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aasta konsultatsioonide põhjal  

Kuidas peaksid noored ja noorteorganisatsioonid olema koostöös otsustajatega seotud poliitika 

kujundamise protsessi? 

 

Noored leiavad, et praeguses olukorras ei saa nad piisavat tagasisidet oma tegemistest otsustajate 

poolt. Tagasiside, mida noored ootavad, peaks olema konstruktiivne, mis julgustab neid ka tulevikus 

võtma osa erinevatest projektidest ja tagab nende jätkuva huvi ühiskonnaprotsesside vastu. Samuti 

soovivad noored teada, mis nende poolt välja pakutud mõtetest või ideedest saanud on ja kas need on 

suutnud mõjutada ka neid ümbritsevat keskkonda. 

Tulles haridussüsteemi juurde, on ühiskonna poliitilisi süsteeme ja protsesse seletavad ained üsnagi 

teoreetilised ja õpikupõhised. Harva esineb kordi, kus õpet viiakse läbi interaktiivsete õppemeetoditega. 

Õpetajad peaksid kaasama õppesse külalisesinejaid, kes on konkreetses valdkonnas aktiivselt 

tegutsevad ja oskavad anda ülevaate ja põhjendada noortele, miks mingi institutsioon on loodud nii 

riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Tuleks luua koostöö vorme noorteühenduste ja poliitikute vahel, et 

poliitikud saaksid sisendit noorte nõudmistest ja huvidest õppemeetodite kohta. Samuti peaks olema 

vahendid noortele, et minna kodanikuhariduse raames oma teadmisi rakendama kohalikku 

omavalitsusse või kohaliku tasandi noorteühendustesse, et saada esmane kogemus osalemise kohta. 

Noortel puuduvad teadmised enda õiguste ja võimaluste kohta, kuidas muudatusi läbi viia ühiskonnas. 

Noored tahavad rohkem kokku puutuda reaalse eluga. Noortel puuduvad teadmised noortenõustajate 

olemasolu kohta. Noored soovivad viia oma mõtteid ellu, aga kardavad, et keegi ei kuula neid ja ei aita 

nende mõtteid teostada. Kohalikul tasandil asuvad valitsusasutused peaksid kutsuma noori üles 

kodukoha arengusse panustama ja kaasa rääkima, et anda noortele sisendit valitsemismeetoditest. 



 

Mida tuleks teha noorte ja otsustajate vahelise usalduse ja arusaamise tugevdamiseks, et 

suunata mõlemaid paremale koostööle üksteisega? 

 

Otsustaja rollides inimesed peaksid suuremat tähelepanu pöörama noortele ka selles osas, et seletada 

lahti teatuid otsuseid, mis toimub nii riiklikul- kui ka kohalikul tasandil. Poliitikute spetsiifiline 

keelekasutus muudab nende jutu arusaamatuks ja noor ei julge ega oska küsida lisainfot, et täpsustada 

detaile ja uurida süvitsi mingit teemat. Noorteühendused saavad vahendada poliitilisi otsuseid noortele, 

kajastades neid ja tõlkides neid noortele arusaadavasse keelde. Läbi selle tõuseks noorte arusaam 

otsustusprotsesside kohta ja suureneks huvi poliitiliste teemade üle. 

Otsustajad peaksid kontakteeruma tihedamalt noortega. Hetkel tehakse seda ainult valimiste 

perioodidel. Noored tunnevad end distantseerununa poliitikutest ja muudest otsuste tegijatest nagu 

näiteks kohaliku omavalitsuse esindajatest. Noored vajavad suuremat tähelepanu poliitmaastikul, et 

neis tekiks huvi poliitilistes protsessides osalemiseks. Selleks peaksid poliitikud käima tihedamalt 

koolides ja noorteasutustes ja rääkima nendega aktuaalsetest teemadest riigis.  

Samuti tahaksid noored otsustajate tööga tutvuda, et mõista selle vajadust. Noored ootavad 

ühiskondlikke protsesse simuleerivaid üritusi, nagu näiteks parlamendi simulatsioon. Selle käigus 

hakkaksid noored mõistma poliitikute töömahtu ja vajadust, samuti tekiks neil huvi poliitikas osalemise 

vastu. Taolises simulatsioonid oleks hea töömeede, mida kasutada noorte aktiivsuse tõstmisel ka 

valimistel. 

Veebiküsitluses 3000 osaleja seast 50% tunneb, et kasulik tagasiside oleks kujul, kus ta mõistaks oma 

mõttetöö kasulikkust ka teistele, kes teda ümbritsevad. Koguni 41% tunneb, et tagasiside puhul ootab 

noor, et teda kaasataks tegevustesse, mille ideed on ta ise välja käinud. Taolised tulemused näitavad, 

et noored ootavad individuaalset lähenemist otsustajate poolt ning soovivad olla rohkem kaasatud 

nende tegemistesse.  



 

Kuidas saab noorsootöö jõustada noori inimesi poliitiliseks osaluseks? 

 

Noortekeskused ja noorsootöötajad peavad olema peamised vahendajad poliitikute ja noorte vahel. 

Noorsootöötaja oskab anda edasi infot nii, et noor sellest aru saab ja samas mõistab ka poliitikat 

paremini, sest on elukogenum. Noorsootöötaja põhiliseks ülesandeks on noortele erinevate teemade 

vastu huvitekitamine, et nad sooviksid osaleda ühiskoda puudutavas küsimustes. Noorsootöötaja saab 

anda noortele suuremat eneskindlust nende tegevustes ja toetada neid nõuandlusega, samuti aidates 

kaasa leida kontakte, kuhu pöörduda oma mõtetega. Veebiküsitluse tulemused näitavad, et noorte 

eneseusk mõjutab suures mahus tegutsemise tahet. Küsitluses osales  3051 noort üle Eesti, kellest 

94% vastas, et eneseusk on väga tähtis mõjutegur osalemise juures.  

Noortekeskused on koht, kus on kõige targem  kokku viia otsustaja ja noor. Noortekeskustes tuleb teha 

üritusi, kus noored ja otsustajad kohtuvad ja arutavad elulistel teemadel, samuti ka probleemkohtadest, 

mis kodukohas esile on tulnud.  

Selleks, et noored paremini aktuaalseid teemasid mõistaksid, oleks noorte arvates kasulik kui 

noortekeskuses toimuksid erineva valitsemisega seotud inimestega arutelud. Kindlasti võiksid need 

toimuda vestlusringina, mitte loenguformaadis. Vestlusringid võiksid toimuda teemadel, mis on hetkel 

Eestis olulised. Tekkima peab dialoog noore ja otsustaja vahel, sest ühepoolne vestlus ei ole efektiivne 

leidmaks lahendusi ja murekohti. Samuti on tähtis, et poliitik ei tuleks rääkima oma maailmavaadetest 

vaid selgitaks noortele tausta ja millised lahendused selleks võimalikud on. Seega tuleb anda noortele 

mittekallutatud infot. 

Noortekeskused peavad korraldama kohalike noortega koosolekuid, kus noored saavad välja käia oma 

mõtted, mis kodukohas on valesti ja kuidas noored seda muudaksid. Selle tulemusena peaks kohalik 

omavalitsus saatma esindaja, kes kuulab noorte mõtteid ja ideid ning räägib noortele tagamaid, kas ja 

kuidas neid ideid ellu viia. Taoline protsess lähendaks noori ja kohaliku tasandi valitsusaparaati, mille 

tulemusena noored õpivad tundma osalemisprotsesse ja valitsusaparaat saab häid ideid ja värskeid 

mõtteid oma töösse. 

  



 

Kuidas tuleks erineva taustaga noori teadvustada, jõustada ja kaasata poliitilistesse ja 

demokraatlikesse protsessidesse ning kuidas tuleks selle abistamiseks kasutada uusi 

alternatiivseid tehnoloogiaid ja vahendeid?  

 

Paljud Struktureeritud Dialoogi projekti kaasatud noored ei teadnud kuidas demokraatlikud protsessid 

ega organisatsioonid toimivad. Erinevate taustadega noored arvavad, et noorteorganisatsioonid ja 

noorteühingud võiksid rohkem oma tegevust tutvustada ja otsida ning kaasata ka noori, kes on 

osalusprotsessidest kõrvale jäänud.  

Selleks peaksid noorteühingud kasutama sotsiaalmeedia keskkondi, kus noored veedavad palju aega. 

Noorteühinguid tutvustavad Facebook’i, Instagrami ja Twitteri kontod aitaksid kaasa nende 

populaarsuse levikule ning jõuaksid noorte igapäevaellu. Koolikeskkond, mis on üks tähtsamaid noori 

mõjutavaid elusfääre, peaks oma suhtumist erineva taustaga noortesse muutma.  

Noored tundsid, et õpilasomavalitsustesse kaasatakse tihti noori, kellel on paremad õpitulemused ning 

liikmeid valitakse õpilasomavalitsustesse kooli juhtkonna poolt. Antud teguviis on oma olemuselt 

ebademokraatlik ja annab noortele valesid signaale demokraatia toimimisest. Muutus peaks toimuma ka 

koolijuhtide ning huvijuhtide arusaamast õpilasomavalitsuse eesmärkidest, milleks on kõikide kooli 

õpilaste huvide esindamine.Noored kurtsid, et paljud ideed, mida nende kooli õpilasomavalitsus välja 

pakkus, ei huvitanud kooli juhtkonda ning noorte arvamusega ei arvestatud.  

Demokraatlikke põhimõtete leviku kaasa aitamiseks tuleks antud põhimõtteid levitada noortele 

huvipakkuval viisil. Tarvis oleks üleriiklikuid projekte, mis aitaksid tutvustada demokraatiat kui 

valitsusvormi. Noortele tuleks pakkuda võimalust luua filmiklippe demokraatiast ja selle toimimisest ning 

pakkuda parimatele filmitegijatele atraktiivseid auhindu ja boonuseid.  

Antud kampaania peaks olema üle-riigiline ning kodanikuhariduse tunni kaudu igale klassile kohustuslik. 

Vajamineva tehnika peab tagama kool või kohalik omavalitsus. Kampaania peaks tagama erineva 

taustaga noorte kaasatuse protsessi ja tutvustama neile demokraatlikke protsesse ja 

toimimismehhanisme läbi alternatiivsete vormide. 

   



 

Mida tuleks teha (poliitilise) osaluse kultuuri ergutamiseks kõikides hariduse valdkondades? 

 

Noored leiavad, et poliitilise osaluse kultuur ja harjumus sõltub suuresti keskkonnast, kus keskel noor 

elab. Noored on väga vastuvõtlikud eri tüüpi kriitikale ning suuresti mõjutatud enda ümber toimuvast. 

Üheks tähtsamaks noori mõjutavaks keskkonnaks peetakse koolisüsteemi. Seetõttu leiavadki noored, et 

muutuseid tuleks teha koolivõrgus, mis aitaks kaasa osaluse kultuuri edendamisele.  

Noored soovivad näha, et ennekõike muutuks üldine tundide kontseptsioone. Tunnid võiksid koosneda 

mitmest osast, kus üks osa tegeleb õpitu reaalse rakendamisega. See tähendab, et oleks vaja muuta ka 

koolitunni pikkust, mis võiks keskkoolis olla 60-75 minutit. Koolitundidesse võiks noorte arvates kaasata 

rohkem inimesi väljaspoolt kooli. Inimesi, kes on käsitletava teema või valdkonna spetsialistid ja 

puutuvad temaatikaga igapäevaselt kokku. Eelkõige võiksid erinevad külalisesinejad käia kooli 

kodanikuõpetuse tundides, tuues vaheldust õpilaste õppimismetoodikasse ning aitaks 

mitmekülgsustada õppeprogrammi. Noored pakkusid välja ka idee, et poliitilise osaluse kultuuri 

ergutamiseks on tarvis muuta koolide huvijuhtide kontseptsiooni.  

Huvijuhid ei peaks tegelema vaid koolisiseste projektide ja üritustega, vaid tagama ka info liikumise 

erinevate noorteorganisatsioonide ja õpilaste vahel, tagades noorte sügavama huvi antud valdkonna 

vastu. Noored leidsid, et koolide huvijuhid peaksid pakkuma noortele praktikaid erinevates 

noorteühendustes ning tutvustama noorteorganisatsioonide eesmärke. Selle tarvis on vaja uuendada 

riiklikku õppeprogrammi ja tagada ühtlasema huvijuhtide tase läbi erinevate riiklikke koolitussüsteemide.  

Noored sooviksid, et kooli kodanikuhariduse tundides oleks võimalik teha õppekava raames praktikat 

mõnes noorteorganisatsioonis, mis tagaks õpitu reaalse rakendamise ning pakuks noortele võimalust 

saamaks osa erinevatest ühiskonnaprotsessidest. Selle abil saaks kaasatud ka noored, kes antud 

valdkonnast enamasti huvitatud ei ole ja võimaldaks anda ka nende panuse ühiskonnaprotsessidesse. 

Antud meetme läbi on võimalik edendada noorte osalust ja aidata kaasa noorte arvamuse 

edasikandumise. 


