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Eesti 2012 

Struktuurse Dialoogi riiklik konsultatsioon: 2. tsükkel,  3. ring 

Esimene Struktuuurse Dialoogi tsükkel, mis kestis 18 kuud, oli pühendatud noorte tööhõivele ning 
selle eestvedajateks olid eesistujamaad Hispaania, Belgia ja Ungari. Kolmanda 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 1. juulil 2011. a alanud tsükli raames. 
Tegemist on kolmanda ringiga, mis leiab aset Küprose eesistumise perioodil (1. juuli – 31. detsember 
2012) ning keskendub teemale „Noorte osalus ja sotsiaalne kaasatus“ 
 

1. KONSULTATSIOONI METODOLOOGIA 

Struktuurse Dialoogi 2. tsükli 3. ringi raames kasutas Eesti Noorteühenduste Liit kolme erinevat 
kanalit: veebiküsimustikku, grupiarutelusid ja Struktuuurse Dialoogi riikliku töögrupi ümarlauda. Samad 
kanalid olid kasutusel ka eelmise konsultatsiooniringi raames, mis leidis aset Taani eesistumise 
perioodil.  

1) Veebiküsimustik oli saadaval vastamiseks perioodil 16.07.2012 – 13.08.2012 (29 päeva) ning 
kokkuvõttes vastas antud küsimustikule 1386 inimest. Küsimustiku sihtgrupiks olid noored vanuses 13 
kuni 30 eluaastat. 

Veebiküsimustik oli saadaval kahes keeles: eesti ja vene. Tõlge vene keelde oli tehtud eesmärgiga 
jõuda rahvusvähemusteni, kaasata neid protsessi ja saada teada nende arvamus – see on eriti oluline 
aspekt arvestades seda, et antud konsultatsioon keskendus ka mitte-põliseestlastest noortele. 
Venekeelsele küsimustikule vastas 144 inimest, mis ületab ligi kümnekordselt kahe eelmise 
konsultatsiooniringi tulemusi, mida võib pidada suureks edusammuks. Eestikeelsele küsimustikule 
vastas 1242 inimest, kellest 76 olid samuti mitte-põliseestlastest noored. Kokkuvõttes jõuti 1156 
põliseestlastest nooreni ja 220 mitte-põliseestlastest nooreni.  

Eestikeelne küsimustik: 76% vastanutest olid naised ning 24% olid mehed. Vanusegrupiti saab 
küsimustikule vastajad võtta kokku järgmiselt: 

 

 

Venekeelne küsimustik: 58% vastanutest olid naised ning 42% olid mehed. Vanusegrupiti võib 
vastajad võtta kokku järgmiselt: 
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Küsimustik sisaldas endas mitut vastaja isiklike andmeid puudutavat küsimust ning 14 teemaalast 
küsimust, mille seas olid nii lahtised kui ka valikvastustega küsimused. Suurem osa küsimustest olid 
vastamisel kohustuslikud. Veebiküsimustik oli saadaval Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel 
(www.enl.ee). Viidet küsimustikule levitati Eesti Noorteühenduste Liidu võrgustike (Eesti 
noorteühendused ja osaluskogud), veebibännerite kaudu partnerite lehtedel (sh rahastaja Euroopa 
Noored kodulehel), Facebook’i lehekülje (www.facebook.com/kysitlus) ning seda toetava kampaania 
kaudu ja e-posti abil ülikoolide ja teiste suuremate võrgustiku listidesse.   

2) Grupiarutelud olid peetud järgmiselt: 

a) Eesti Noorteühenduste Liidu suvekool (28.07 - 29.07.2012) 
b) Eesti Õpilasesinduste Liidu suvekool (2.08 - 5.08.2012) 
 

Eesti Noorteühenduste Liidu suvekoolist võttis osa ligi 100 noort ning Eesti Õpilasesinduste 
suvekoolist ligi 170 noort. Struktuurse Dialoogi sessioonide raames olid osalejad jaotatud mitmesse 
gruppi, mille raames leidis aset ajurünnak etteantud teemadel, töö väiksemates gruppides ja tulemuste 
kokkuvõte. Eesti Noorteühenduste Liidu suvekooli sihtgrupiks on ENLi enda liikmed ning 
organisatsioon peab oluliseks tutvustada Struktuurse Dialoogi projekti neile veelgi lähemalt, et tekitada 
neis motivatsiooni osaleda antud protsessis ning levitada seda laiemalt. Eesti Õpilasesinduste Liit on 
ENLi oluliseks partnerorganisatsiooniks, mis ühendab palju aktiivseid noori – see on samuti oluline 
koht Struktuurse Dialoogi mõju mitmekordistamiseks.  
 
3) Struktuurse Dialoogi riikliku töögrupi ümarlaud 

Struktuurse Dialoogi riikliku töögrupi ümarlauda kasutati järgmistel eesmärkidel: 

• lisada Küprose kui eesistujariigi poolt antud konsultatsiooni küsimustele Eesti oludest ja 
vajadustest lähtuvaid küsimusi, mis annaks kasulikku lisaväärtust; 

• korraldada ajurünnak kaardistamaks võimalusi, mille abil jõuda rohkemate noorteni (eriti 
vähemusteni); 

• pidada arutelu riiklikul tasandil tulemuste rakendamise osas ning planeerida järgmisi samme.  
 
Eesti Noorteühenduste Liit otsustas samuti laiendada Struktuurse Dialoogi riikliku töögrupi koosseisu, 
mille tulemusena võtsid ümarlauast osa uued liikmed (Eesti Huvijuhtide Liidu, Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühenduse ja Eesti Noorsootöötajate Ühingu esindajad), et tuua uusi mõtteid, ideid ja 
taustateadmisi struktuurse dialoogi protsessi arendamiseks.  
 
 
 
 

2. KOMMENTAARID, ETTEPANEKUD JA POSITIIVSED KOGEMUSED  
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Eesti Noorteühenduste Liidul on võimalik jagada käeoleva konsultatsiooni tulemusena järgmiseid 
positiivseid kogemusi:  

• Alates Struktuurse Dialoogi 2. tsüklist on Eesti Noorteühenduste Liidus palgatud eraldi 
inimene Struktuurse 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. Positiivseteks 
tulemusteks on parem kommunikatsioon ning vajalike ettevalmistuste kiirem ja tõhusam 
sujumine. 

• Konsultatsiooni info levitamiseks oli kasutatud Facebooki, kus on aktiivne eraldi Struktuurse 
Dialoogi leht ning mis on osutunud tõhusaks kanaliks noorteni jõudmiseks  
(http://www.facebook.com/kysitlus). Praegusel hetkel rohkem kui 2750 noort on märkinud 
antud lehel “Meeldib”. Plaanis on säilitada antud lehte aktiivsena ning kasutada seda 
konsultatsioonide tulemuste ja Euroopa tasandil toimuva arutelu avalikustamiseks, samuti 
järgnevate konsultatsiooniringide reklaamimiseks.  

• Veebiküsimustiku puhul oli Eesti Noorteühenduste Liidul ette valmistatud kolm auhinda (iPad 
3, Canon fotokaamera, langevarjuhüpe): pärast seda kui veebiküsimustik läks lukku, loositi 
kõigi vastanute vahel auhinnad välja. Auhinnad on jätkuvalt osutunud heaks meetmeks 
küsimustiku vastu huvi äratamiseks. Oli arvestatud ka teatud riskiga, et auhindade olemasolu 
võib muutuda ainsaks motivaatoriks noorte inimeste jaoks küsimustikule vastamisel. 
Küsimustiku vastuste analüüsimisel on võimalik tõdeda, et ainult mõnede üksikute vastajate 
ankeedid sisaldasid endas tühiseid vastuseid ning vastuste kvaliteeti võib sisu poolest hinnata 
keskmisest kõrgemaks. Enamus vastajaid vastas ka nendele küsimustele, mis ei olnud 
vastamiseks kohustuslikud. Sellist lähenemist konsultatsiooni atraktiivsemaks muutmiseks on 
kasutatud edukalt ka eelmiste konsultatsiooniringide ajal. 

• Eesmärgiga jõuda vähemusteni võeti ühendust Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutusega, 
kelle esindajad olid valmis abi pakkuma: nad saatsid erinevatesse listidesse välja pressiteate 
käimasoleva konsultatsiooni kohta ning edastasid veebiküsimustiku enda võrgustiku kaudu.  

• Struktuurse Dialoogi riikliku töögrupi koosseisu otsustati lisada uusi liikmeid ning see on juba 
toonud tulemusi laiema kontaktvõrgustiku (veebiküsimustiku levitamisel) ja uute mõtete näol 
töögrupi ümarlaual.  

Antud konsultatsiooniperioodi käigus õnnestus Eesti Noorteühenduste Liidul kaasata rohkem noori kui 
kahe eelmise ringi raames, mille puhul olid vastajate arvudeks vastavalt 1123 ja 790. Kasvavat 
tendentsi oodatakse ka järgmise tsükli puhul, kuna suurt rõhku on pandud Struktuurse Dialoogi 
kontseptsiooni kui sellise levitamisele.   
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KONSULTATSIOONI TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

 

1.   Noorte osalus ja sotsiaalne kaasatus  

Peamiste teemade kõrvalt, milleks oli noorte osalus ja sotsiaalne kaasatus, keskendus käesolev 
konsultatsioon ka sisserännanud noortele. Vastavalt juhtküsimuste dokumendis ära märgitud 
definitsioonile sisserännanud noored on „noored, kes elavad Euroopa Liidu riigis, kus nad ei ole 
sündinud, sõltumata sellest kas nad on kolmandate riikide kodanikud, teiste EL´i riikide kodanikud või 
on saanud selle EL´i riigi kodakondsuse, kus nad praegu elavad“. Eesti olukorda hinnates tuleb 
tõdeda, et vastava definitsiooni aluseks võttes ei leiduks siinkohal väga palju sisserännanud noori ning 
nendeni oleks väga raske jõuda. Vähemusrahvused moodustavad siiski ligi kolmandiku elanikkonnast: 
ajalooliselt on juhtunud nii, et eelnevad generatsioonid on liikunud Eestisse elama, säilitades nende 
keele ja kultuuri. Sellel põhjusel oli antud konsultatsiooni tarbeks sisserännanud noore mõiste 
laiendatud „noorteni, kes elavad Euroopa Liidu riigis, kus nemad või nende vanemad/vanavanemad ei 
ole sündinud“. Nii veebiküsimustikus kui ka raportis kasutatakse antud noorte puhul mõistet „mitte-
põliseestlastest noored“. Järgnev osa võtab kokku veebiküsimustiku tulemused. 

1. a. Mis on peamiseks takistuseks tagamaks mitte-põliseestlastest noorte sotsiaalset 
kaasatust? b. Milliseid tegevusi ja meetmeid tuleks kohalikul/riiklikul/Euroopa tasandil ette 
võtta julgustamaks mitte-põliseestlastest noorte sotsiaalset kaasatust?  

Mitte-põliseestlastest noorte sotsiaalset kaasatust takistavate faktorite puhul olid vastajad välja 
pakkunud erinevad vastusevariandid ning tulemusi võtavad kokku Tabel 1 (põliseestlastest noored) ja 
Tabel 2 (mitte-põliseestlastest noored). 

Märkimisväärne on see, et keelt peetakse peamiseks takistuseks sotsiaalse kaasatuse puhul nii 
põliseestlastest (81%) kui ka mitte-põliseestlastest (69%) noorte poolt. Huvitav on, et põliseestlastest 
noored peavad teiseks levinumaks takistavaks aspektiks eestikeelse elanikkonna umbusaldavat 
suhtumist (48%), mis näitab, et põliselanikkond tunnustab omapoolset negatiivset mõju mitte-
põliseestlaste tõhusamale sotsiaalsele kaasatusele. Mitte-põliseestlastest noored näevad aga teise 
levinuima takistava aspektina enda suurt ebakindlust Eesti riigi ja oma tuleviku suhtes (53%). 

Teiste põhjuste seas peavad põliseestlastest noored määravateks teiste riikide meediakanalite 
jälgimist ja ebapiisavat informeeritus Eestis toimuvast (39%) ning elamist piirkondadest, kus on kõrge 
sisserännanute kontsentratsioon (40%). Samal ajal kui mitte-põliseestlastest noored peavad siinkohal 
aktuaalseks umbusaldavat suhtumist eestikeelse elanikkonna poolt (42%), ebapiisavat infot 
võimaluste kohta erinevates eluvaldkondades nende emakeeles (37%) ning plaani siduda oma tulevik 
mõne teise riigiga (36%). Samuti on võimalik tõdeda, et mitte-põliseestlastest noored (33%) peavad 
riikliku integratsiooni poliitikat vähemefektiivseks kui põliseestlastest noored (19%). Nii põliseestlastest 
(13%) kui ka mitte-põliseestlastest noored (17%) ei pea Riigikogu valimistel osalemise võimaluse 
puudumist eesti kodakondsuse mitte-omamise tõttu antud küsimuse puhul määravaks.   
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Tabel 1. Mis takistab Sinu arvates mitte-põliseestlastest noorte osalemist Eesti ühiskonnas?* (põliseestlastest noored)  

 

 

Tabel 2. Mis takistab Sinu arvates mitte-põliseestlastest noorte osalemist Eesti ühiskonnas?* (mitte-põliseestlastest noored)  

 

 * Vastajad said valida rohkem, kui ühe vastusevariandi, seega kokkuliidetuna võivad vastused moodustada rohkem kui 100%
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Tabel 3 ja Tabel 4 näitavad, millised tegevused aitaksid paremini kaasata mitte-põliseestlastest noori 
ühiskonnas toimuvatesse protsessidesse. Nii põliseestlastest (59%) kui ka mitte-põliseestlastest 
(63%) noorte seas leidis enim toetus variant, mis pakub välja ühiseid üritusi ja projekte erinevate 
kultuuritaustadega noorte jaoks. Eelnevalt oli mainitud, et keelt nähakse peamise takistusena mitte-
põliseestlastest noorte sotsiaalse kaasatuse kontekstis ning 52% põliseestlastest noori peab eesti 
keele kursuste paremat kättesaadavust võimaliku lahendusena. 39% mitte-põliseestlastest noori 
toetab samuti antud lahendust, kuigi eelistatumaks variandiks nende puhul on info parem 
kättesaadavus võimalustest erinevates eluvaldkondades nende emakeeles (45%), mida jällegi toetas 
vaid 24% põliseestlastest noori.  

Ligi kolmandik nii põliseestlastest kui ka mitte-põliseestlastest noortest toetasid selliseid tegevusi nagu 
kampaaniad elanikkonna teadlikkuse ja sallivuse tõstmiseks ning paremini kättesaadavate 
karjääriplaneerimise teenuste (näiteks koolides) ideed. Mitte-põliseestlastest noored peavad oluliseks 
suurema tähelepanu pööramist vähemuste küsimustele riiklikul tasandil (34%)  ning kodakondsuse 
saamise tingimuste lihtsustamist (33%), samal ajal kui need meetmed ei ole leidnud tugevat toetust 
põliseestlastest noorte seas: toetus oli vastavalt 17% ja 15%.  

Integratsiooni projektid ja programmid (9% põliseestlasest noorte poolt ning 6% mitte-põliseestlastest 
noorte poolt) ning riiklike institutsioonide (näiteks ministeeriumite) paigutamine Eesti erinevatesse 
piirkondadesse (7% ja 8%) leidsid kõige vähem toetust mõlema grupi seas.   
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* Respondendid said valida rohkem, kui ühe vastusevariandi, seega kokkuliidetuna võivad vastused moodustada rohkem kui 100%  
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2. a. Mis on sisserännanud noorte diskrimineerimise peamised vormid teie riigis? b. Milliseid 
samme on võimalik astuda kohalikul/regionaalsel/riiklikul ja Euroopa tasanditel, et vältida 
diskrimineerimist?   

Küsides noortelt, kas nende arvates leiab aset mitte-põliseestlastest noorte diskrimineerimine, selgus, 
et põliseestlased näevad selles osas positiivsemat pilti: põliseestlastest noorte seas arvas 40%, et 
diskrimineerimine leiab aset, samal ajal kui mitte-põliseestlastest noorte seas oli selleks numbriks 
68%.  

 

 

 

Vastajate nägemuses leiab diskrimineerimine aset peamiselt keele ja rahvuse alusel, kuid samas on 
kokku puututud ka religioonist ja rassist tuleneva diskrimineerimisega. Noorte arvates leiab 
diskrimineerimine aset järgmistes olukordades:  

• Koolides ja huvialaringides: teised lapsed väljendavad tihtipeale oma negatiivset suhtumist 
mitte-põliseestlaste suhtes. Antud vastus oli populaarseim põliseestlastest noorte seas.  

• Koolides ja ülikoolides: diskrimineerimine toimub õpetajate, lektorite ja juhtide poolt, kes 
kohtlevad mitte-põliseestlastest noori rangemalt; mitte-põliseestlastest noored mainisid ka 
seda, et vastuvõtutingimused koolidesse ja ülikoolidesse on nende jaoks rangemad – seda 
küll mitte formaalselt, kuid seda on korduvalt tunnetatud.  

• Avalikes kohtades/institutsioonides: negatiivne suhtumine personali poolt, mille puhul 
esineb ka ebaviisakat käitumist või lausa keeldumist suhtlemisest olukordades, kui nähakse 
muukeelset nime või kuuldakse muud keelt.  

• Tööhõive valdkonnas: mitte-põliseestlastest noortel on raskem saada tööd, samuti esineb 
olukordi, mille puhul mitte-põliseestlastest noori ei kohelda teiste töötajatega võrdselt. Antud 
vastus oli populaarseim mitte-põliseestlastest noorte seas.   

• Ühiskonnas üldiselt: inimeste teadvustes on kinnistunud palju eelarvamusi, eriti võib seda 
märgata vanemate generatsioonide puhul, kellele avaldavad tugevat mõju ajaloolised 
sündmused.    
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Vastustest tulenevalt oleksid võimalikud lahendused diskrimineerimisele kohalikul/regionaalsel/riiklikul 
tasandil järgmised:  

• Kampaaniad sallivuse ja teiste kultuuride tutvustamise teemal; erinevate kultuuride esindajate 
osalusega korraldatud üritus riiklikul tasandil.  

• Eelarvamuste ületamine: positiivsete hoiakute levitamine meediakanalites, jättes negatiivse 
suhtumise tahaplaanile.  

• Õpetajad peaksid olema mentoriteks teistest rahvustest õpilastele nende klassis, aidates neil 
paremini integreeruda ning luua häid suhteid teiste õpilastega. Õpetajatel tuleb läbida koolitus 
multikultuursuse teemal ning neile võiks luua käsiraamatu, mis annab nõuandeid, kuidas 
aidata teistest rahvustest õpilasi ning vältida sellega diskrimineerimise juhtumeid.  

• Migratsioonipoliitika peaks olema avatum, et muuta eesti ühiskonda mitmekultuursemaks: 
inimesed õpiksid tundma teisi kultuure lähemalt ning kasvataksid endas tolerantsust.  

• Teadmisi religiooni tuleb tutvustada koolides hoolikamalt, kuna paljudel noortel on selles 
vallas vähesed teadmised ning sellest tulenevalt ei olda tihtipeale austavad teiste religioonide 
suhtes, mille puhul põhinetakse peamiselt eelarvamustel. 

• Mitte-põliseestlastest noortele peaksid olema loodud toetuskeskused, kus nad saaksid 
lähemalt tutvuda eesti kultuuriga ja eesti inimestega, et ühiskonda kergemini integreeruda.  

Põliseestlastest noorte poolt oli aga välja toodud, et teatud olukordades leiab aset hoopiski etnilise 
elanikkonna diskrimineerimine. Näiteks paljud tööandjad nõuavad vene keele oskust (vaatamata 
sellele, et see ei ole riigikeel) ning sellest tulenevalt on venekeelne elanikkond tihtipeale eelisseisus. 
Ühe näitena toodi ka Ida-Virumaa, kus mitte-põliseestlaste osakaal on väga suur ning kus põliseestlasi 
diskrimineeritakse keele alusel.  

Üldises plaanis mainiti korduvalt, et eestlaste mentaliteet on pigem kinnine ning seega võib võtta 
aega, et erinevad diskrimineerimise juhtumid kaoksid. Vastajate läbiv hoiak oli, et eelkõige tuleks 
astuda samme riiklikul tasandil, kuna Euroopa tasandil toimuvad ettevõtmised võivad jääda siiski 
inimeste jaoks kaugeks.  

 

3. a. Kuidas tugevdada solidaarsust põliseestlastest ja mitte-põliseestlastest noorte vahel? b. 
Kuidas tõsta noorte üldist teadlikkust erinevate kultuuride kooseksisteerimise osas?  
 

Põliseestlastest ja mitte-põliseestlastest noorte omavahelise solidaarsuse kontekstis küsiti noortelt, 
kas nad tunnetavad solidaarsuse olemasolu kahe grupi vahel. Tulemused näitavad, et põliseestlastest 
ja mitte-põliseestlastest noored ei tunneta seda tugevalt: ainult ligi pooled põliseestlastest noored 
tunnetavad solidaarsuse olemasolu, samal ajal kui ainult 34% mitte-põliseestlastest noortest nõustub 
antud väitega. 

  

 

Jah 
51% 

Ei 
49% 

Kas sinu arvates on Eestis piisavalt ühtekuuluvustunnet eestlastest 
ja mitte-põliseestlastest noorte vahel (põliseestlastest noored)? 
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Keelt nähakse ühe peamise põhjusena, miks on keeruline tugevdada põliseestlastest ja mitte-
põliseestlastest noorte omavahelist solidaarsust, seega on oluline ületada keelebarjääre, et olukorda 
parandada. Tasuta keelekursused või keelelaagrite korraldamine on pakutud siinkohal võimalike 
lahendustena. Eesti ja vene koolid peaksid looma partnerlussuhteid. Mitte-põliseestlastest noorte seas 
toodi välja, et solidaarsuse tekkimine sõltub paljuski riigivõimude suhtumisest, mis on praegusel hetkel 
pigem negatiivsema alatoonida ning mida tuleks muuta.  

Rääkides noorte teadlikkuse tõstmisest multikultuursuse osas nii põliseestlastest kui ka mitte-
põliseestlastest noored tõid välja sarnased mõtted, mis sisaldasid järgmiste kanalite kasutamist: 

• Koolid 
• Teadlikust erinevate kultuuride kooseksisteerimisest tuleb käsitleda ühiskonnaõpetuse 

tundides; 
• Koolides tuleb levitada vastavaid infomaterjale; 
• Tuleb arutada multikultuursuse teemalise aine sisseviimise võimalikust 

õppeprogrammi;  
• Koolid peaksid looma rohkem partnerlussidemeid teiste riikide koolidega.  

• Perekond 
• Lastele tuleb tutvustada erinevaid kultuure ja kasvatada neis sallivust väga varajases 

vanuses;  
• Tuleb pöörata tähelepanu vanemate generatsioonide suhtumisele erinevate kultuuride 

sallimise osas, kuna kohati võib märgata nende poolt tulenevaid negatiivseid hoiakuid.  
• Meedia 

• Meediakanalid peavad tõstma rohkem esile positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride 
suhtes;  

• Multikultuursete tegevuste ja ürituste info tõhusam levitamine: üheks ettepanekuks oli 
luua selle tarbeks ka eraldi saade.  

• Noorteorganisatsioonid 
• Tuleb korraldada rohkem rahvusvahelisi projekte;  
• Oma ürituste raames tuleb leida ruumi ka sessioonidele, mis on pühendatud teiste 

kultuuridega tutvumisele; samuti kutsuda rohkem mitte-põliseestlastest osalejaid. 
• Vajadusel võiks üritustel kasutada tõlgi abi.   

Üldises plaanis peavad noored isiklikku kontakti üheks määravamaks aspektiks teadlikkuse tõstmiseks 
erinevate kultuuride osas. Oli mainitud, et kui tahetakse tutvustada teisi kultuure ning tekitada neisse 
positiivset suhtumist, siis kõige parem oleks seda teha loominguliselt, et äratada noortes inimestes 
suuremat huvi.  

 

 

Jah 
34% 

Ei 
66% 

Kas sinu arvates on Eestis piisavalt ühtekuuluvustunnet 
eestlastest ja mitte-põliseestlastest noorte vahel (mitte-

põliseestlastest noored)? 
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4. a. Millised peamised takistused pidurdavad sisserännanud noorte osalust 
kohalikul/regionaalsel/riiklikul ja Euroopa tasandil? b. Milliseid meetmeid tuleb ette võtta, et 
julgustada nende osalust, kaasaarvatud otsustusprotsesside kontekstis? 

Rääkides mitte-põliseestlastest noorte osalust takistavatest asjaoludest võib viidata sellele, et nad 
kattusid enamjaolt nende takistustega, mis olid toodud välja nende sotsiaalse kaasatuse kontekstis. 
Sama puudutab ka võimalike meetmeid (palun vt küsimust 1). Keeleline aspekt, erinevate osapoolte 
suhtumine, erinevad infokanalid, muud huvid ja plaanid – need on punktid, mida on võimalik jällegi 
esmajärjekorras välja tuua.  

Küsimustiku raames küsiti noortelt ka seda, kas mitte-põliseestlastest noored kogevad takistusi 
osalemaks erinevates tegevustes Euroopa tasandil ning ligi pooled nii põliseestlastest kui ka mitte-
põliseestlastest noored ei näe siinkohal takistusi. Vaid 7% põliseestlastest noori arvas, et siiski on 
teatud takistused siinkohal olemas, samal ajal kui taoline arvamus esines 32% mitte-põliseestlastest 
noore seas.  

 

 

Takistuste poole pealt mainiti eelkõige kahte peamist aspekti: puudulik informatsioon ning 
viisaküsimused nende puhul, kes ei oma Eesti kodakondsust. Siinkohal võib jällegi rääkida 
kodakondsuspoliitikast ja informatsiooni tõhusamast levitamisest (erinevad keeled, erinevad kanalid).   

 

5. Millised head praktikad on kasutusel teie riigis/kogukonnas/organisatsioonis noorte 
sotsiaalse kaasatuse ja osaluse ergutamiseks? Millised head praktikad puudutavad 
sisserännanud noori?  

Küsimustiku tulemused näitasid, et järgnevad kanalid on kõige efektiivsemad kinnistamaks noorte 
sotsiaalset kaasatust ja osalust (populaarsuse järjekorras): 
 
1. Üliõpilas- ja õpilasesindused: haridus puudutab ennekõike noori inimesi ning antud 
organisatsioonid on heaks võimaluseks avaldada oma arvamust nii kooli kui ka riigi tasandil. Üliõpilas- 
ja õpilasesindused on aktiivsed peaaegu kõikides ülikoolides ja koolides. Üheks näiteks, mida toodi 

Jah 
7% 

Ei 
50% 

Ei oska öelda 
43% 

Kas mitte-põliseestlastest noorte osalemine noortele mõeldud vaba aja 
tegevustes väljaspool Eestit on takistatud? (põliseestlastest noored) 

Jah 
32% 

Ei 
48% 

Ei oska öelda 
20% 

Kas mitte-põliseestlastest noorte osalemine noortele mõeldud vaba aja 
tegevustes väljaspool Eestit on takistatud? (mitte-põliseestlastest noored) 
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korduvalt välja noorteosaluse kontekstis, on Eesti Üliõpilasliidu poolt korraldatud protestiaktsioon 
kõrgharidusreformi vastu.     
 
2. Osaluskogud: osaluskogude võrgustik on Eestis hetkel pidevalt kasvamas ning nende abil on 
noortel võimalik oma kodukoha elukorralduses otseselt kaasa rääkida. Koostöös osaluskogudega  viis 
Eesti Noorteühenduste Liit läbi Osaluskohviku projekti (detsember 2012), mille  raames said noored 
avaldada oma arvamust erinevate eluvaldkondade küsimuste osas.  
    
3. Noorteorganisatsioonid: läbi oma ürituste on noorteorganisatsioonid heaks võimaluseks tõstmaks 
noorte sotsiaalset kaasatust ja osalust. Positiivsete näidete seas oli korduvalt toodud Euroopa 
Parlamendi simulatsiooni näidet, mida Eestis korraldab üks ENLi liikmetest (organisatsioon TEN). 
 
4. Poliitiliste parteide noortekogud: poliitiliste parteide noortekogusid nähakse hea kanalina 
andmaks poliitiliste parteide tegevuskavadesse sisendit noortevaldkonda puudutavate küsimuste 
osas. Suuremate poliitiliste parteide noortekogud on Eesti Noorteühenduste Liidu liikmed ning siiani 
on koostöö nendega olnud aktiivne. Valimisea langetamine on üheks teemaks, mille osas on toimunud 
läbirääkimised poliitiliste parteidega: mitmed respondendid näevad valimisea langetamist kui olulist 
sammu noorte osaluse parandamisel.  
 
5. Loengud ja ümarlauad koolides: koole nähakse kohtadena, mis ühendavad noori, seega neid on 
kasutatud ka erinevate loengute ja aktuaalsete küsimuste arutamise tarbeks. Samal ajal on aga 
tõdetud, et koolide potentsiaali ei kasutata täismahus ära ning siin on piisavalt arenguruumi.   
 
6. Varivalimised: antud üritus on toimunud Eestis kahel korral ning see on olnud heaks võimaluseks 
noorte jaoks jagada oma mõtteid ja eelistusi ühiskonnaga laiemalt. Hariv aspekt on väga oluline 
Varivalimiste puhul ning see annab noortele inimestele võimaluse juba varakult hakata harjutama 
osalemist ühiskonna elus ja oma kodanikukohustuste täitmist.  
 
7. Küsitlused: erinevate küsitluste kokkuvõtteid peetakse heaks materjaliks argumentide saamiseks 
noorte õiguste eest võitlemisel. Struktuurse Dialoogi küsimustik sai korduvalt positiivse näitena välja 
toodud.   
 
Mitte-põliseestlastest noorte kontekstis toodi välja peamiselt samad kanalid ja näited, kuid lisaks on 
võimalik välja tuua järgmised eksisteerivad võimalused:    

• “Sõpruskoolid“ –  koostöö eesti ja vene koolide vahel;  
• Eesti Õpilasesinduste Liidu integratsiooni töögrupp; 
• Eesti-vene integratsiooni laager, mida korraldab Eesti Kultuuriministeerium; 
• Ümarlauad inglise keeles, mis on küll aset leidnud, kuid on pigem haruldased. 
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2. Noorte ja noorteorganisatsioonide toetamine ning nende töö ja panuse tunnustamine  

Järgnevat kahte küsimust ei käsitletud veebiküsimustikus: nad olid võetud arutelule kahes eelnevalt 
mainitud suvekoolis, kus toimus töö gruppides. Eelnev kogemus oli näidanud, et 
noorteorganisatsioonidega seotud teemasid on tõhusam arutada näost-näkku toimuvatel kohtumistel 
nendega, kes on ise seostud noorteorganisatsioonidega. Eesti Noorteühenduste Liidu suvekool ja 
Eesti Õpilasesinduste Liidu suvekool sisaldasid endas vastavat sihtgruppi.  

1. Kuidas saavad noorteorganisatsioonid panustada noorte sotsiaalsesse kaasatusse üldises 
plaanis ning samuti ka mitte-põliseestlastest noorte kontekstis? 

Osalemist noorteorganisatsioonides nähakse olulise kanalina noorte sotsiaalse kaasamise 
toetamiseks. Erinevate ürituste kaudu, läbi omavahelise koostöö, kampaaniate ja meediasse 
pääsemise abil noorte kaasatus ühiskonnaellu kasvab ning neile avanevad rohkemad võimalused. 
Seda peetakse oluliseks nii põliseestlastest kui ka mitte-põliseestlastest noorte puhul. Noorte 
inimeste omavahelist koostööd peetakse üheks määravamaks faktoriks ning üheks oluliseks 
kerkinud küsimuseks oli see, kuidas paremini kaasata mitte-põliseestlasest noori 
noorteorganisatsioonide tegevustesse.   

Mitte-põliseestlastest noorte paremaks kaasamiseks noorteorganisatsioonide tegevustesse olid välja 
toodud järgmised ettepanekud: 

• Noorteorganisatsioonide kohta info levitamine vene ja inglise keeles erinevate kanalite 
kaudu (koolid, internet). Edulood mitte-põliseestlastest noortelt kui üks võimalik meede.  

• Noorteorganisatsioonide üritused, mille üheks tingimuseks on võtta kaasa sõber teisest 
rahvusest.  

• Erinevad tegevused noorteorganisatsioonide ürituste raames, mis ei nõua keerulist 
keelekasutust (näiteks spordimängud, tantsimine, toidu valmistamine) ning mille abil on 
võimalik arendada meeskonnavaimu ilma keelebarjäärita.  

• Koostöö erinevate rahvusvähemuste noorteorganisatsioonidega – Eesti puhul on neid 
piisavalt palju, kuid ühiseid tegevusi (üritused, projektide kirjutamine, kampaaniad) jääb 
vajakaks. 

• Töövarjupäevade korraldamine, mille abil on noortel võimalik saada erinevatest võimalustest 
parem ülevaade.  

• Noorteorganisatsioonide ürituste korraldamine Narvas (linn Eestis, mille puhul vähemused 
moodustavad ligi 90% elanikkonnast) ja selle ümbruses, kuna hetkel on antud piirkond 
pigem isoleeritud.  

 

2. Kuidas oleks võimalik toetada noorteorganisatsioone nende töös noorte sotsiaalse 
kaasatuse suurendamiseks üldiselt ning ka mitte-põliseestlastest noorte kontekstis?  

Arutelud näitasid, et noorteorganisatsioonid ootavad eelkõige riiklikku toetust. Soovitakse näha 
riiklikul tasandil toimuvaid kampaaniaid, et tõsta noorteorganisatsioonide nähtavust ühiskonnas ning 
inimeste teadlikkust. Tuleb kaasata meediakanalid ning kasutada neid regulaarselt, et panna 
inimesed mõistma, millega noorteorganisatsioonid tegelevad ning millist rolli nad mängivad noorte 
inimeste elus. Erinevad riiklikud dokumendid, reformimisplaanid ja strateegiad peaksid sisaldama 
endas noorteorganisatsioone ning ka mitte-formaalse hariduse faktorit, kuna hetkel on antud osa 
pigem puudulik.  
   
Mitte-põliseestlastest noorte puhul nähakse olulise aspektina keele faktorit. Oodatakse suuremat 
toestust riigilt nendele üritustele, mis keskenduvad keele õppimisele ja omandatud keeleoskuste 
arendamisele. Üheks ettepanekuks oli tutvustada erinevate keelte kursuste võimalust 
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noorteorganisatsioonides: mainiti, et mitte ainult mitte-põliseestlastest noored peaksid õppima eesti 
keelt, vaid ka vähemuste keelte õppimisvõimalused peaksid olema kõigi noorte jaoks paremini 
kättesaadavad. Projektide kirjutamise seisukohalt oli ettepanekuks, et rohkem rahastajaid peaksid 
võimaldama projektitaotluste esitamist vene ja inglise keeles, et suuremal hulgal mitte-
põliseestlastest noortel oleks võimalik osa võtta.    
 
Arutelude üheks läbivaks punktiks oli, et kooli kui institutsiooni peetakse väga oluliseks kanaliks. 
Noorteorganisatsioonid peaksid olema väärtustatud õpetajate poolt kui oluline faktor noorte 
sotsiaalse kaasatuse kontekstis ning nad peaksid julgustama noori ühinema noorteorganisatsioonide 
tegevustega. Eesti- ja venekeelsed koolid peaksid tegema koostööd mitte-formaalse hariduse 
valdkonnas. Koolid peaksid korraldama üritusi, mille raames kasutatakse mitte-formaalseid 
õppemeetodeid. Üheks ettepanekuks oli samuti korraldada õpilasvahetusi riigisiseselt, et õpilased 
saaksid võimaluse saada õpikogemust erinevates koolides.  

.  
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4.KOKKUVÕTE 

Eesti Noorteühenduste Liit on Struktureeritud Dialoogid 2. tsükli riiklike konsultatsioonide 3. ringiga  
rahul. Kokkuvõttes jõuti suurema noorte arvuni kui eelmise kahe ringi puhul ning oluline on ka see, et 
õnnestus jõuda vähemusrahvusteni. Struktureeritud Dialoogi riikliku töögrupi kaasamine sisulise 
arutelu kohapealt on omanud positiivset mõju ning koos töögrupiga on plaanis arendada välja ka 
plaan ja ajakava konsultatsioonist tulenenud ettepanekute rakendamiseks. Eesti Noorteühenduste 
Liit loodab, et Struktureeritud Dialoog muutub tuntumaks Eesti ühiskonna kontekstis tervikuna ja et 
pidev koostöö erinevate ühiskonna esindajate ja noorte vahel muutub loomulikuks ja lahutamatuks 
osaks igapäeva elust.      

 

 

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.  

 

 


