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Raport 

Struktureeritud Dialoogi riiklik konsultatsioon: 2.tsükkel,  1.ring 

 

Esimene Struktureeritud Dialoogi tsükkel, mis kestis 18 kuud, oli pühendatud noorte tööhõivele ning 
selle eestvedajateks olid eesistujamaad Hispaania, Belgia ja Ungari. Teise tsükli prioriteediks on  
noorte osalus ning antud perioodil on eesistujamaadeks Poola, Taani ja Küpros. Käesolev raport 
võtab kokku Eesti üleriigilise konsultatsiooni, mis oli läbi viidud uue 1. juulil 2011.a alanud tsükli 
raames. Esimene ring, mis leiab aset Poola eesistumise perioodil (1. juuli – 31. detsember 2011), 
keskendub teemale „Noorte mobiilsuse Ida mõõde“ 
 
 

1. KONSULTATSIOONI METODOLOOGIA 

Struktureeritud Dialoogi 2. tsükli 1.ringi raames kasutas Eesti Noorteühenduste Liit kahte erinevat 
kanalit: veebiküsimustikku ja grupiarutelusid.  

1) Veebiküsimustik oli saadaval vastamiseks perioodil 22.06-26.07.2011 (1 kuu ja 5 päeva) ning 
kokkuvõttes vastas antud küsimustikule 1123 inimest. 67% vastanutest olid naised ning 33% vastavalt 
olid mehed. Küsimustiku sihtgrupiks olid noored vanuses 13 kuni 30 eluaastat ning vastanuid võib 
vanusegrupiti võtta kokku järgmiselt: 

 

 

Küsimustik sisaldas endas 7 respondendi isiklike andmeid puudutavat küsimust ning 17 teemaalast 
küsimus, mille seas olid nii lahtised kui ka valikvastustega küsimused. Suurem osa küsimustest oli 
vastamiseks kohustuslik. Veebiküsimustik oli saadaval Eesti Noorteühenduste kodulehel 
(www.enl.ee). Viide küsimustikule oli levitatud Eesti Noorteühenduste Liidu võrgustike, veebibännerite, 
Facebook´i ja e-posti kaudu.   

Küsimustik oli saadaval kahes keeles – eesti ja vene. Tõlge vene keelde oli tehtud eesmärgiga jõuda 
ka rahvusvähemusteni, kaasata neid protsessi ja saada teada nende arvamust. Võrgustikud, mida 
küsimustiku levitamiseks kasutati, ei lubanud aga vastava sihtgrupini jõuda. Erinevus vastanute arvus 
oli drastiline – eestikeelsele küsimustikule oli vastanud 1104 respondenti ning ainult 19 respondenti  
oli vastanud venekeelsele küsimustikule. Nende respondentide seas, kes vastasid küsimustele eesti 
keeles, oli ka võõrkeelseid nimesid (peamisel vene), kuid nende arv ei ületanud 3%. Järgmiste 
konsultatsiooniringide puhul on plaanis rakendada uusi võtteid rahvusvähemuste kaasamiseks.   

2) Grupiarutelud olid peetud Eesti Õpilasesinduste Liidu suvekoolis (9.08-11.08.2011), kus oli 
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kaasatud ligi 100 osalejat. Grupiarutelusid on samuti planeeritud viia läbi Osaluskogude suvekooli 
(19.08-21.08.2011) ja Eesti Noorteühenduste Liidu suvekooli (9.09.2011-11.09.2011) raames.  

Eesti Õpilaste Liidu suvekoolis osalenud noorte vanus oli 13 kuni 20 eluaastat. Osalejad olid jaotatud 
kahte gruppi, mille raames viidi läbi ajurünnak, arutelu väiksemates gruppides, arvamuste plats 
(“opinion-square”) ja tulemuste kokkuvõte. Esimesed grupiarutelud ei andnud nii palju uusi ideid ja 
mõtteid kui oleks oodanud. Pigem said aktiivsete grupiarutelude käigus kinnituse need tulemused, mis 
olid juba saadud veebiküsimustike kaudu. Järgmisteks grupiaruteludeks küsimused ja meetodid on üle 
vaadatud ning seda eesmärgiga, et tekkiv arutelu ei keskenduks nendele vastustele, mis on juba 
olemas, vaid täiendaks neid uute ideega ja konkreetsemate mõtetega.  

 

2. KOMMENTAARID, ETTEPANEKUD JA POSITIIVSED KOGEMUSED  

Eesti Noorteühenduste Liidul on võimalik jagada käeoleva konsultatsiooni tulemusena järgmiseid 
positiivseid kogemusi:  

• Alates Struktureeritud Dialoogi 2. tsüklist on Eesti Noorteühenduste Liidus palgatud eraldi 
inimene Struktureeritud Dialoogi konsultatsioonide koordinaatori ametikohale. Sellest 
tulenevalt on kõik tegevused antud projekti raames riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 
koordineeritud ühe inimese poolt, kes saab keskenduda kitsamalt projektile, mille eest ta 
vastutab. Positiivsed tulemused on juba märgatavad – kommunikatsioon ning vajalikud 
ettevalmistused sujuvad kiiremini ja tõhusamini. 

• Konsultatsiooni esimese kahe nädala jooksul oli tähelepanu veebiküsimustiku suunal üsna 
madal. Kuid peale seda, kui sotsiaalmeediakanalis Facebook loodi eraldi leht antud 
küsimustiku jaoks, siis respondentide arv kasvas järsult – info jõudis noorte inimesteni väga 
edukalt (https://www.facebook.com/#!/kysitlus). Praegusel hetkel rohkem kui 1000 noort on 
märkinud ära antud lehel “Meeldib”. Plaanis on jätta antud leht aktiivseks ning kasutada seda 
konsultatsioonide tulemuste ja Euroopa tasandil toimuva arutelu avalikustamiseks, samuti 
järgnevate konsultatsiooniringide promomiseks.  

• Veebiküsimustiku puhul oli Eesti Noorteühenduste Liidul ette valmistatud kolm hinnalist 
auhinda (iPad, Sony HD kaamera ja iPod): peale seda kui veebiküsimustik läks lukku, loositi 
kõigi vastanute vahel auhinnad välja. Oli arvestati ka teatud riskiga, et auhindade olemasolu 
võib muutuda ainsaks motivaatoriks noorte inimeste jaoks küsimustikule vastamiseks. Kui 
analüüsides läbi kõik küsimustikud on võimalik tõdeda, et ainult mõnede üksikute 
respondentide ankeedid sisaldasid endas tühiseid vastuseid ning vastuste kvaliteeti võib sisu 
poolest hinnata keskmisest kõrgemaks. Enamus respondente vastas ka nendele küsimustele, 
mis ei olnud vastamiseks kohustuslikud.  

Eesti Noorteühenduste Liit loodab jõuda veelgi paremate tulemusteni järgmise konsultatsiooniringi 
ajal, kuna ajastus ning etteantud aeg antud konsultatsiooni jaoks ei olnud rahuldav. Esiteks, 
kahekuuline periood ei ole taolise konsultatsiooni jaoks piisav ning omab mõju konsultatsiooni 
tulemuste kvaliteedile. Teiseks aga jääb suveperioodil üsna suur hulk noori kättesaamatuks 
koolivaheaja tõttu.  
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KONSULTATSIOONI TULEMUSTE KOKKUVÕTE  

 

1. Huvi noorte rahvusvahelise koostöö vastu  

Rääkides Euroopa Liidu naaberriikidest selle kohapealt, milliste riikide noortega soovivad Eesti noored  
enim koostööd teha, olid tulemused järgmised (antud küsimuse puhul oli võimalik valida mitu 
vastusevarianti):  

 

Enamus respondente (370) oli vastanud, et väljapakutud riigid pakuvad neile võrdselt huvi koostöö 
tegemise kontekstis. Peamised selgitused olid:  

1) Kõik riigid tunduvad põnevad ja huvitavad, Eestist erinevad; 
2) Minu teadmised antud riikidest on piiratud, ma sooviksin nende kohta rohkem teada saada;  
3) Kõik rahvused on võrdsed – me ei saa eelistada ühtesid teistele ainult riikide alusel.  

 
Märkimisväärne osa respondentidest (247) oli valinud vastuseks “Raske öelda”, kelle seas paljud olid 
samuti toonud välja nende madalaid teadmisi antud riikide kohta. Mitmed tõdesid seda, et Euroopa 
Liidu riigid pakuvad neile üldpildis rohkem huvi.  
 
Liikudes individuaalsete riikide tasandile selgus, et kõige enam pakub koostööks huvi Gruusia (314). 
Sellele järgnevad Aserbaidžaan (213), Armeenia (202) ja Moldova (202). Kõigi nende riikide puhul on 
rõhutatud nende eksootilisust ning sellest tulenevalt on Eesti noored eelkõige huvitatud antud riikides 
kultuuriliste aspektide tõttu – see oli noorte valiku peamiseks põhjenduseks. Kuna eelnimetatud riikide 
ja Eesti vahel nähakse väga suuri erinevusi, siis noored soovivad samuti teada, kuidas noored 
inimesed nendes riikides elavad, millega tegelevad ja kuidas nende igapäevaelu välja näeb. 20-30 
respondenti iga riigi kohta mainis samuti ära, et nende riikide inimesed on või tunduvad olema 
(sõltuvalt sellest, kas neil on olnud endal isiklik kogemus või mitte) väga sõbralikud ja 
soojasüdamlikud.  
 
Asjaolule, et Gruusia on populaarseim Eesti noorte seas, on samuti oma põhjendus olemas. Noored 
on rõhutanud seda, et Gruusia on poliitilisel tasandil väga hea Eesti riigi sõber ning sellest tulenevalt 
on palju huvitavam, palju turvalisem ja palju lihtsam alustada koostööd Gruusia noortega. Samuti 
nähakse Gruusiat Eesti riigile kõige sarnasemana väärtuste ja eesmärkide kohapealt. Üheks teemaks, 
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mida noored sooviksid arutada, on 2008.aasta Gruusia sõda, selle tagajärjed ja mõju noortele 
inimestele.   

Venemaad pidas huvitavaks koostööriigiks ainult 9% respondentidest (101). Suur osa neist usub, et 
on oluline säilitada häid suhteid oma naabriga ning et koostöö Venemaalt pärit noortega aitab ületada 
arusaamatusi (nii ajaloos kui ka tänapäeva elus) ning vältida võimalike konflikte. Kuid samal ajal oli ka 
neid, kes siiski tõdesid, et noortel võib olla raske ajalooliste aspektide tõttu Venemaaga koostööd 
teha. Mitmed Venemaa vastusevariandi valinud noored arvavad, et suure ja võimsana riigina on 
Venemaal rohkem võimalusi noorte jaoks.  

Valgevene (68) ei osutunud Eesti noorte jaoks nii huvitavaks kui teised väljapakutud riigid. Valgevene 
puhul mainisid mitmed respondendid ära, et oleks huvitav teada saada, mida kohalikud inimesed 
arvavad nende riigikorrast.   

Kuidas on aga võimalik üldisemalt suurendada noorte huvi ELi naabrusriikide vastu ning teadmisi 
nende kohta? Siinkohal oli esitatud kaks erinevat küsimust – üks puudutas noorte huvi ja teine 
puudutas teadmisi – kuid kuna mõlema küsimuse puhul oli vastuste muster väga sarnane, siis kahe 
küsimuse vastused võib esitleda kokkuvõtvalt ning seda järgmiselt: 

1)	   Regulaarne informatsioon: väljapakutud variantide seas on võimalik välja tuua sellised 
võimalused nagu informatiivsed loengud või tunnid koolides, positiivsem ja sisukam info meedias, 
interaktiivsed Facebook´i grupid, koondatud materjalid veebis.  

2) Suhtlemine teiste riigi noortega: huvi ja teadmised kasvavad eriti siis kui on olemas võimalus 
reisida teistesse riikidesse ning suhelda inimestega nende oma kultuurilises keskkonnas. Kuid samuti 
on suur kasufaktor ka sellel kui inimesed ELi naabrusriikidest külastavad ELi liikmesriike.  

3) Initsiatiiv ELi naabrusriikidelt endalt: ELi naabrusriigid peaksid näitama üles nende tahet koostöö 
tegemiseks, nad peaksid leidma võimalusi toomaks nende kultuuri ja ideid ELi riikide elanikeni, 
äratades seeläbi nende huvi.  

7% vastanutest märkis ära, et neil on juba kõrge huvi ja motivatsioon ELi naaberriikidega koostöös 
osalemiseks.  
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2. Koostöö ELi naaberriikide noortega mitte-formaalse hariduse ja vabatahtliku 
tegevuse mobiilsuse valdkonnas 

2.1 Koostöö väärtus  

Koostöö väärtust puudutavad küsimused olid lahtised ning noortel oli võimalik pakkuda mitu varianti. 
Noorte poolt nimetatud väärtusi võib jagada tasandist lähtudes kolmeks: isiklik, sotsiaalne ja 
kultuuriline tasand.  

a) Isiklik tasand 

Kõige väärtuslikumaks kasuteguriks, mida on võimalik saada ELi ja selle naaberriikide koostööst, on 
isiklik kogemus, mis oli välja toodud 27% respondendi poolt ning mis puudutas nii vabatahtlikku 
tegevust kui ka mitte-formaalset õpet. 22% respondendi nägemuses taolise koostöö läbi omandavad 
noored uusi teadmisi ja oskusi.  

Vabatahtliku tegevuse osas kerkis esile vastus, mille kohaselt suurendab ELi ja selle naaberriikide 
koostöös osalemine noorte julgust ja enesekindlust (16%). Vastustest oli välja tulnud, et enamus 
noortel puudub varasem kokkupuude ELi naaberriikidega, kuid nende nägemuses annaks selline 
koostöö neile võimaluse näha rahvusvahelisi suhteid ja koostööd laiemas pildis. Koostöös osalemine  
arendab noorte nägemuses ka suhtlemisoskusi (11%), mis on vabatahtliku tegevuse kontekstis 
oluline.  

Mitte-formaalse hariduse kohapealt on noorte eeldus, et koostöö ELi naaberriikidega annab noortele 
ideid uuteks hobideks (12%), mis võib panna nende elu teises suunas liikuma. 7% respondentidest 
jagas kogemust, et osalemine rahvusvahelises koostöös on parandanud nende oskusi projektide 
elluviimise valdkonnas, seega on nende nägemuses oluline kaasata noori inimesi projektidesse ka 
korraldusliku poole pealt.   

b) Sotsiaalne tasand  

Grupiaruteludes osalenud noored tõid välja, et läbi koostöö on võimalik tundma õppida teiste riikide 
toimimist erinevates elusfäärides (näiteks kuidas haridussüsteem on korraldatud) ning tuua positiivseid 
näiteid ka oma koduriikidesse. Arutelude käigus jõuti järelduseni, et väljastpoolt on lihtsam märgata  
riikide vigu ning neid aspekte, mida on võimalik parandada. Läbi koostöö saab omandada uusi 
meetodeid, mis võimaldavad muuta õppimisprotsesse erinevatel tasanditel veel efektiivsemaks.  

Samuti oli toodud välja, et hoides noori inimesi suhtluses teiste riikidega ning kasvatades seeläbi 
sallivust erinevate rahvuste suhtes, on võimalik vähendada erinevaid konflikte ning kuritegevust 
ühiskonnas (eriti neid, mis tekivad etniliste enamuste ja vähemuste vahel) 

c) Kultuuriline tasand  

Vabatahtliku tegevuse kohapealt oli märgitud, et kultuurilised erinevused vähenevad ning seetõttu 
kahanevad ka takistused koostöö tegemiseks (9%). Sallivuse tase teiste rahvuste ja kultuuride suhtes 
kasvab (5%). Noorte nägemuses kultuuriline mõõde rikastab nende projekte ning harib noori inimesi.  

Vastuste analüüsi tulemusel osutus ilmseks see, et noored inimesed ei saa mõistest “mitte-formaalne 
haridus” täies ulatuses aru. Vaatamata sellele, et mitte-formaalset haridust puudutavale küsimusele 
järgnes ka mõiste definitsioon, mitmed respondendid mainisid, et küsimus on nende jaoks liiga raske 
ning nad ei saa selle mõiste kontseptsioonist täies ulatuses aru.  
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2.b Barjäärid ja takistused koostöö tegemisel  

 

Üle 40% vastanutest näevad finantsiliste vahendite puudust peamiseks takistuseks koostöö 
alustamisel ja arendamisel. Antud takistuse ületamiseks peaks paremini levitama informatsiooni 
erinevate projektide ja finantseerimisvõimaluste kohta terves ühiskonnas, eriti noorte seas. 4% 
respondentide sõnul Eesti riik ei toeta noori inimesi piisavalt kultuuride vahelistes vahetuste ja koostöö 
osas.  

Teiseks suurimaks takistuseks, mida mainis 36% respondentidest, on keelebarjäär. On levinud 
arvamus, et ainult väga väike osa EL naaberriikide noortest räägib inglise keelt. Mõned tõid välja ka 
selle, et tõlgi kasutamine ei ole siinkohal parimaks lahenduseks, kuna noorte inimeste jaoks on palju 
olulisem suhelda otse omavahel. Keelebarjäär on takistuste nimekirjas selliseks aspektiks, mis on üles 
ehitatud aimusele, kuna väga vähestel on olnud reaalne kokkupuude ELi naaberriikidega. Ühe 
võimalusena pakuti välja, et ületamaks antud arvamust tuleb viia läbi uuring selle kohta kui suur osa 
noortest ELi naabrusriikides räägib inglise keelt ning tuua antud teadmine Eesti noorteni.  

Piiratud teadmisi ja piiratud kontakte nähakse samuti takistuseks koostöö edendamisel, kuna sellisel 
juhul on noortel väga raske teha esimene samm. Vastavalt mitme respondendi arvamusele initsiatiiv 
ELi naaberriikide poolt oleks heaks alguseks, kuna see ärataks usaldust ning näitaks ära koostöö 
võimaliku suuna. Samuti on ära märgitud ka see, et koostööd võib esialgu alustada aeglaselt – näiteks 
kõigepealt interneti kaudu, kus noored saavad jagada omavahel informatsiooni ja õppida üksteist 
tundma. Taolised interneti keskkonnad peaksid olema loodud kogenud inimeste poolt, kuna selle 
jaoks on noortel endal vähe teadmisi ja kompetentsi.  

13% respondentidest tõi välja selle, et tihtipeale ei ole noortel inimestel piisavalt julgust, et võtta 
initsiatiiv enda kätte ja alustada koostööd. Mitmed vastanud osutasid tähelepanu eesti inimestele 
mentaliteedile, mille kohaselt ei ole nad liialt avameelsed, vaid pigem tagasihoidlikud. Konkreetseid 
samme olukorra parandamiseks antud takistuse eemaldamiseks välja pakutud ei olnud – üldarvamuse 
kohaselt tuleb julgus koos kogemusega.  

Liiga keeruline bürokraatlik protsess oli mainitud 12% respondendi poolt kui takistav aspekt koostöös 
ning seda eriti ELi naaberriikide puhul, kus teatud protsessid on keerulisemad kui ELi siseselt. 
Läbivaks arvamuseks on see, et suur kogus pabereid ja aruandeid ehmatab noored inimesed 
tihtipeale ära. Võimaliku lahendusena nähakse seda, et õpetajad või külalisnõustajad tutvustaksid 
koolides tihedamini erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi,  koos selgitustega, kuidas koostada 
projekte iseseisvalt ning millised osalemise võimalused on olemas. Samuti oli ära märgitud, et 
selgitused võiksid olla koostatud noorte jaoks lihtsamas keeles.   

Ka stereotüüpe nähakse ühe takistusena – nende tõttu võib noortel puududa huvi ja motivatsioon ELi 
naaberriikidega koostöö tegemiseks. Otsene suhtlus inimeste vahel aitab vastanute arvates 
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eelarvamustest üle saada. Mitmed vastajad viitasid samuti ka poliitilisele olukorrale: kui suhted riikide 
vahel on halvad, siis ka noored võivad eelistada vältida koostööd ja kontakte vastava riigi 
esindajatega. Noortele inimestele saab aga selgitada, et nemad ise võivad olla võtmeks riikide 
vaheliste suhete parandamisel.  

 

2.c Uued tegevused ja instrumendid  

Küsimus, mis puudutas noorte eelistust koostöö tegemise osas sihtriikide kontekstis andis järgmise 
tulemuse: 

 

Noorte inimeste suhtumist koostöösse EL naabrusriikidega iseloomustab järgmine diagramm:  

 

 

Peamised põhjused, miks soovitakse teha koostööd ELi liikmesriikide noortega on järgmised:  

1) Rohkem ühist, ELi küsimused (33%) 
2) Lihtsam korraldada (lühem vahemaa, viisavabadus) (22%) 
3) Puudub keelebarjäär (17%) 
4) Turvaline, kindel (10%) 
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Mida on võimalik aga ette võtta selleks, et ELi naabrusriikidega tehtaks rohkem koostööd? Mitu 
erinevat mõtet oli antud kontekstis ka välja pakutud:  
 

• Noored, kes osalevad noorteprojektides, peaksid saama reisida ELi naaberriikidesse näiteks 
kuni 7 päeva pikkuse visiidi puhul viisavabalt (viisavabadus kehtiks ka teises suunas liikudes); 

• ELi naaberriikide puhul peaks olema teostatud võõrkeelte oskuste ulatuse analüüs;  
• ELi liikmed ja ELi naabrusriigid peaksid kaardistama võimalikud koostöö valdkonnad ning 

seejärel peaks olema loodud veebilehekülg, kus saab teemade järgi otsida sobivat projekti.  
 
Viimasest eelmainitud punktist rääkides oli noortelt küsitud ka seda, mis teemadel nad tahaksid enim 
koostööd teha ning tulemused olid järgmised:  

  

Küsitluse põhjal tuli välja, et erinevad probleemid ja teemad muutuvad atraktiivsemaks, eriti ELi 
naabrusriikide koostöö kontekstis sellisel juhul kui: 

1. Probleemid on toodud rohujuure tasandile ning näited reaalsest elust ja nende mõju noorte inimeste 
elule peavad olema selgelt ära näidatud.  

2. Koostöö ja õppeprotsess peaksid muutuma interaktiivsemaks: noored inimesed ootavad uusi 
meetodeid ja visuaalseid materjale arutelude puhul (videod, pildid). 

3. Konkreetsed näited peavad olema näidatud sellest, kas ja mida on meil ELi naaberriikidelt õppida: 
reaalse kasu suurendab osalemise motivatsiooni.  
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3. Noorte inimeste osalemine Euroopa demokraatlikus ja rahvusvahelises noorte 
koostöös   

Järgmised tulemused näitavad, kuidas osalemine rahvusvahelises koostöös mõjutab noori inimesi 
erinevatest aspektidest:  

Mõju valimisaktiivsusele: Enamus respondente (59%) arvab, et osalemine rahvusvahelises 
koostöös aitab teha eneseteadlikuma valiku valimistel hääletamisel. 55% märkisid ära, et 
rahvusvahelise kogemuse tulemusena osalevad noored valimistel suurema tõenäosusega ning 45% 
nägid võimalust, et noored hakkavad suurema tõenäosusega osalema ka valimiskampaaniates.  

Mõju osalemisele vabatahtlikus tegevuses: Küsitluste põhjal tuli välja, et osalemine 
rahvusvahelises koostöös omab väga positiivset mõju vabatahtlikule tegevusele. 70% respondentidest 
arvab, et noored inimesed osalevad vabatahtlikena palju suurema tõenäosuga ning 69% näeb seda, 
et huvi vabatahtlike tegevuste ja võimaluste vastu suureneb.  

Mõju noorte poliitilisele huvile (peale osalemist rahvusvahelistes üritustes, mis puudutavad 
poliitilisi teemasid):  59% respondentidest arvab, et üldine huvi poliika vastu kasvab. 57% 
respondendi nägemuses noorte huvi osalemaks poliitilise otsustusprotsessis ning 54% arvates noorte 
reaalne kaasatus kasvab.   

Eeltoodud küsimused olid esitatud valikvastuste formaadis ning seega ei ole õnnestunud saada palju 
kommentaare ja ideid selles osa, kuidas ja miks antud tendentsid aset leiavad. Antud küsimused 
saavad tõstatud tulevastes grupiaruteludes.  

Hinnates üldist olukorda arvab 44% respondentidest, et nad ei ole poliitilisse otsustusprotsessi 
kaasatud, samal ajal kui 33% respondentidest arvab vastupidist. 16% on märkinud ära, et võimalusi 
on piisavalt, kuid noored kas ei ole nendest teadlikud või neil endil puudub huvi. 6% vastanutest tõdes 
seda, et noortel lastakse küll rääkida ja osaleda, kuid nende arvamust tegelikkuses kuulda ei võeta.  
Läbiv oli ka arvamus, et noori peaks kõigepealt rohkem informeerima ja harima poliitilistel teemadel.  

Eelmainitud kontekstis tõid mitmed respondendid välja ka Varivalimiste positiivse mõju, mis leidsid 
aset Eestis 2011.aasta märtsis (http://www.varivalimised.ee/valimised2011/?keel=eng). Varivalimisi 
nähti kui ühte konkreetset teemat, mida on võimalik ELi naabrusriikidele tutvustada ning mille üle 
nendega arutada.  
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4.KOKKUVÕTE 

Eesti Noorteühenduste Liit on üldpildis Struktureeritud Dialoogid 2.tsükli riiklike konsultatsioonide 
1.ringiga  rahul. On positiivne, et on jõutud peaaegu 1300 noore inimeseni ning seda nii interneti kui 
ka reaalse arutelu kaudu. Oli ka neid detaile, mis ei läinud nii hästi kui oli planeeritud (näiteks 
sisukama sisendi saamine grupiarueludes), kuid need võetakse arvesse järgmiste 
konsultatsiooniringide planeerimisel.  „Noorte mobiilsuse Ida dimensioon“ tundub olema Eesti noorte 
jaoks üsna uudne ja avastamata teema, seega osutus võimalikuks saada arvestavata koguse 
huvitavaid kommentaare ning noored olid valmis konsultatsioonis osalema. Eesti Noorteühenduste Liit 
loodab ELi liikmete ja ELi naabrusriikide koostöö võimsale arengule!    

 

 

This project has been carried out with the support of the European Community Programme Youth in 
Action. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European 
Community or the NAG, nor does it involve any responsibility on their pair.  


