi suhted 

pigem heaks või väga heaks. Lisaks sellele palusime vastajatel hinnata, kui keeruline on 

nende endi hinnangul uute inimeste sissepääs gruppi ehk kui avatud on noored nii-öelda 
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võõrastele. Üle poole (58,4%) vastajatest leiab, et nende sõprade gruppi ei ole keeruline 

teistel sisse saada. (vt joonis 7) 

 

Joonis 7 

Konsultatsiooni vestlustest selgus, et tänapäeva noortel ei ole sageli kindlalt ühte gruppi, 

mille koosseisu kuulutakse. Täpsemalt, suudetakse edukalt tegutseda ja kuuluda edukalt 

mitmesse erinevasse gruppi. Noored tõid lausa välja, et erinevad grupid täiendavad üksteist 

ning lubavad väljendada nende endi erinevaid pooli isiksusest.  

Üle poole vastajatest (65,7%) leiavad, et kuuluvad ka kusagile mujale gruppi kui enda 

sõprade grupp, kellega koos aega veeta. Sagedamini naised kui mehed (67,9% vs 58%) 

kuuluvad mitmesse erinevasse gruppi. Võib ka öelda, et sagedamini kuuluvad enda sõnul 

veel kusagile mujale gruppi järjest nooremad vastajad. (vt joonis 8) 
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Joonis 8 

Veebiküsitluses küsisime vastajatelt, kes kuuluvad enda hinnangul kindlasse sõprade gruppi, 

kas nad sooviksid kuuluda ka mõnda teise gruppi – olgu selleks siis mõni huvialagrupp, 

trennigrupp vms. Pea pool vastanutest (49,2%) sooviks kuuluda lisaks enda sõprade grupile 

ka kusagile mujale ning seda soovivad rohkem naised kui mehed (51,3% vs 41,3%) ja järjest 

vanemad vastajad.  
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Joonis 9 

Veebiküsitluse põhjal selgub, et noorte hinnangul kusagile gruppi kuulumine pakub neile 

kõige enam tunnet, et nad kuuluvad kusagile toredasse seltskonda (74%). Eneseteostuse 

võimalus läbi kusagile gruppi kuulumise (61,5%) ei ole kindlasti vastajate jaoks 

vähemtähtsam. 

Kusagile gruppi kuulumine pakub noortele sageli ka oskusi ja motivatsiooni saada läbi teiste 

inimestega (ka nendega, kellega ei taha, aga peab) (54,6%) ning teha ära asju, mida noored 

tegelikult väga teha ei taha (nt erinevad ülesanded või kohustused, et täita mingit ühist 

eesmärki) (53,2%). 7,7% vastajatele annab kuulumine kuhugi gruppi midagi muud kui välja 

pakutud variantides kajastus. (vt joonis 10) 

Kategooria „muu“ all nimetati näiteks järgnevat:  

„Õpetab mulle väärtusi, kujundab minu maailmavaadet ja arendab mind.“ 
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„Paneb mind tundma, et olen aktsepteeritud sellisena nagu ma olen.“ 

 „Annab julgust luua uusi tutvusi ning võimalusi näha, milleks ma tegelikult suuteline olen.“ 
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„Annab mulle tunde et inimesed teavad et ma olen olemas.“ 

„Paneb mind tundma vajalikuna.“ 

„Häid mälestusi, mida meenutades muutub tuju kohe heaks.“ 

„Paneb mind elu veel rohkem nautima.“ 

Joonis 10 

Noorte nägemusele kuuluvusest läheneti uuringus just läbi sõpruskondade ning sealt edasi 

sügavamale, aga samal ajal laiemale vaatele. Isiklikumalt laiemale tasemele liikumine toimis 
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ning avas noori väga hästi. Isegi nii hästi, et sõpruskondade teemal ei peatatud kaua ning 

liiguti sujuvalt just laiemale, aga siiski isiklikule tasemele.  

Kuuluvuses nähakse olulist rolli ühe noore identiteedi kujundamises ning usutakse, et keegi 

ei tohiks sellest ilma jääda.  

„Kui ma enda pealt vaatan, et kuna ma kuulun hästi paljudesse erinevatesse seltskondadesse. 

noh, trennis on üks seltskond, koolis on seltskond, on neljas seltskond, mõnes kohas on viies 

seltskond, kuues seltskond ja need on kõik nii... nende huvid ja väärtused on niivõrd erinevad ja 

selle käigus on hästi huvitav ennast avastada, et kuhu ma siis nüüd päriselt kuuluda tahan, mis 

väärtusi ma endale tegelikult tahan? /---/ see on see, et ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen 

sulle kes sa oled ise.“  

Kuuluvustunnet tekitab noortele kindlasti väärtused, mis on kokkuhoidvatel inimestel 

sarnased. Tõenäoliselt on väärtused ka jõuks, mis neid inimesi üldse kokku toob ning 

suhtlema paneb. Ühiseid väärtusi peetakse mõnikord isegi tugevamaks sidemeks inimeste 

vahel kui näiteks sugulust. Juhul, kui sugulaste või tõenäoliselt ka pereliikmete väärtused ei 

ühti, ei ole see grupp väga püsiv.  

„Mulle tundub, et suurim kuuluvustunne on kaasamõtlejate ring, sest kuigi peres on sugulased, 

kui teie olete piisavalt erinevad, siis see rikub väga palju.“  

Tänapäevases individualistlikus ühiskonnas väärtustavad inimesed väga vabadust ning 

iseseisvust, sh individuaalsust. Samas võib Eesti noorte puhul tähendada kogukonna 

väärtustamise kasvu. Usutakse, et kogukonnas tegutsemine loob paremat ühiskonda ja 

muudab inimesi ennast paremateks kodanikeks.  

„Minu meelest on hea see, et inimesed on hakanud mõtlema iseenda ja kogukonna tähtsuse 

peale. Inimesed reaalselt mõtlevad, et mis nende tegevus kaasa toob, mõtlevad oma elule… 

üks asi on see, et nad mõtlevad selle saastatuse, keskkonna, tervise, kogukonna tervise peale. 

Nt mitte sõita autoga, vaid jalgrattaga. See on minu meelest selline hea asi, mis levib. Siin on ka 

see veganluse teema, mis on, et inimesed mõtlevad oma tervise peale ja toituvad ka 

tervislikult…“  

Vestlustes osalenud noorte hulgas väärtustatakse kuhugi kuulumist ning koos tegemist. 

Tõenäoliselt tuleneb see sellestki, et nad hetkel tegelikult ise kuuluvad mingisse 

organisatsiooni või gruppi, kes tegutseb koos suuremate või väiksemate ühiste eesmärkide 

nimel.  

Kuhugi gruppi ja organisatsiooni kuulumine pakub lisaks kuuluvustundele ka toredad inimesi, 

kellele toetud ja vajadusel abi küsida. Just see kooslus annab noortele võimaluse teha seda, 

mida nad soovivad ja nii hästi kui võimalik. Lisaks, kuuluvusega kaasnevad kogemused, 

kontaktid ja teadmised aitavad noortel saada hakkama keeruliste olukordadega – olgu 

selleks siis keerulised ja ebameeldivad ülesanded või inimsuhted.  

Väga individuaalsel tasandil tunnetatakse kuuluvustunnet (ja sellega kaasnevaid teadmisi 

ning oskusi) tõenäoliselt mõnevõrra tugevamalt kui näiteks rahvuslikul või lausa maailma 

tasandil.  
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Kuuluvus Eesti ja Euroopa ühiskonda 

 

Eesti integratsioonimonitooringutes räägitakse kuuluvuse puhul näiteks riigiindentiteedist, 

mis kujutab endast ühte samastumissuhete vormi, mis asub etnilise identiteedi ja riigiülese 

identiteedi vahel ja seob antud riigi territooriumil elavad inimesed üheks rahvaks, sõltumata 

nende etnilisest taustast. Antud uuringus ei räägita ainult etnilisest taustast, vaid ka 

erinevatest majanduslikest ja teistest sotsiaalsetest aspektidest, mis kujundavad inimese 

tausta (nt nahavärv, geograafiline asukoht, majanduslik staatus jms). Siiski vesteldes 

noortega Eesti või Euroopa ühiskonda kuulumisest, toovad nad sageli välja just riigi rolli 

kuuluvustunde kujundamises.  

Tsiteerides veel 2015. aasta integratsioonimonitooringut kuuluvuse kontekstis, siis selgub, et 

„eelnevate sotsioloogiliste uuringute põhjal võib väita, et Eesti teisest rahvusest inimeste 

riigiidentiteedi tugevdamisel on keskseks väljakutseks nende Eesti riiki kuulumise tunne. 

Tegemist on väljakutsega selles mõttes, et rahvusriigi kontekstis võivad mõned teisest 

rahvusest inimesed tunda end suhetes riigiga mitte niivõrd kodanikuna (mida läänelik 

õigusriigi mõiste eeldaks), vaid pigem vähemusgrupi liikmena (st. mitte-eestlasena).“ (Vetik 

2015: 25) Monitooringus räägitakse selgelt ainult eri rahvusest kodanike olukorrast, kuid see 

ei muuda Eestis esinevat probleemi, milleks on vähemuste Eesti riiki kuulumise tunne.  

Veebiküsitlusele vastanutest 92% leiab, et nad tunnevad ennast Eesti ühiskonna liikmena. 

Enam tunnevad seda 13-16 (93%)kui ka 19-25. aastased (92%) vastajad. Samuti tunnevad 

Eesti ühiskonna liikmena teistest rohkem kuni põhi- (93%) ja kõrgharidusega (94%) vastajad.  

Euroopa liikmena tunneb 88% vastajatest. Teistest rohkem naised (88%), üha nooremad 

vastajad ning  kesk-(89%) ja kõrgharidusega (90%) noored vastajad.  

Tulemused on statistiliselt väga head ning nüüd on õige hetk mõelda sügavamalt, mis võib 

olla põhjusteks, et need numbrid on sellised nagu graafikul näha.  
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Joonis 11 

Antud juhul eraldasime venekeelsele ankeedile vastanud noored ülejäänud vastajatest 

soovides saada aimu, kas ja kuidas antud gruppide kuuluvustunne erinev. Mõnevõrra 

oodatult on venekeelsele ankeedile vastajate hulgas rohkem neid, kes ei tunne olevat end 

Eesti ühiskonna liige. Euroopa ühiskonda kuuluvustunne on mõlema grupi puhul sama 

kõrge. (vt tabel 2) 

Tabel 2 – Vastajate kuuluvustunne Eesti ja Euroopa ühiskonda ankeedi keele lõikes 

 Ankeedile vastamise keel 

eesti vene 

N % N % 

Kas sa tunned, et oled Eesti 

ühiskonna liige?   

jah 1712 92,0% 26 81,3% 

ei 149 8,0% 6 18,7% 

Kas sa tunned, et oled 

Euroopa ühiskonna liige? 

jah 1633 87,7% 28 87,5% 

ei 229 12,3% 4 12,5% 
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Konsultatsioonide käigus noortega vesteldes tõdesid enamus neist, et Eesti ühiskonna 

liikmena nad ennast tõesti tunnevad. Siiski ei ole see mõte, millega igal hommikul üles 

ärgatakse, vaid see on neile teatud mõttes isegi iseenesestmõistetav. Tõenäoliselt seetõttu 

kujunes Eesti ühiskonda kuuluvustunde selgitamine üpris lühikeseks. Mõte, millest noored 

lähtuvad, on sarnane üldse kusagile sõpruskonda, gruppi või organisatsiooni kuuluvusega 

ehk Eesti ühiskonda kuulumist tugevdab läheduse efekt. Eesti on nende noorte kodu ja 

igapäevane keskkond, kus tegutsetakse koos teiste inimestega.  

K: „Kas sa tunned, et oled eesti ühiskonna liige?“ 

„Jah, ma tunnen.“ 

K: „Milles see väljendub?“ 

„See on juba keerulisem küsimus. Ma arvan, et see on see, et ma elan siin riigis, ma 
käin siin riigis… teen siin riigis nii palju asju kui võimalik ja üritan neid asju paremaks 
teha. Tunnen, et olen selle riigi eest vastutav.“ 

Lisaks vastutusele ning lihtsale lähedustundele näevad noored Eesti ühiskonda kuulumise 

tunnetamise mõjutajana ka sarnast arusaamist ning siinkohal eelkõige kultuurilisest aspektist 

lähtuval. Täpsemalt, kultuuripõhiselt eestlastele omane paneb meid tundma Eesti ühiskonna 

liikmena.  

„Ma arvan, et ma olen Eesti ühiskonna liige kognitiivse mudeli pärast. Ehk kui on mingi 

mõte, siis mina mõistan seda samas kultuurkontekstis, nagu kõik teised eestlased, ja 

see teebki mind eestlaseks.“  

Sageli tuli vestlustes esile arutelu, mis keskendus sellele, kelle või mille liikmena noored 

ennast veel tunnevad. Eestis räägime sageli erinevatest etnilistest rühmadest nagu setod, 

mulgid, aga ka juudid, eesti venelased jms. Lisaks tundsid mitmed noored ennast esmalt 

näiteks tallinlasena ja tartlasena ning ühel juhul leiti, et tallinlane olemine ei muuda inimest 

automaatselt eestlaseks (mis sest, et Tallinn asub Eestis). Seega on Eestis elavate noorte 

hulgas väga tugeva nö lokaalse identiteediga noori, kelle jaoks eestlus ei pruugi olla väga 

siduv identiteet.  

„Jah. Ma ei ole nõus sellega, et olles tallinlane olen automaatselt ka eestlane.“  

Sarnane nägemus saadab vestlustes osalenud noori rääkides Euroopa ühiskonna liikmena 

tundmisest. Vestluses osalenute seas leidus väga tugevaid euroskeptikuid kui ka Euroopa 

ühtsuse tunnet tugevamalt tajuvaid noori. Siiski kõlama jäi nägemus, et noored ei tunne 

ennast tugevalt Euroopa ühiskonna liikmena, sest see on sageli midagi kauget ning 

igapäevaselt ennast sellega ei seostata. 

Ollakse ka arvamusel, et tunde tugevdamiseks tuleb noorel käia näiteks Brüsselis või mõnes 

muus Euroopa Liiduga seostatavas linnas, kus inimesed, tegevused ja sageli ka tavaline 

igapäevaelu rõhutavad euroopalikke väärtusi ja nende ühendamise võimekust.  

„Kui võrdleme Luxemburgi või Brüsselit ja seal on Euroopa Liidu süda ning kogu aeg on 

rahvusvaheline läbikäimine, liikumine ühest riigist teise ise ja sa tunnetad seda oluliselt rohkem 

kui siin Eestis, Viljandis või kusagil.“ 
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Eestlaste tunnetust Euroopa ühiskonna liikmena olemiseks aitab noorte hinnangul tõsta ka 

kuulumine mõnda rahvusvahelisse organisatsiooni, mis annab edasi Euroopa väärtusi ning 

pakub võimalusi Euroopa endale nö koju kätte tuua.  

„Hästi lühidalt on see, et enne, kui ma astusin siia organisatsiooni, siis ma tundsin ka ainult, et 

olen eestlane, aga nüüd ma tunnen, et olen eurooplane kui mitte maailma kodanik.“  

Siiski ei saa need noored öelda, et nende kuuluvustunne oleks näiteks sarnasugune kui on 

USA-s erinevates osariikides elavatel inimestel.  

„Me ikka ei tunne ennast selliselt Euroopa liikmena nagu seda tunneb kusagil USA osakeses 

elav usakas – „I’m attatched!““ 

Seega, rääkides Euroopa ühiskonda kuulumisest, väärtustavad Eesti noored väga neid 

võimalusi, mida Euroopa Liit on pakkunud. Samuti jagatakse teiste eurooplastega samu 

väärtusi ja püüeldakse sarnaste eesmärkideni, kuid see ei ole siiski piisavalt siduv. 

Põhjuseks ilmselt see, et noored vajavad lähedasemat kontakti ning neid nö kummitavad ka 

teatavad eelarvamused, mis ülejäänud Euroopal Eesti suhtes olla võivad. Siinkohal räägiti nii 

mitmelgi korral mõistetest nagu „idaeurooplane“, „endine Nõukogude Liidu riik Eesti“ ja 

sellega kaasnevatest (eel)arvamustest.  

„Aga on alati, et "ex soviet state" tuleb siis, kui on Ida-Euroopast. See on aga just esimene asi, 

mis tuleb. Kui nad seda ei öelda välja, siis on näha, et mida nad selle all mõtlevad.“  

Oluline on siiski märkida, et koheselt sellele reageeriti positiivsemaid mõtteid jagades, et 

tegelikkuses on igal riigil ja rahvusel võimalik enda nägu kujundada. Samuti on see võimalus 

Eestil ja ka teistel endistel Nõukogude Liidu riikidel.  

„Tegelt meie määrame, milline on Ida-Euroopa. Me ei peaks ennast väga kusagile suruma. Me 

oleme Ida-Euroopast ja me oleme siin ja me oleme eurooplased.  

Noorte kuuluvustunnet Eesti ja Euroopa ühiskonda tekitab ja tugevdab vestluste ja 

veebiküsitluse põhjal lähedus ning ühised väärtused. Mõlemad toimivad eraldi, kuid näiteks 

geograafiline lähedus tõenäoliselt võimendab ühiste väärtuste avaldumist.  

 

Noorte nägemus ühiskonnamuutustest 
 

Konsultatsiooni vestluste käigus rääkisime noortega, millisena näevad nemad praegust 

ühiskonda. Selle jooksul vesteldi sellest, mis on ühiskonnas hästi, halvasti ning kuhu suunas 

ühiskond muutub ja kuidas nendesse muutustesse suhtuda.  

Vestlustes osalenud noored olid ühiskonnamuutuste suhtes peamiselt positiivselt 

meelestatud. Samas suutsid asju ka kriitiliselt vaadata ning tuua välja need valupunktid 

ühiskonnas, mis neile on olulised.  

„Minul isiklikult on tunne, et läbi aastate ühiskond läheb paremuse poole, sest jah, uus 

generatsioon...ongi, nagu meievanused, kes me siin praegu oleme, et meie tahame maailma 

paremaks muuta ja oleme sallivamad. Mul on tunne, et läheb paremaks.“  
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Rääkides noortega usaldusest, kuuluvusest ning sealt edasi ühiskonna muutustest Eestis ja ka mujal, 

kujunes sageli teemaks meedia, mis muudab ühiskonnas kahjuks või õnneks nii mõndagi. Sel ajal, kui 

eesti keelt emakeelena kõnelevad noored vestlevad sellest, et noored peaksid meedias 

kajastatavasse suhtuma kriitilisemalt kui praegu, siis vene keelt emakeelena tunduvad seda juba 

tegevat.  

„Vene elanikke seisukohast võib öelda, et olukord muutus halvemaks, sest rohkem kui pool 

inimesi toetab minu arvates iseseisvat Donbassi, Putinit jne. Järelikult, kui nad on seda meelt, 

vaatavad telerit jne, siis nad nö programmeeritud nii, et kõik, kes ei ole nende meelt, on 

automaatselt nende vastu. Tuleb välja, et eestlased on ka automaatselt selliste inimeste 

vaenlased.“  

Ebavõrdsuse teema tuleb vestlusesse sisse ka siis, kui noortega räägiti üldiselt ühiskondlikest 

muutusest. Sageli räägivad noored ebavõrdsusest seoses majanduslike aspektidega ehk rikkus ja 

vaesus.  

„Peaks aru saama, et korporatsioonid ei ole taevalikud ega patutud. Kui nad saavad aina 

rikkamaks, siis kõik ülejäänud saavad aina vaesemaks, vaesus kasvab.“  

Immigratsiooni kriisi teemadel võtavad ka vene keelt emakeelena kõnelevad noored väga kaitsva ja 

teatud mõttes isegi umbuskliku positsiooni.   

„Immigratsiooni puhul mind paneb muretsema see, et nad kõik tulevad siia ja ei taha meie 

ühiskonda integreerida, vaid vastupidi soovivad muuta ühiskonna vastavalt oma nõudmistele ja 

see ei ole sugugi hea.“  

Enda seisukohtade väljendamine oli mõnevõrra kriitilisem konsultatsioonides vene keelt 

enda emakeelena kõnelevate noorte puhul. Vestluste põhjal on antud uuringus keeruline 

teha üldistusi, kuid seda tulemust toetab kindlasti ka varasemalt mainitud 

integratsioonimonitooring. Siiski on noortel ühised teemad, millega seotud muutuste osas 

väljendatakse peamiselt muret. Nendeks on peaasjalikult immigratsioon (sh pagulased), 

inimeste tegutsematus, korruptsioon ning üldine riigi valitsemine. Vestlustest ei jäänud 

kindlasti välja ka terrorismi ja muu taolise vägivallaga seotud küsimused, mis ühel juhul tõid 

aktuaalse teema lausa „koju kätte“.  

„Muuseas, tuli välja, et minu parteikaaslane Priit on moslem, okei. Paar päeva tagasi ma nägin 

Facebookis, et ta kirjutas midagi ja talle vastati araabia keeles. Avan seda profiili ja näen ISIS 

lippu taustapildil. Tüüp elab Karksi-Nuias ning töötab terasetööstuses. 

K: Ega see mingi nali ei ole? 

Ma püüangi aru saada, kas see oli nali või mitte. Mäletan, et seal oli mitu selliseid pilte ISIS 

lipuga. Tema nimi on muidu Muhammed või Abdullah või mingi selline. 

K: Peaks politseisse pöörduma… 

Ma pean seda vastuvõetamatuks, isegi kui see on nali. Terroristlikke organisatsioonide ja 

totalitaarse reziimide sümboolika demonstreerimine ei ole vastuvõetav.“ 

Ühiskonnamuutustest teevad noortele muret peamiselt inimeste tegutsematus ning inimeste 

mitte kuulamine, mis takistab neil mõista paljusid asju. Mida teha? Mis aitaks turvalisemalt 

tunda? Noorte hinnangul peaks muutuma kontroll ühiskonnas otsustajate üle 

süsteemsemaks, tõhusamaks ning sellele aitaks kaasa inimeste endi teod millegi paremaks 
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muutmise eesmärgil, mitte ainult jutt ja sõnad. Tegu on selgelt väga ülla ja piisavalt pehmete 

ettepanekutega, kuid neis ei puudu tõsine mure ja sageli ka lootusetuse tunne. 

KOKKUVÕTE 
 

Struktureeritud dialoogi viies tsükkel keskendub rahvusvähemustele, kultuurilistele 

eripäradele ning vähemate võimalustega noortele. Antud uuringu käigus kaasati eelnevast 

sihtgrupist vene keelt emakeelena kõnelevaid, vaegnägijatest ning LGBT+ noori. Lisaks neile  

kaasati sotsiaalselt kindlustatud ja rohkemate võimalustega noored. Järgnev võtab kokku 

kõikide nimetatud gruppide nägemuse ja arvamused ebavõrdsest kohtlemisest, usaldusest, 

kuuluvusest, turvalisusest ning üldiselt ühiskonnas toimuvatest muutustest ja nende mõjust. 

Ebavõrdsest kohtlemist näevad noored sarnaselt – mingi grupp on teistest erinev ning sellest 

tulenevalt suhtub enamus neisse erinevalt. Huvitav erinevus siinkohal tuleb esile selles, 

kuidas vene ja eesti keelt emakeelena kõnelevate noored näevad ebavõrdset kohtlemise 

puhul eristuvaid gruppe. Täpsemalt, eesti keelt emakeelena rääkivad noored toovad esile 

inimeste teisiti või negatiivsema suhtumise nende soo, nahavärvi, rahvuse või muude 

tunnuste järgi, mis on kellelegi sünniga kaasa antud. Samal ajal vene keelt emakeelena 

rääkivate noorte sõnul on ebavõrdsel kohtlemisel ka teine pool ehk nägemus ühiskonnast, 

kus on väiksemad teistest hoopis paremas seisus grupid, keda eraldatakse teistest. 

Ebavõrdset kohtlemist on kogenud isiklikult kõik noored, kes konsultatsioonides osalesid 

ning üle poole veebiküsitlusele vastanud noortest. Sagedamini arvavad nii just meessoost, 

17.-18. aastased ning vastajad, kelle kõrgeim lõpetatud haridus on kutseharidus pärast 

keskharidust. 

Sihtgrupist tulenevalt on kõige sagedamini ebavõrdset kohtlemist ühel või teisel viisil kogetud 

(üli)koolis ning suhtluses teiste inimestega. Sageli, kui räägitakse ebavõrdsest kohtlemisest, 

kirjeldatakse töö ja karjääriga seotut. Antud juhul on tööl ebavõrdse kohtlemist kogenud pea 

veerand veebiküsitlusele vastanutest. Märkimisväärne on siinkohal see, et tööl on kogenud 

ebavõrdsust teistest väga palju – umbes kaks korda – rohkem vastajad, kelle kõrgeim 

lõpetatud haridus on kutseharidus pärast keskharidust. Teistes valdkondades nii suurt 

erinevust ei esine. Võimalik, et selle põhjustab tööturul kõrgharidusega inimestega 

konkureerimine, keda meie praegune tööturg sageli lihtsalt rohkem väärtustab.  

Ebavõrdne kohtlemine ei ole positiivne nähtus ning sageli murtakse pead selle üle, mida 

tuleks teha, et olukord paraneks. Uuringu osalenud noored usuvad, et ebavõrdse kohtlemise 

vähendamiseks Eestis tuleks esmalt kasvatada ühiskonnas sallivust ja kultuursust ning 

järgmiseks Eesti haridussüsteem lasteaiast ülikoolini peaks käsitlema võrdse kohtlemise ja 

sallivuse põhimõtteid. 

Sotsiaalse turvalisuse tunne Eestis elavate noorte seas on kõrge. Siiski toovad noored 

spontaanselt esile mitmeid poliitilise turvalisusega seotud murekohti – poliitikute 

usaldatamatuse, korruptsiooni, toimiva kontrolli puudumise ning meedia liigse (vale) mõju 

elanikele.  

Kuuluvus on üks sotsiaalse turvalisuse osa ning väga individuaalsel tasandil tunnetatakse 

kuuluvustunnet (ja sellega kaasnevaid teadmisi ning oskusi) tõenäoliselt mõnevõrra 
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tugevamalt kui rahvuslikul või Euroopa tasandil. Noorte hinnangul Euroopa ja sealne nii-

öelda ühine ühiskond on nende jaoks siiski liiga kauge ning seetõttu ei tunnetata 

igapäevaselt enda kuulumist sinna eriti tugevalt. Siiski on noorte hinnangul paljud nende 

väärtused ühised Euroopa omadega.  

Seega, noorte kuuluvustunnet Eesti ja Euroopa ühiskonda tekitab ja tugevdab vestluste ja 

veebiküsitluse põhjal lähedus ning ühised väärtused. 

Ühiskond on muutuses, sest inimesed muutuvad. Noorte hinnangul on muutused enamasti 

positiivsed ning toovad kaasa kasu. Uuringus osalenud noored on tulevikku vaatavad, avatud 

ning ülimalt positiivse suhtumisega. Mõnikord andmeid analüüsides tundus, et noored 

kannavad nii-öelda roosasid prille, kuid siis avaldus ka nende pessimistlik ning kriitilisem 

pool. Noored näevad ühiskonnas esinevaid probleeme ning tunnevad siirast muret nende 

pärast. Ühiskonnamuutustest teevad noortele muret enim inimeste tegutsematus ning 

inimeste mitte kuulamine, mis takistab neil mõista paljusid asju.  
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