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Eessõna 

Seitse aastat tagasi kutsusid Euroopa Ülemkogul Thessaloníkis kogunenud riigipead ja 

valitsusjuhid üles pidama rohkem liikmesriikidevahelisi integratsiooniteemalisi arutelusid 

eesmärgiga üksteiselt õppida. Euroopa Komisjon otsustas koostöös riiklike integratsiooni 

kontaktpunktidega, kelle hulka kuuluvad regulaarselt kohtuvad eksperdid, koostada heade 

tavade käsiraamatu.

Käesolev on selle käsiraamatu kolmas väljaanne, milles käsitletakse väga aktuaalseid tee - 

masid: massimeedia ja integratsioon, teadlikkuse suurendamine ja sisserändajate võima- 

luste parandamine, arutelufoorumid, kodakondsuse saamine ja kodanikuaktsiivsus ning 

noored sisserändajad, haridus ja tööturg. Nende kesksete teemadega töötasid rohkem  

kui 18 kuu jooksul peaaegu 600 eksperti valitsustest ja kodanikuühiskonna esindajate  

hulgast, vahetades omavahel mõtteid. Tulemuseks on käsiraamatu käesolevasse välja- 

andesse koondatud ulatuslik ja mahukas konkreetsete ja inspireerivate näidete kogumik. 

Käesolev käsiraamat ei ole siiski ainus ekspertide töö saavutus: seitsme aasta jooksul on 

avaldatud kolm käsiraamatu väljaannet ja korraldatud 14 tehnilist seminari, kaasates töösse 

mitusada inimest − kõik see on aidanud luua omavaheliste sidemetega hästitoimiva eriala-

töötajate kogukonna.

Integratsiooni valdkonnas esineb jätkuvalt lahendamist vajavaid probleeme, kuid käsi  - 

raamat viib meid neile ühiste lahenduste leidmisel sammu võrra edasi. Eelmistes välja- 

     annetes käsitlesime tutvustamisprogramme, kodanikuaktiivsust, näitajaid, sisserändajate  

integratsiooni ühtlustamist, eluaset linnakeskkonnas, majandusintegratsiooni ja integrat-

siooni juhtimist. Käesoleva kolmanda väljaandega on kaetud pea kõik asjaomased 

valdkonnad, mille liikmesriigid määrasid 2004. aastal kindlaks ühistes aluspõhimõtetes.

Integratsiooni kogukond kasvab. Eelmisel aastal avati kõigile ligipääsetav foorum − integrat-

siooni käsitlev Euroopa veebisait. Lisatud on sadu häid tavasid, mis pakuvad meile jätkuvalt 

inspiratsiooni ja viivad sageli uute suurepäraste ideede ja projektideni. Mõnesid neist 

rahastatakse Euroopa Integratsioonifondist. 
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Käesoleva kolmanda väljaande avaldamise ja veebisaidi käivitamisega me oleme viinud 

edukalt lõpule 2005. aasta ühise integratsioonikava esimese etapi. Lissaboni leping õhutab 

meid nägema ette meetmeid, millega motiveerida ja toetada liikmesriikide tegevust 

integratsiooni edendamisel. Olles saanud motivatsiooni Stockholmi programmist, ministrite 

integratsiooniteemalisest konverentsist ja Euroopa integratsioonifoorumi aruteludest, 

oleme nüüd jõudnud dünaamilisse perioodi, kus me hakkame tegema tööd ühise eesmärgi 

nimel: tagada kodanike heaolu mitmekesises ühiskonnas. Euroopa Komisjon jätkab huviga 

selle protsessi jälgimist. 

 Jonathan Faull 

 Euroopa Komisjoni 

 õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi 

 peadirektor



8 Integratsiooni käsiraamat

Sissejuhatus

Käesolev integratsiooni käsiraamat sisaldab kogu Euroopa poliitikakujundajate ja eriala-

töötajate kogemustel põhinevaid õppetunde ja häid tavasid. Sisserändajate integreerimise 

eri valdkondadest pärinevaid konkreetseid näiteid kogudes ja esitades aitab käsiraamat 

kaasa Euroopa Liidu (EL) integratsiooni valdkonna laiema poliitikaprotsessi, nimelt Euroopa 

integratsiooniraamistiku arengule.

Nagu käsiraamatu varasemad väljaanded, sisaldab ka kolmas väljaanne mitmesuguseid 

sisulisi ja metoodilisi teemasid. Käsiraamat hõlmab kolme teemat ja kolme lähenemisviisi 

juhtimisele. Peatükid, mis käsitlevad meedia rolli, kodakondsuse saamist ja kodanikuak-

tiivsust ning noorte sisserändajate kogemusi haridussüsteemis ja tööturul, annavad edasi 

nende valdkondade tavasid ja saadud kogemusi. Üleeuroopalist teabevahetust ja head 

tava, teadlikkuse suurendamist ja sisserändajate võimaluste parandamist ning arutelufoo-

rumeid käsitlevates peatükkides uuritakse edukate integratsioonistrateegiate rakendamisel 

kasutatud struktuure ja mehhanisme kõikide poliitikavaldkondade lõikes. Kolmas 

väljaanne põhineb integratsiooni eest vastutavate ministeeriumide korraldatud tehnilistel 

seminaridel, mis toimusid Viinis (november 2007), Pariisis (november 2007), Ateenas (märts 

2008), Dublinis (mai 2008), Lissabonis (november 2008) ja Tallinnas (veebruar 2009).

Edukas Euroopa püüab tagada oma mitmekesise ühiskonna kõigi liikmete pikaajalise 

heaolu. Mitmesugused sisserändajate rühmad saabuvad jätkuvalt ja asuvad elama Euroopa 

ühiskonda, mis on sotsiaal-majanduslike ja demograafiliste muutuste mõju all omakorda 

ümber kujunemas. 

Integratsioonipoliitika eesmärk on aja jooksul lähendada selle üldisi ühiskondlikke tulemusi 

kõigi jaoks. See nõuab kõikide kodanike ja elanike, nii sisserändajate kui ka teiste aktiivset 

kaasamist. Nemad saavad oma oskusi ja pädevust kasutades anda panuse ühiskonna 

sotsiaalsesse, majandus-, kultuuri- ja kogukonna ellu. 

Inimesed omandavad võime kogu elu õppida ning neil on võimalus integreeruvas 

ühiskonnas muutusi esile kutsuda. Osalemisvõimaluse annavad samaväärsed õigused ja 

kohustused, samuti juurdepääs tavainstitutsioonidele. 

Sisserännanutel võib tekkida raskusi seoses nende päritolu, elamistingimuste või diskri-

mineerimisega. Kohalikel elanikel võib tekkida raskusi uute kaaselanikega harjumisel, 

kasvava mitmekesisusega kohanemisel ning kodanikuõiguste ja osalemise uute mõistete 

omaksvõtmisel. 

Kodanikuaktiivsuse uut korraldust seatakse sisse, eemaldades takistusi ja arendades 

ühiskonna integratsiooni hõlbustavaid tegureid. Ametiasutuste, kodanikuühiskonna 

ja erasektori kujunemine „õppivateks organisatsioonideks” toob kasu nii neile endile 

kui ka integratsioonile. Nad omandavad kultuuridevahelisi teadmisi ning tegutsevad 
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üha mitmekesisema elanikkonna muutuvate vajaduste, sotsiaalse dünaamika ja heaolu 

käsitlemisel proaktiivselt.

Esimene peatükk erineb teistest, näidates, kuidas teabe ja hea tava vahetus Euroopa 

sihipärases integratsioonialases koostöös praegu toimub. Vähesed praktilised näited on 

ELi tasandi, mitte riikide tegevuse kohta. Peatükis viidatakse õigusnormide kehtestamisele 

ja nende rakendamist käsitlevale aruandlusele. Viidatakse ka poliitiliste prioriteetide  

seadmisele Euroopa tasandil ja kirjeldatakse lühidalt ühise integratsioonikava põhi  - 

elemente, näiteks integratsiooni käsitlevat Euroopa veebisaiti ja Euroopa integratsioo-

nifoorumit. Eelkõige kirjeldatakse käsiraamatu koostamist, sealhulgas kolme tehniliste 

seminaride sarja, millest lähtudes valmisid poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele 

suunatud käsiraamatu kolm väljaannet. 

Teine peatükk keskendub massimeedia rollile sisserändajate integratsioonis. Liberaalsetes 

demokraatiates, kus ajakirjandusvabadus on tagatud, on meedial teavitav, hariv ja meelela-

hutuslik roll. Meedia on koht avatud ja ausaks aruteluks ühiskonnaelu, sealhulgas rände 

positiivsete ja negatiivsete külgede üle. Meedia käsutuses on võimsad vahendid ühiskonna 

arvamuse mõjutamiseks ja selle kõigi liikmete, sealhulgas sisserändajate teavitamiseks. 

Meediaorganisatsioonid õpivad haarama üha mitmekesisema publiku vajadusi ning 

kõrvaldama oma elukutses ja organisatsioonides sisserändajatele seatud takistusi, avades 

neile võimalusi. Meediatöötajatel, valitsusel, poliitikutel, üldsusel, kodanikuühendustel 

ja eraettevõtjatel on igaühel oma roll. Teises peatükis antakse ülevaade integratsiooni 

sidusrühmade pädevuse arendamise strateegiatest meediamaailmas.

Kolmas peatükk ühendab teineteist täiendavateks lähenemisviisideks üldsuse teadlikkuse 

suurendamise ja sisserändajate võimaluste parandamise. Mõlemad toetavad arusaama, et 

ühiskonna integratsioon on kahepoolne protsess, milles sisserändajad ja üldsus teineteise 

omaks võtavad. Teadlikkuse suurendamisega avardavad poliitikakujundajad ja eriala-

töötajad üldsuse teadmisi integratsiooniküsimustest ja suurendavad üldsuse tundlikkust 

kõikide kaaselanike heaolu suhtes. Teadlikkus aitab kaasa võimaluste parandamisele, 

sest erinevad asjaomased rühmad kujundavad teadlikumaid arvamusi mitmekesisuse 

kohta ning saavad võimaluse arvamuste muutmisel aktiivsemalt osaleda. Võimaluste 

parandamine aitab sisserändajatel ennast aidata. See tugineb sisserändajate teadmistele 

nende enda vajadustest ning suurendab nende ressursse ja suutlikkust kõnealustes 

valdkondades. See võimaldab sisserändajatel ja sisserändajate organisatsioonidel teha 

teadlikumaid valikuid ning astuda suuremaid samme integratsiooniolukorra muutmiseks. 

Võimaluste parandamine aitab suurendada teadlikkust, sest projektides hakatakse 

tunnustama ja lähtekohana kasutama sisserändajate ainulaadseid oskusi teadlikkuse 

suurendajatena. Need kaks kontseptsiooni loovad kõikide elanike vabatahtliku sagedase 

läbikäimise (juurdepääsu kaudu tavainstitutsioonidele ja uutele partnerlustele) ning 

elanike kui kodanike vahel (integratsioonipoliitika kujundamises osalemise ning kohaliku 

ja kodanikuaktiivsuse uute vormide kaudu).
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Neljandas peatükis esitletakse arutelufoorumeid kui integratsiooni üht töövahendit. 

Arutelufoorumid edendavad pikaajalist vastastikust mõistmist ja usaldust ning võivad 

ära hoida ja lahendada konflikte sisserändajate, elanike, sisserännanute järeltulijatest 

kodanike ja teiste kodanike seas ja vahel ning nende mitmekesiste rühmade ja valitsuse 

vahel. Peatükk annab sammsammulise ülevaate ajutiste ja alalisemate arutelufoorumite 

loomise ja juhtimise protsessist. Kirjeldatakse, milliseid takistusi erialatöötajatel sageli tuleb 

ületada ning milliseid koordineerivaid rolle saab anda juhtivale ametiasutusele või kodani-

kuühendusele. Edukas foorumis toimub avatud ja lugupidav arvamustevahetus ning kui 

see on edukas, aitab see osalistel ära tunda ühiseid koostööaluseid, millele tuginedes oma 

kogukonna vajadusi rahuldada. Arutelufoorumite tulemustele tuginevate järelmeetmetega 

saab luua inimeste ja organisatsioonide vahel uusi võrgustikke, mis annavad neile ühise 

identiteeditunde ja huvi oma naabrite heaolu vastu. 

Viiendas peatükis uuritakse kodakondsuse saamist, lähtudes kodanikupõhisest lähene-

misviisist integratsioonile. Sisserändajad, kes näevad oma tulevikku konkreetses riigis, on 

huvitatud selles riigis elamisest võrdsete õiguste, kohustuste ja osalemisvõimalustega. 

Sisserändajatega ELi liikmesriigid on huvitatud nende terviklikust sotsiaal-majanduslikust 

ja poliitilisest kaasamisest, suurendades esimese põlvkonna sisserändajate naturalisat- 

 siooni ning tagades kodakondsuse andmise sisserännanute lastele, kes on sündinud kõne- 

aluses riigis. Tunnistatakse ja kõrvaldatakse teatavaid takistusi kodakondsusseadustes, 

mis tänaseid kodakondsuse taotlejaid tahtmatult tõrjuvad või heidutavad. Vähendatakse 

haldusmenetluse neid osi, mis protsessi kõige tõenäolisemalt viivitavad või häirivad. 

See tõhustab rakendamist ja suurendab tulevaste kodanike rahulolu teenindusega. Üks 

menetluste lihtsustamise aspekt, mis on mitmes liikmesriigis kõrgemaks prioriteediks 

seatud, on üldsuse osaluse ja huvi suurendamine. Pärast kodakondsuse saamist võimaldab 

uute ja vanade kodanike kodanikuaktiivsuse ärgitamine neil kujundada mitmekesise 

ühiskonna ühist tulevikku. Kodanikuaktiivsus loob seoseid ühiskonnaliikmete erinevate 

identiteetide vahel ning võimaldab neil täielikult kaasa lüüa riigi sotsiaalses, majandus-, 

kultuuri-, kogukonna ja poliitilises elus.

Kuues peatükk käsitleb mitmesuguseid strateegiaid, mille eesmärk on suurendada noorte 

sisserändajate haridusalaseid saavutusi ja edu tööturul. Erialatöötajad õpivad, kuidas 

koolisüsteemi kallutatus või üksikud sotsiaal-majanduslikud tegurid ja keeleoskus võivad 

oluliselt mõjutada sisserändajate võimalusi ja probleeme kõikidel haridusetappidel 

alates lapsepõlvest kuni täiskasvanuks saamiseni. Meetmete abil saab suurendada 

noorte sisserändajate enda, samuti kõikide, nii sisserändajate kui teiste õppurite õppimis-

vajaduste rahuldamise eest vastutavate tavainstitutsioonide suutlikkust. Koos tugeva 
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kultuuridevahelise haridusega edendab kõnealune lähenemisviis uusi ja avaramaid 

osalemisvorme üha mitmekesisemates koolides ja nende kogukondades. Hariduse ja 

koolituse kvaliteedi ja tulemuslikkuse suurendamine ning nende kättesaadavaks tegemine 

sisserändajatele loob rohkem ja paremaid karjäärivõimalusi, mis suurendavad riigi 

majanduslikku konkurentsivõimet ja sotsiaalset ühtekuuluvust.
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1. peatükk 
Teabe ja hea tava  
üleeuroopaline vahetus 
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Teabe ja hea tava üleeuroopaline vahetus

Sisseränne ja integratsioon on muutunud vähestele spetsialiseerunud sidus 
rühmadele huvipakkuvast küsimusest palju rohkemate ja eriliigilisemate 
organisatsioonide üheks peamiseks päevakorrapunktiks. Paljudes integratsiooni 
valdkondades mõjutavad riigi ja kohalikku poliitikat üha enam ELi tasemel tehtud 
otsused. ELi poliitika kujundamine võib olla aeganõudev ja keerukas ning selles 
võivad erineval määral osaleda riikide valitsused, kodanikuühiskond ja ELi institut
sioonid. Euroopa Komisjonil on keskne, sageli algataja ja koordineerija roll. Oma 
olukorra mõistmiseks peavad kohaliku, piirkondliku ja riigi tasandi poliitikaku
jundajad ja erialatöötajad teadma, kuidas kujundatakse poliitikat Euroopa tasandil, 
ning suutma osaleda Euroopa koostöömehhanismides. 

Käesoleva peatüki esimene osa käsitleb lühidalt küsimust, kuidas Euroopa sihipärane 

koostöö praegu toimub. Euroopa Ühenduse õigusega kehtestatakse standardeid 

valdkondades, mis suurel määral mõjutavad sisserändajate integratsiooni. Integratsiooni 

valdkonnas tehtav õigusalane koostöö areneb koos uute poliitiliste kohustuste ja tehnilise 

koostööga. Euroopa Komisjoni koordineeritavas raamistikus toimuv struktureeritud 

teabevahetus riiklike integratsiooni kontaktpunktide ja komisjoni vahel peegeldub 

integratsiooni eest vastutavate ministrite kohtumiste aruteludes. Kohtumiste järeldustega 

seatakse prioriteedid Euroopa uute koostöövaldkondade jaoks, mille tegevus toimub ja 

mida rahastatakse kogu Euroopas mitmesuguste sidusrühmade ning kohalike, piirkondlike 

ja riigi ametiasutuste projektide kaudu. 

Käesolevas peatükis ei arutata integratsiooni ELi tasandil ühtlustamise laiemat konteksti, 

mida käsitleb Euroopa Komisjoni 2005. aasta teatis ühise integratsioonikava kohta. Näiteks 

on muudes Euroopa koostöövaldkondades hakatud tegelema mitut liiki sisserändajate, 

sealhulgas pagulaste integreerimisega kultuuri, hariduse, tööhõive, ettevõtluse, võrdsete 

võimaluste, tervishoiu, mitmekeelsuse, avaliku arvamuse, teadusuuringute, sotsiaalse 

kaasatuse ja linnapoliitika valdkonnas. Peale selle on sisserändajate integratsiooniga seotud 

kahe ELi sõltumatu asutuse töö: need on Viinis asuv ning endise Rassismi ja Ksenofoobia 

Euroopa Järelevalvekeskuse baasil loodud Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) ning 

Dublinis asuv Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound).

Peatüki teises osas kirjeldatakse kolme tehniliste seminaride sarja, mis andsid aluse 

integratsiooni käsiraamatu kolme väljaande koostamisele. Sisserändajate integreerimise 

eri valdkondadest kogutud konkreetseid näiteid esitades aitab käsiraamat kaasa Euroopa 

integratsiooniraamistiku laiemale arengule. 
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1.1 Euroopa sihipärane koostöö integratsiooni valdkonnas

Viimasel kümnendil on ELi liikmesriikide valitsused võtnud kohustusi suurendada ELi 

institutsioonide pädevust ja tööprogramme, mis käsitlevad ELis seaduslikult elavate 

kolmandate riikide kodanike integreerimist. 

Normide kehtestamine

ELi õiguspädevust vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas laiendati 1997. aasta 

Amsterdami lepinguga. Lepingu jõustumisel 1999. aastal leppisid liikmesriigid Tamperes 

kogunenud Euroopa Ülemkogu järeldustes kokku, et jõulisema integratsioonipoliitika 

eesmärk on tagada ELi liikmesriigis seaduslikult elavate, väljastpoolt ELi pärit sisserän-

dajate õiglane kohtlemine. Riigid tagaksid kõnealustele kolmandate riikide kodanikele 

ELi kodanikega võimalikult sarnased õigused ja kohustused. Peale selle pakutaks neile 

võimalust saada ELi liikmesriigi kodakondsus. 

Jõustatud on ühenduse õigusaktid, millega teatavates integratsiooni mõjutavates 

valdkondades kehtestati Euroopa normid. 

Vastu on võetud kaks sisserändajate integratsiooni mõjutavat õigusakti:

22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:ET:NOT

25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide 

kodanike staatuse kohta

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:et:NOT 

Direktiivide rakendamist asus Euroopa Komisjoni nimel uurima akadeemiliste ekspertide 

Odysseuse võrgustik. Nende aruanded on avaldatud järgmisel veebisaidil:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Peale selle on vastu võetud kaks diskrimineerimisvastast õigusakti:

29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:et:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:ET:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:et:NOT
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:et:HTML
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27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ (võrdse tööalase kohtlemise direktiiv)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:ET:HTML 

Komisjoni ja liikmesriike nõustab nende kahe õigusakti ülevõtmisel ja rakendamisel Euroopa 

Komisjoni diskrimineerimisvastase õiguse sõltumatute ekspertide võrgustik. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=et

Prioriteetide seadmine

Poliitilisi kohustusi on võtnud ka riikide valitsused, kes kasutavad Euroopa koostööd ühiste 

tegevusprioriteetide kokkuleppimiseks. Nõukogu 2004. aasta järeldustest lähtudes võtsid 

liikmesriigid vastu sisserändajate Euroopa Liitu integreerimise poliitika ühised aluspõhi-

mõtted, mis on esitatud I lisas.

Ühiste aluspõhimõtete eesmärk on: 

aidata liikmesriikidel sõnastada integratsioonipoliitikat, pakkudes neile lihtsat mitte -•	

siduvat juhendit, mille abil nad saavad oma jõupingutuste üle otsustada ja neid 

hinnata;

olla liikmesriikidele aluseks uurimisel, kuidas ELi, riigi, piirkondlikud ja kohalikud •	

ametiasutused saavad integratsioonipoliitika arendamisel ja rakendamisel koostööd 

teha; 

aidata nõukogul mõelda ELi tasandi mehhanismide ja poliitika üle, mis on vajalikud •	

riigi ja kohaliku tasandi poliitiliste jõupingutuste toetamiseks, ja edaspidi nendes kokku 

leppida.

Igal integratsiooni eest vastutavate ministrite Euroopa konverentsil võetakse uusi poliitilisi 

kohustusi ja seatakse Euroopa koostööle uusi prioriteete. Konverentsid on toimunud 

Groningenis (2004), Potsdamis (2007) ja Vichys (2008) ning järgmine korraldatakse 2010. 

aastal Hispaania eesistumise ajal.

Tehniline koostöö

Integratsioonialane tehniline koostöö algatati Haagi programmiga, s.o ELi liikmesriikide 

vahel kokkulepitud viieaastase tööprogrammiga, mille eesmärk on tihendada koostööd 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ühise ala arengu tugevdamiseks. Kõnealuse 

valdkonna töö saab uue tõuke Stockholmi programmiga aastateks 2010–2014. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:ET:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=et
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Komisjoni 2005. aasta teatis „Ühine integratsioonikava” oli komisjoni esimene samm 

ühtse Euroopa raamistiku loomiseks. ELi sidusrühmade koostöömehhanismide loomine 

kogemuste ja teabe vahetamiseks riikide vahel aitaks liikmesriikidel ellu viia ühised aluspõ-

himõtted ja tugevdada integratsiooni. Käesolevas jaotises loetletud mehhanismid on selle 

raamistiku nurgakivid. 

Riiklikud integratsiooni kontaktpunktid ühendati 2002. aastal ELi tasandi valitsustevahe-

liseks võrgustikuks, mille raames integratsiooni eest vastutavate ministeeriumide esindajad 

vahetavad teavet Euroopa Komisjoniga. Võrgustiku eesmärk on käivitada tehniline koostöö 

ja edendada selle rakendamist, sõnastada ühised eesmärgid, seada sihtmärgid või 

võrdlusalused ning tugevdada riikide ja ELi poliitika omavahelist koordineerimist. 

Komisjon struktureeris teabevahetust ning koostas mitu võrdlevat väljaannet ELi integrat-

sioonipoliitika ja -tavade kohta. Komisjoni kolm aastaaruannet rände ja integratsiooni kohta 

Euroopas sisaldavad enamalt jaolt riiklikelt integratsiooni kontaktpunktidelt pärinevat  

teavet rändepoliitika ja statistika ning integratsiooni ühiste aluspõhimõtete rakendamise 

kohta. Integratsiooni käsiraamatud poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele aitasid 

hõlbustada riiklike integratsiooni kontaktpunktide vahelist heade tavade ja teabe vahetust. 

Integratsiooni käsitlev Euroopa veebisait viib struktureeritud teabevahetuse kõrgemale 

tasemele. Veebisait on mõeldud kõigile sidusrühmadele, pakub kõikidele liikmesriikidele 

avaliku „värava” teabe ja tavade vahetuseks ning hõlmab kõiki integratsiooni mõõtmeid. 

Veebisaidi eesmärk on edendada integratsioonipoliitikat ja -tavasid, jagades edustra-

teegiaid ning toetades koostööd valitsuste ja kodanikuühenduste vahel kogu ELis. Veebisait 

on avatud kõigile ning võimaldab külastajail jagada häid tavasid, leida rahastamisvõimalusi 

ja otsida projektide jaoks partnereid; samuti tutvuda uusimate arengusuundadega ELis, 

riikide ja kohalikul tasandil ning pidada sidet ELi integratsiooniringkondade liikmetega. 

Toimides sillana integratsiooni valdkonna erialatöötajate ja poliitikakujundajate vahel, 

pakub integratsiooni käsitlev Euroopa veebisait kvaliteetse sisuga põhjalikku integratsioo-

niteavet kogu Euroopast ning edendab integratsiooni valdkonna erialatöötajate koostööd.

Veebisaidilt (www.integration.eu) võib leida järgmist:

selgelt ja võrdlevalt esitatud integratsiooni valdkonna uuenduslike heade tavade •	

kogumik: tavad pärinevad Euroopa ja riikide projektidest, kohalikelt omavalitsustelt 

ja kodanikuühendustelt. Need on kogutud ühise malli abil ja on seega hõlpsalt 

võrreldavad;

ELi tasandi arengusuunad, nt uued EÜ direktiivid, nõukogu järeldused, komisjoni •	

teatised;

riikide teabelehed uusima teabega õigusaktide ja poliitikaprogrammide kohta; •	

töövahendid, nt projekti jaoks partneri leidmise töövahend, mis toetab võrgustik-•	

koostööd ja ühisprojektide arendamist. Esitatud on nii põhiteave integratsiooni 

valdkonna organisatsioonide kohta kui ka veebisaidil registreerunud inimeste loend, kes 

soovivad oma andmeid jagada;

http://www.integration.eu/
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teave rahastamisvõimaluste kohta: veebisaidi potentsiaalsete kasutajate üks tähtsaid •	

vajadusi on ajakohastatud teave. Veebisait koondab teavet mitmesuguste rahasta-

misvõimaluste kohta, mida Euroopa Komisjon pakub erialatöötajatele, ning edendab 

liikmesriikide ja erafondide algatatud rahastamisprogramme;

väga suur dokumendivaramu, mis sisaldab aruandeid, poliitikadokumente, õigusakte ja •	

mõjuhinnanguid;

arutelufoorumid: modereeritud veebifoorum annab ülevaate postitustest, millega •	

registreeritud kasutajad saavad tutvuda ja millele nad saavad soovi korral vastata;

pidevalt ajakohastatud uudised ja sündmused: korrapäraselt ilmuv meilibülletään •	

juhib tähelepanu kasulikule taustamaterjalile ja aktuaalsete sündmustega seotud 

juhtumiuuringutele;

viited teistele veebisaitidele.•	

Veebisaidi käivitas Euroopa Komisjon Euroopa integratsioonifoorumi esimesel kohtumisel  

2009. aasta aprillis. Foorumit arendatakse koostöös Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi- 

teega, kes koostas ettevalmistava arvamuse kodanikuühiskonna rolli kohta integratsiooni -

poliitika edendamisel.

Foorum on kodanikuühiskonna ja Euroopa Komisjoni vaheline konsultatsioonimehhanism. 

ELi ühises integratsioonikavas kinnitati, et terviklik lähenemisviis integratsioonipoliitikale 

nõuab kõikide valitsemistasandite sidusrühmade suuremat kaasatust ELi tasandil. Foorum 

on üks vahend kodanikuühiskonna kaasamiseks kõnealusesse protsessi. 

Linnade tasandil on samasugune protsess – integreeruvate linnade algatus – kokku viinud 

Euroopa Komisjoni ja suuremate Euroopa linnade võrgustiku Eurocities. Iga-aastaste 

konverentside seeria ühendab eri valitsemistasandid ja toob kaasa uusi ideid ühiste aluspõ-

himõtete tegelikuks rakendamiseks. 

www.inticities.eu/ 

http://www.inticities.eu/
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Euroopa integratsioonifoorum annab kodanikuühiskonna esindajatele võimaluse kaasa 

rääkida integratsiooniküsimustes, eriti seoses ELi integratsioonikavaga, ning komisjonile 

võimaluse neis aruteludes proaktiivset rolli mängida. Foorum annab lisandväärtust  

täiendava teabeallikana, konsultatsioonide ja oskusteabe vahetamise kohana ning  

soovituste koostamisel. Foorumi tegevust suunavad integratsiooni ühised aluspõhimõtted. 

Liikmesriigid leppisid Potsdami ja Vichy ministrite konverentsidel kokku nn Euroopa 

moodulites teabevahetuse ja hea tava vahetamise edasiarendamiseks. Aktuaalsete 

integratsiooniküsimuste moodulid on poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele mõeldud 

praktilised abivahendid. Nende abil võib luua norme, võrdlusaluseid, vastastikuseid 

eksperdihinnanguid ja teisi töövahendeid, samuti eduka rakendamise praktilisi näitajaid. 

Moodulite abil saab esile tuua ja edasi arendada Euroopa integratsioonialase koostöö 

mitmesugustes vormides juba tehtud tööd, kaasa arvatud käsiraamatu kolme väljaannet. 

Tulevase integratsioonipoliitikaalase koostöö üks peamisi prioriteete on hindamise ja 

võrdlusuuringute töövahendi väljatöötamine. Poliitikakujundajad saavad mõjuhinnangu, 

enesehindamise ja vastastikuste eksperdihinnangute abil, samuti avaliku arvamuse ja 

sisserändajate raskesti kättesaadavate arvamuste kogumise abil tagada, et nende integrat-

sioonipoliitika tugineb praktikale ja tõendusmaterjalile. Selleks võib kasutada näitajaid.

Ühine aluspõhimõte nr 11 nõuab „näitajate ja hindamismehhanismide arendamist poliitika 

kohandamiseks, integratsiooni edu hindamiseks ning teabevahetuse tõhustamiseks”. 

Nimetatud ühine aluspõhimõte väljendab vajadust töövahendite ja mõõdupuude järele, 

mis parandaksid valitsuse suutlikkust hinnata poliitika ja tavade asjakohasust, tõhusust, 

tulemuslikkust, jätkusuutlikkust ja mõju. ELi tasandi kasvavat nõudlust näitajatel põhinevate 

hindamiste järele on seostatud võrdlusnäitajate ja hindamisraamistike uute rahastamisvõi-

malustega. Viimasel 15 aastal on Euroopa Komisjon toetanud poolt tosinat teadusprojekti, 

mis käsitlevad mitmesuguseid näitajate liike, samuti ELi ühise võrdlusuuringute raamistiku 

loomise teostatavuse uuringut.
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Sihtotstarbelised rahastamisvahendid

Integratsiooniga seotud prioriteete on arvesse võetud mitmes peamises rahastamisprog-

rammis, nt Euroopa Sotsiaalfondis, samuti linnaarengu, hariduse ja kultuuri valdkonnas. 

ELis seaduslikult elavatele kolmandate riikide kodanikele suunatud integratsioonipoliitika 

puhul keskendus esimene rahastamisvoor INTI programmi riikidevahelistele meetmetele 

(aastatel 2003–2006 kulutati 64 projektile 18 miljonit eurot). Kõnealused projektid aitasid 

arendada tehnilist koostööd, edendades dialoogi kodanikuühiskonnaga, hinnates tavasid 

ja luues ELi tasandil võrgustikke. Alates 2007. aastast rahastab Euroopa Kolmandate Riikide 

Kodanike Integreerimise Fond (825 miljonit eurot ajavahemikul 2007–2013) liikmesriikide 

iga-aastasi programme (93% kogueelarvest), samuti ühenduse meetmeid (7%).

Integratsioonifondi üldeesmärk on toetada liikmesriikide jõupingutusi, mille eesmärk on 

võimaldada kolmandate riikide kodanikel täita elamisloa saamise tingimused ja hõlbustada 

nende integreerumist Euroopa ühiskonda. Selleks toetab fond riikide integratsiooni-

strateegiate väljatöötamist ja rakendamist kõigis ühiskonnavaldkondades, võttes eelkõige 

arvesse seda, et integratsioon on kahesuunaline, kõigi sisserännanute ja liikmesriikide 

kodanike vastastikuse omaksvõtu dünaamiline protsess.

Vastavalt integratsioonifondi asutamisotsuse artiklile 3 toetab fond järgmiste konkreetsete 

eesmärkide saavutamist:

kolmandate riikide kodanikega seotud ja nende integratsiooniprotsessi toetavate •	

vastuvõtumenetluste väljatöötamise ja rakendamise lihtsustamine;

hiljuti saabunud kolmandate riikide kodanike liikmesriikides integreerimise protsessi •	

väljatöötamine ja rakendamine;

liikmesriikide suutlikkuse suurendamine seoses kolmandate riikide kodanikele suu- •	

natud integratsioonipoliitika ja -meetmete väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja 

hindamisega;

teabe- ja parimate tavade vahetus ning koostöö liikmesriikides ja liikmesriikide vahel •	

seoses kolmandate riikide kodanikele suunatud integratsioonipoliitika ja -meetmete 

väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamisega.
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1.2 Käesolev käsiraamat

Integratsiooni käsiraamatu idee tekkis pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist Thessaloníkis 

2003. aasta juunis. Seal rõhutasid riigipead ja valitsusjuhid, kui tähtis on üksteiselt 

õppimise eesmärgil arendada koostööd ja teabevahetust äsja loodud riiklike integratsiooni 

kontaktpunktide võrgustikus. Selle üleskutse peale koostati teabevahetuse suunamiseks 

ja struktureerimiseks käesolev käsiraamat. Käsiraamatut kavandati pideva, kaasava 

protsessina − elava töövahendina, mis aja jooksul samm-sammult täiustub ning sisaldab ka 

ajakohastusi uute arengusuundade, lahenduste ja hindamistulemuste näol.

Poliitikakujundajad ja erialatöötajad peaksid prioriteetide või algatuste väljatöötamisel 

ja edendamisel lähtuma käsiraamatus kajastatud tavadest ja järeldustest. Üldjoontes 

sõnastavad poliitikakujundajad oma valitsemistasandi üldised integratsioonieesmärgid, 

tagavad ressursside olemasolu, jälgivad rakendamist ja hindavad tulemusi. Erialatöötajad 

kavandavad eesmärkide põhjal konkreetsed programmid, seavad sihtmärgid ja võtavad 

meetmed nende saavutamiseks. Käsiraamat ei hõlma üldise integratsiooniõiguse ja  

-poliitika kujundamist. Samuti ei kirjeldata selles väga üksikasjalikult konkreetseid 

programme. Selle asemel käsitleb kõigi kolme väljaande iga peatükk praktikast lähtudes 

edu tagamisel otsustavaid tegureid, annab mitteammendava ülevaate ELi riikide hea tava 

näidetest, mis põhinevad ühel või mitmel nimetatud teguril, ning esitab rea järeldusi. 

Asjaolu, et seoses mõne tegevusega osutatakse ühele konkreetsele riigile, et tähenda, 

et samasugust tava ei leidu teistes ELi riikides. Käsiraamatu lisades selgitatakse, kuidas 

poliitikast juhindudes projekte kavandada ja vastupidi ning kuidas poliitikakujundajad ja 

erialatöötajad saavad integratsioonitöö täiustamiseks üksteiselt õppida. 

Käsiraamatu peatükid põhinevad riikide ametiasutuste korraldatud 14 tehnilise seminari 

tulemustel. Iga korraldav liikmesriik kavandas ühe tehnilise seminari mõnes integratsioo-

nipoliitika või juhtimise valdkonna küsimuses ning valis seejärel koos Euroopa Komisjoni ja 

riiklike integratsiooni kontaktpunktidega seminari teema ja esinejad ELi eri riikidest. 

Esimeses väljaandes võeti vaatluse alla kolm teemat, mis kajastasid Euroopa Komisjoni 

sisserännet, integratsiooni ja tööhõivet käsitlevas 2003. aasta teatises kindlaksmääratud 

prioriteete. Kopenhaagenis (veebruar 2004), Lissabonis (aprill 2004) ja Londonis (juuni 

2004) toimunud seminaride põhjal valmis kolm peatükki:

„Tutvustamisprogrammid vastsaabunud sisserändajatele ja pagulastele“;•	

„Kodanikuaktiivsus“;•	

„Näitajad“.•	
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Teine käsiraamat asus käsitlema ühiste aluspõhimõtete ja ELi ühise integratsioonikava 

teemasid. Tallinnas (mai 2005), Roomas (juuli 2005), Dublinis (oktoober 2005), Berliinis 

(detsember 2005) ja Madridis (aprill 2006) toimunud viie seminari põhjal valmis neli 

peatükki:

„Sisserändajate integratsiooni ühtlustamine“;•	

„Eluase linnakeskkonnas“;•	

„Majandusintegratsioon“;•	

„Integratsiooni juhtimine“.•	

Käesolevas kolmandas väljaandes jätkatakse mitmesuguste sisuliste ja metoodiliste 

arutlusteemade käsitlemist. Viinis (november 2007), Pariisis (november 2007), Ateenas 

(märts 2008), Dublinis (mai 2008), Lissabonis (november 2008) ja Tallinnas (veebruar 2009) 

toimunud kuue seminari põhjal koostati järgmised peatükid:

„Teabe ja hea tava üleeuroopaline vahetus“;•	

„Massimeedia ja integratsioon“;•	

„Teadlikkuse suurendamine ja sisserändajate võimaluste parandamine“;•	

„Arutelufoorumid“;•	

„Kodakondsuse saamine ja kodanikuaktiivsus“;•	

„Noored sisserändajad, haridus ja tööturg“.•	

Riiklikel integratsiooni kontaktpunktidel paluti valida igal seminaril osalemiseks kolmeliik-

meline delegatsioon, kes esindab riigi mitmekesiseid kogemusi ja pädevust seminari 

teema valdkonnas (s.o riigi/kohalikud ametiasutused, teadlased, eksperdid, valitsusvälised 

sidusrühmad). Seminaridel osales inimesi kõikidest liikmesriikidest, samuti väljastpoolt 

ELi, sealhulgas Ameerika Ühendriikidest, Austraaliast, Kanadast, Norrast ja Šveitsist. Igal 

seminaril oli ligikaudu sada osavõtjat igast ELi piirkonnast ning mitmelt valitsus- ja valitsus-

väliselt tasandilt. Neid kõiki võib pidada käsiraamatu „autoriteks”, sest nende kirjalik ja 

suuline kaastöö oli peatükkides esitatud teadmiste ja näidete oluliseks allikaks. 

Komisjoni, riiklikke integratsiooni kontaktpunkte ning migratsioonipoliitika töörühma 

(MPG) kui sõltumatut konsultanti võib pidada „toimetajateks”, kes töötasid välja kontsep-

tuaalse raamistiku, koostasid igal seminaril kogutud teabest ülevaate, kavandasid tavade 

valimiseks hindamisraamistiku ja tegid olemasoleva teabe kohta lisauuringu. Sõltumatu 

konsultant koostas iga seminari ettevalmistamiseks ja arutelude suunamiseks mitu 

probleemdokumenti ning seminaride kokkuvõtva dokumendi. Seejärel arutasid neid 

dokumente riiklikud integratsiooni kontaktpunktid. Kõik loetletud elemendid moodus- 

tasid käsiraamatu põhialuse. 
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Esimest väljaannet esitleti Madalmaade eesistumise ajal 9.–11. novembril 2004 Groningenis 

toimunud ministrite integratsiooniteemalisel konverentsil. Teise väljaande esitlus 

moodustas olulise osa Saksamaa eesistumise ajal 10. ja 11. mail 2007 Potsdamis toimunud 

ELi integratsiooniministrite mitteametlikust kohtumisest. Nõukogu järelduste kaudu on 

ELi liikmesriigid riiklikke integratsiooni kontaktpunkte ja komisjoni korduvalt üles kutsunud 

jätkama käsiraamatu edasiarendamist ning laiendama ja kohandama selle levitamist 

sihtrühma hulgas. Seetõttu otsustati käsiraamat tõlkida ELi ametlikesse keeltesse. Kõik 

kolm väljaannet on avaldatud veebisaidil www.integration.eu. Z

http://www.integration.eu
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2. peatükk 
Massimeedia ja integratsioon
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Liberaalses demokraatlikus ühiskonnas, kus ajakirjandusvabadus on tagatud, on 
meedial teavitav, hariv ja meelelahutuslik roll. Meedia on koht avatud ja ausaks 
aruteluks ühiskonna reaalsuse, sealhulgas rände positiivsete ja negatiivsete külgede 
üle. Tegemist on võimsa vahendiga ühiskonna suhtumise mõjutamiseks ning avaliku 
teabe edastamiseks sisserändajate kogukonnale ja ülejäänud ühiskonnale. Euroopa 
ühiskond on sisserände tõttu muutunud kultuuriliselt ja keeleliselt üha mitmekesi
semaks, kuid meedia nagu ka sisserändajate kujutamine meedias ja meediatöötajate 
koosseis ei kajasta seda muutust alati täpselt. 

Sellise meedia loomise ja säilitamise algatused, mis teenib ja peegeldab paremini Euroopa 

ühiskonna kultuurilist mitmekesisust, edendavad võrdsust, ent aitavad ka hõlbustada 

integratsiooni ja toetada kogukondade ühtekuuluvust. Oma osa on meediaorganisat-

sioonidel ja kutsetöötajatel, näiteks eneseregulatsiooni organitel, valitsustel, poliitikutel, 

üldsusel, organiseerunud kodanikuühiskonnal ja eraettevõtjatel. Käesolevas peatükis 

antakse ülevaade integratsiooni sidusrühmade pädevuse arendamise strateegiatest.

2.1 Väljakutsed ja võimalused meediakeskkonnas

Üleilmastumine

Üleilmastumine ja tehnoloogia areng on muutnud meedia olemust. Inimestel on 

juurdepääs kogu maailmas, samuti oma riigis, piirkonnas ja kohalikul tasandil toodetud 

uudistele, teabele ja meelelahutusprogrammidele. Inimesed pääsevad teabele juurde väga 

mitmesuguste vahendite kaudu: televisioon, ajalehed, ajakirjad, raadio ja internet. Kasva- 

nud meediavalik seletab osaliselt paralleelse meediaruumi arengut, milles Euroopa sisse- 

rändajad saavad vaadata oma päritoluriigi või -piirkonna või Euroopa etniliste meediaorga- 

nisatsioonide satelliittelevisiooni, kuulata raadiosaateid ja vaadata interneti uudistepor- 

taale ja arutelufoorumeid. Sageli peavad sisserändajad oma kodumaalt ja -piirkonnast pärit  

teavet tõepärasemaks ja usaldusväärsemaks kui vastuvõtjariigi meediat. See võib põhjustada 

ühiskonnas kultuuridevahelisi vääritimõistmisi, mis omakorda takistavad integratsiooni. 

Konkurents

Üleilmastumine koos tehnoloogia arenguga tähendab, et meediaorganisatsioonid seisavad 

silmitsi kasvava konkurentsiga. Tihedas konkurentsis ellujäämiseks peavad meediaorgani-

satsioonid tagama, et nende tooted oleksid kohandatud klientide vajadustele ja soovidele. 

See kehtib üha enam nii avalik-õigusliku ringhäälingu kui ka erameediaettevõtete kohta. 

Selles mõttes annab konkurents võimaluse ja väljakutse integratsiooniks. 
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Tehnoloogiliste muutuste ja tööstusharus valitseva ebastabiilsuse koosmõjul on töösuhted 

muutunud ebakindlamaks ning vähenenud on investeeringud toimetatavasse sisusse ja 

koolitusse, mis mõjutab ajakirjanduse taset ja kvaliteeti. Aja- ja eelarvepiirangute tõttu 

on taustauuringute tegemine ja teabe ülekontrollimine meediatöötajate jaoks raskemaks 

muutunud. Peale selle tuginevad paljud uudistetootjad vanale arusaamale „halvad uudised 

müüvad hästi”, mis ärgitab kõmulisi lugusid ja hirmujuttude levitamist sisserände kohta. 

Seetõttu kipuvad saated ja artiklid sisserändajate arvamuste tähtsust ja usaldusväärsust 

vähendama, kujutama sisserändajaid stereotüüpsetes rollides, harva kaasama sisserän-

dajaid uudistesse, mis ei ole sisserändajatega seotud, ning lähtuma pigem episoodilisest 

(üksikute sündmustega) kui temaatilisest seostamisest, kuid just viimane loob vajaliku 

konteksti ja kirjelduse sisserändajate probleemide paremaks mõistmiseks ja nende suhtes 

empaatia tundmiseks. 

Mündi teine külg on aga see, et sisserändajad ja nende järglased on Euroopas kasvav 

tarbijarühm. Sisserändajad tähendavad meediaorganisatsioonidele potentsiaalselt suure- 

mat publikut ja levi. Kui meediaorganisatsioonid tahavad ellu jääda, peavad nad tagama,  

et nende tooted vastaksid kultuuriliselt üha mitmekesisema turu nõudmistele. Kui tava- 

meedia ei täida sisserändajate vajadusi ja soove, kerkib rohkem esile etniline meedia,  

samuti sisserändajate päritoluriikide ja -piirkondade satelliittelevisiooni, raadiosaadete, 

interneti uudisteportaalide ja arutelufoorumite kasutamine. 

Ühiskonna peegeldus meedias 

Meedia mõjutab üldsuse ettekujutust sisserändajatest. Samas peegeldab see ka ühis- 

konnas valdavaid vaateid ja suhtumisi, millest osa on sallivad ja osa sallimatud, osa avalikult 

vaenulikud ja osa ükskõiksed. Samamoodi ulatub meedia suhtumine rände- ja integratsioo-

niteemadesse poolehoiust aktiivse toetuseni ning hooletust ja tahtmatust kallutatusest 

sihiliku võõravihani. Meediaorganisatsioone saab julgustada sisserändajaid meedias täpselt 

ja õiglaselt kajastama. Ei saa aga eeldada, et meedia edendab integratsioonikava, kui ta 

sellest huvitatud ei ole. 

Meedia reguleerimine 

Arutelud meedia ja integratsiooni üle puudutavad põhiõigusi ja -vabadusi. Sõnavabadus 

on iga toimiva demokraatia põhiõigus, mida ei tohi ohustada. See õigus, mis on sätestatud 

Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 10 ja paljude riikide põhiseadustes, võimaldab 

meedias avaldada vastuolulisi ideid ja arutelusid, sealhulgas neid, mis kujutavad sisserän-

dajaid negatiivselt ja võivad takistada integratsiooni. Samas on iga toimiva demokraatia 

kohus kaitsta inimesi vihkamist õhutavate rassistlike ja võõravaenulike avalduste eest. 

Euroopa ühiskond seisab silmitsi väljakutsega kaitsta inimesi vihkamist õhutavate 

sõnavõttude eest, samal ajal kaitstes sõnavabadust. 
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Meedia, eriti trükimeedia eneseregulatsioon on küll olemas, kuid seda kritiseeritakse sageli 

tema vähese tõhususe pärast ebatäpse ja kõmulise kajastuse piiramisel ning sisserändajate 

kaitsmisel diskrimineerimise eest. Võrreldes trükimeediaga on avalik-õiguslik ringhääling 

mõnes riigis rohkem reguleeritud ning võib sisaldada kultuurilise mitmekesisuse kvoote 

ja positiivsete meetmete rakendamist. Ringhäälingusektori reguleerimine on Euroopas 

piiratud mitmekesisuse eri tasemete tõttu, sisserändajate kogukondade erineva kontsent-

ratsiooni tõttu riigiti ning rändeküsimuste erineva prioriteetsuse tõttu riikide poliitilistes 

tegevuskavades. 

Üldiselt arvab meedia, et olemasolev regulatsioon riivab ajakirjandusvabadust ja sõltu- 

matut ajakirjandust. Seevastu valitsused ja kodanikuühendused peavad suuremat 

reguleerimist sageli imerohuks. Paljud eksperdid arvavad, et sisserändajate õiglaseks ja 

tasakaalustatud meediakajastuseks vajalik reguleeriv raamistik on suures osas olemas 

ning probleemid ei tulene mitte seaduste, juhiste ja suuniste puudumisest, vaid nende 

puudulikust rakendamisest.

Meediaosalised

Paljud inimesed peavad meediat ühtseks tervikuks. Selline lihtsustamine on ühtaegu nii 

ebaõige kui ka kasutu. Meediakeskkond on uskumatult mitmekesine, haarates eri tasandeid 

(ülemaailmne, üleriigiline, piirkondlik, kohalik), vorme (televisioon, raadio, trükimeedia ja 

internet), omandivorme ja publikuid.

Meedia on omaette universum, kus igal integratsiooni valdkonnas osalejal võib olla raske 

orienteeruda oma missiooni ja huvide eest seisvate meediaorganisatsioonide konglo-

meraadis. Integratsiooni valdkonnas osalejad, kes soovivad meediat mõjutada, peaksid 

mõistma struktuure ja mehhanisme, milles meediatöötajad peavad töötama. Seda on 

võimalik saavutada meediakeskkonna kaardistamisega kohalikul, piirkondlikul, riigi või 

Euroopa tasandil. 

Meediasektor on äärmiselt keerukas, sest osalejaid on palju ning nad sõltuvad üksteisest, 

mõjutavad üksteist ja teevad omavahel koostööd. Sidusrühmade hulgas on seadusandjad, 

meediaomanikud, meedia haldusettevõtjad, tootmisettevõtjad, teenindusettevõtjad, 

reklaamiettevõtjad, publiku uurimise ja reitinguagentuurid, avaliku arvamuse uurijad, 

personaliotsingubürood, koolitusasutused, tarbijaorganisatsioonid, vähemuste organisat-

sioonid, ametiühingud, õpetajate liidud, usuorganisatsioonid, erakonnad, surverühmad, 

ajakirjanikud, personalijuhid, saadete tegijad ja arvamusliidrid. 

Need, kes soovivad meediakeskkonda kaardistada, peavad arvesse võtma nelja põhivald-

 konda:
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Tootmise ja levitamisega tegelevad meediaorganisatsioonid 

Integratsiooni valdkonnas osalejad, kes soovivad meediat mitmekesistada või püüda 

sisserändajate kujutamist tasakaalustada, peavad esmalt kindlaks tegema, millise meedia-

organisatsiooniga tuleb tööd teha. Kas kohaliku, piirkondliku, üleriigilise või ülemaailmse, 

kas avalik-õigusliku või eraorganisatsiooniga? Kuidas ja kus see organisatsioon saateid 

edastab, mis on tema sihid ja eesmärgid, milline on tema eripära ja kuidas on ta seotud 

teiste organisatsioonidega? Seejärel peavad integratsiooni valdkonnas osalejad mõistma, 

millises keskkonnas meediaettevõtja tegutseb ja mis sidusrühmadega ta on seotud, näiteks: 

kes on ettevõtte omanik, milline on ettevõtte poliitika (äriline, ajakirjanduslik, programmi-, 

personali-, mitmekesisuse, sponsorluse ja suhtekorralduse poliitika ning poliitilised liidud) 

ja kes tema saateid toodavad ja edastavad? Oluline on mõista ka väga mitmesuguste 

meediaga seotud elukutsete ja organisatsioonide allüksuste rolli. 

Õigusaktid ja kontrollorganid, mis määravad ära, kuidas meedia saab tegutseda 

Avaliku kajastuse tasakaalustamiseks ja meedias rassismiga võitlemiseks on oluline tunda 

meedias ja ajakirjandusliitudes ning rassismivastaste õigusaktide raames kasutatavaid 

pressikaebuste mehhanisme. Kontrollorganiga asju ajades on esmalt vaja kindlaks määrata 

organi staatus. Kas meedia vastutab seaduse kohaselt valitsusasutuse ees või meedia 

eneseregulatsiooni organi ees? Millal ja millest peab meedia aru andma? Kas aruandmine 

on avalik? Millised on kontrollorgani kohustused juhul, kui meedia nõudeid ei täida? 

Meedia kasutajad 

Meedia kasutaja passiivne roll publikuna on muutumas interaktiivsemaks. Meedia 

kasutajad osalevad üha rohkem programmides, loovad oma veebisaite ja tegutsevad 

meedia mitteametlike kontrollijatena, näiteks hindamise ja kaebuste kaudu. Integratsiooni 

valdkonnas osalejad, kes soovivad meediat mõjutada, saavad kasu lõigata meedia kasutaja 

kasvavast mõjust. Selleks võib ärgitada meedia kasutajaid rohkem kasutama kaebuste 

esitamise võimalusi, looma oma meediaplatvorme ja osalema interaktiivsetes meediaaru-

teludes ning edendada koolides meediakirjaoskuse parandamiseks meediaõpet.

Tööturg

Integratsiooni valdkonnas osalejad, kes soovivad meediasektori tööjõudu lühi- ja pika  -

ajalises perspektiivis mitmekesistada, peaksid kindlaks tegema üldiste tööturuküsimuste 

(nt kutseõpe, kutsesuunitlus, tööalane väljaõpe ja tööhõivepoliitika) eest vastutavad 

sidusrühmad ja võimalikud võtmeisikud. Nende hulgas on ametiühinguid, tööandjate 

ühendusi, kutseõppeasutusi ja riiklikke meediavaldkonna kutsesuunitluskeskusi, kes 

määravad kindlaks keskkonna, kus uued meediatöötajad saavad meediasektorisse 

siseneda, ja ergutavad tööandjaid oma töötajatele uusi kultuuridevahelisi pädevusi ja 

oskusi õpetama.
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Meediakeskkonna kaardistamise kohta leiab üksikasjalikumat teavet dokumendist „Thinking 

forward: Making the Media more Diverse and the Role of “Change Agents”” („Ette mõeldes: 

meedia mitmekesistamine ja „muutusetoojate“ roll”): 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Vt ka „Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media” („Meedia mitmekesisuse 

nimel: meedia mitmekesisuspulsi mõõtmine”): 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

Meediakeskkonna kaardistamine võib olla aeganõudev töö. Paljud integratsiooni vald- 

konnas osalejad võivad leida, et kaardistamine ei ole piiratud ressursside tõttu võimalik. 

Seetõttu tuleks uurida, kas mõni organisatsioon on eri meediakeskkondi kaardistanud ja 

saab oma teadmisi teistega jagada. 

Kui kaardistamine on lõpule viidud, on osalistel palju lihtsam mõista, miks, kuidas ja kas 

konkreetsed meediaorganisatsioonid oleksid partnerlusest huvitatud. Integratsiooni 

valdkonnas osalejate ja meediaorganisatsioonide huvid võivad olla ühised, kattuvad või 

vastanduvad. Kaardistamine aitab osalistel mõista, kuidas edastada oma sõnumit õigel 

tasandil ja õigele isikule. 

Meediakeskkonna, sealhulgas selle peamiste osaliste, õigusliku raamistiku, kasutajate ja 

tööturu kaardistamine aitab integratsiooni valdkonnas osalejatel aru saada, miks, kuidas ja 

millised meediaorganisatsioonid on huvitatud koostööst, mille eesmärk on sisserändajate 

täpsem ja tasakaalustatum kujutamine ning töötajaskonna rahvuslik mitmekesistamine.

2.2 Tulemusliku meediastrateegia väljatöötamine

Paljude integratsiooni valdkonnas osalejate jaoks võib meedia olla kas kasutu liitlane 

või vaenlane. Integratsiooni valdkonnas osalejad peaksid kaaluma meediastrateegia 

väljatöötamist, selle vastavusse viimist meediaorganisatsioonide missiooniga, oma sõnumi 

koostamist ja strateegiliste liitude loomist. 

Meediastrateegia on tõenäoliselt tulemuslikum siis, kui integratsiooni valdkonnas osaleja 

on kaardistanud meediakeskkonna ning kindlaks teinud sidusrühmad ja neid analüüsinud. 

Kaaluda tuleks ka ennetava pikemaajalise meediastrateegia väljatöötamist, sest meedia-

kajastus muudab suhtumist kõige tõhusamalt siis, kui töö on järjepidev.

*

http://www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
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Belgia Kuningas Baudouini Fondi väljaandes „How to communicate: Strategic communication 

on migration and integration” („Kuidas suhelda? Strateegiline kommunikatsioon rände- ja 

integratsiooniküsimustes”) antakse praktilisi näpunäiteid kodanikuühendustele, kes 

soovivad meediaga paremat koostööd teha.

www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Integratsiooni valdkonnas osalejad peaksid mõtlema, kuidas nende tegevuskava sobib 

kokku meediaorganisatsiooni ja selle allüksuste missiooniga, ning viima oma meediastra-

teegia sellega vastavusse. Meediaorganisatsiooni missiooni toetavad näiteks järgmised 

strateegiad:

ajakirjanikele järjepideva ja usaldusväärse teabe andmine. Ajakirjanikud on üha suu- •	

rema surve all ja neil on palju vähem aega lugude jaoks uurimistööd teha. Hästi kirjutatud 

pressiteade on meediakajastuse saamiseks hindamatu ning (heade kommenteeritud 

kokkuvõtetega) kasutajasõbralikud faktiteatmikud saavad anda ajakirjanikele vajaliku 

taustateabe;

tagamine, et integratsiooni valdkonnas osaleja enda veebisaidil on avaldatud aja- ja •	

asjakohane teave ning veebisait on kasutajasõbralik, võimaldades ajakirjanikele hõlpsat 

juurdepääsu teabele, pressiteadetele ja väljaannetele; 

mitmekesisuse andmebaasi loomine, mis aitab ajakirjanikel leida eestkõnelejaid, •	

eksperte ja sisserändajaid, kes võivad rääkida lugusid oma kogemustest. 

Kohalikus meediakeskkonnas suurema mõju avaldamiseks saavad integratsiooni vald- 

konnas osalejad kaasata strateegilisse kavandamisse suhtekorralduse ning viia oma lähe- 

nemisviisi vastavusse meediaorganisatsioonide üldise missiooni ja kvaliteedinormidega. 

Integratsiooni valdkonnas osalejad peavad seadma oma meediastrateegiale selged sihid  

ja eesmärgid, tegema kindlaks sihtrühma ja kujundama vastavalt sellele oma sõnumi. Valit- 

suse eri osad edastavad sisserände ja selle soovitavuse kohta sageli vastakaid sõnumeid. 

Valitsused ja teised sidusrühmad saavad vastakaid sõnumeid ja sisserändajatega seotud 

väärarusaamu parandada, kasutades meediat üldsuse harimiseks sisserände ja integratsiooni 

teemadel; samuti saavad nad rahastada sõltumatuid uuringuid sisserändajate rolli ja panuse 

kohta vastuvõtvas ühiskonnas ning kasutada uuringutulemuste levitamiseks meediat. 

Integratsiooni valdkonnas osalejad peavad mõtlema, kuidas üldsust sisserändeküsimustest 

huvituma panna. Näiteks saab keskenduda samasugustele väärtushinnangutele ja inimliku 

huvi vaatevinklile, kasutades inimeste lugusid ja juhtumiuuringuid. Meediaosalisi saab 

ärgitada vältima lõplikke avaldusi, mis kutsuvad esile vastakaid reaktsioone. Arvesse tuleks 

võtta ka asjaomase meediaorganisatsiooni meediažanri. Näiteks avaldavad kõmulehed 

meelsamini emotsioone tekitavaid lugusid ja neile sobivad paremini sisserändajate enda 

jutustatud lood; kvaliteetlehed võivad aga otsida kvantitatiivseid andmeid ja taustateavet. 

*

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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Sõnumi tulemusliku edastamise tagavad näiteks järgmised strateegiad: 

spetsiaalsete eestkõnelejate koolitamine, kellel on õigus sisserändajate kogukondade •	

nimel sõna võtta ning selgitada ja hoida teemasid aktuaalsena meediasõbralikul viisil; 

sõnumi kandepinna laiendamine. Paljud kodanikuühendused teevad vea, hoolitsedes •	

vaid olemasolevate toetajate eest, ega pöördu laiema üldsuse poole; 

kohaliku pressi kasutamine. Kohalik press on väga mõjuvõimas, sest kogukonna •	

nädalalehtede lugejaskond on märkimisväärselt suur ja inimesed kogevad integrat- 

siooni mitte üleriigilisel, vaid kohalikul tasandil. Üleriigiline meedia kajastab sageli 

kohalikus pressis avaldatud lugusid;

viljaka koostöö loomine toimetajate ja ajakirjanikega – mitte üksnes nendega, kes •	

immigratsiooniküsimusi toetavad, vaid ka nendega, kes neid küsimusi ei toeta;

üldsuse harimine meediakajastuse suhtes kriitilisem olema, selgitades kultuurilise ja •	

ühiskondliku tausta mõju nii esitlus- kui ka tõlgendusviisile;

meediakajastuse jälgimine ja tulemuste arutamine meediaorganisatsioonide, aja- •	

kirjanike ja toimetajatega ning asjakohasel juhul kaebusi lahendavate organite (õigus- 

vahemehed, võrdõiguslikkusega tegelevad asutused, pressinõukogud) kasutamine.

Integratsiooni valdkonnas osalejad peaksid oma kohalikust kontekstist ja varasematest 

kogemustest otsima ideid, kuidas oma sõnumit konkreetsele sihtrühmale suunata ja 

kujundada.

Ühendkuningriigi Keskne Teabeteenistus avaldas 2004. aastal väljaande, milles uuritakse 

rahvusvähemuste suhtlusvajadusi mõjutavaid sotsiaalseid, kultuurilisi ja suhtumisega 

seotud tegureid ning antakse strateegilisi ja loomingulisi juhtnööre rahvusvähemuste 

kogukondadega suhtlemiseks. 

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

Meediakeskkond on lihtsalt liiga suur ja liiga mitmekesine, et üks integratsiooni valdkonnas 

osaleja suudaks seda muuta. Järjepideva ja tugeva sõnumi edastamiseks kohalikul, 

piirkondlikul, riigi ja ELi tasandil peaksid integratsiooni valdkonnas osalejad kaaluma 

koostööd teiste sidusrühmadega. 

Kodanikuühendused saavad sõnumite kooskõlastamiseks luua suhteid riigiametnikega,  

või kui sõnumid on vastuolulised, siis tagada, et valitsus võtaks kodanikuühiskonna seisu- 

kohti arvesse ja et kodanikuühiskonna vastus oleks valitsuse huvidest teadlik. 

Integratsiooni valdkonnas osalejad saavad omavahel kokku viia olemasolevaid algatusi ja 

sidusrühmi ning hõlbustada kogukonna meediaalgatusi. Valitsuse, akadeemiliste ja teadus-

asutuste koostöös saab välja töötada uuringute ja andmete arendusaluse, et pakkuda 

meedia kaudu teavet sisserändajate küsimusi käsitlevateks aruteludeks. 

*
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Meedia laiale ja mitmekesisele valdkonnale saavad aidata mõju avaldada valitsuse, teadus-

asutuste, meediatöötajate organisatsioonide ja kodanikeühenduste vahelised strateegilised 

liidud. 

Tšehhi Televisiooniga seotud vabaühenduse Člověk v tísni (Abivajajad) projekt MIGRACE 

astus vastu stereotüüpsele käsitlusele, kajastades massimeedias (televisioonis, raadios, 

ajalehtedes, ajakirjades, kultuuri- ja haridussaadetes) rändeküsimusi ja teavitades Tšehhi 

üldsust rände pakutavatest võimalustest ja väljakutsetest.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml 

Ühendkuningriigi kohalikul ajalehel The Leicester Mercury on partnerlus Leicesteri 

kultuurilise mitmekesisuse nõustamisrühmaga, kuhu kuulub linnavalitsuse, kogukonna, 

usuühenduste ja akadeemiliste ringkondade esindajaid ning vabatahtlikke. Ajalehe 

toimetaja peab sellega korrapärast dialoogi, et saavutada meedia ja kogukonnarühmade 

parem üksteisemõistmine. Tänu partnerlusele on kajastus ja toimetuse otsused muutunud 

teadlikumaks, ajalehes ilmub uus igapäevane veerg kohalikelt inimestelt ning suurenenud 

on lugejaskond sisserändajate rühmades, kelleni on raskem jõuda. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Dublini Tehnoloogiainstituudi juhitav rände- ja kommunikatsioonifoorum ühendab 

sisserändajatest ja põlisasukatest meediatootjaid, vabaühendustest teenuseosutajaid ja 

kogukonna aktiviste ning sotsiaalteadlasi ja politolooge. Foorumi eesmärk on anda laiemat 

kõlapinda sisserändajate arvamustele ja vaatepunktidele, mis peamistes meediavälja-

annetes varem puudusid või mida kajastati kõmuliselt või marginaalselt, kasutades selleks 

meediaprojekte, mis toovad esile isiklikke ja kollektiivseid lugusid perede taasühinemisest 

ja dokumenteerimata rändest.

www.fomacs.org 

Austria Tirooli liidumaa valitsus on meediaga koostööd teinud oma integratsioonikava 

rakendamiseks. Kohalikud ja sisserännanud ajakirjanikud tutvustavad publikule sisserän-

dajate igapäevaelu ja nende panust neid vastuvõtvasse ühiskonda. Teemad hõlmavad 

sisserändajate rolli ja panust tööturul, kahekultuursete inimeste perekonnaelu, osalemist 

spordis ja meelelahutuses ning eri liiki sisserändajate, nt varjupaigataotlejate, pagulaste, 

alaliste elanike, ajutiste/hooajatööliste, üliõpilaste jt sotsiaalset olukorda. 

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

*
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Meediaorganisatsioonide kultuuridevahelise pädevuse arendamine

Meediatöötajad peavad mitmekesises keskkonnas tulemuslikult töötamiseks omandama 

kultuuridevahelise pädevuse, mis võib parandada kajastuse täpsust, erapooletust ja õiglust. 

Roomas 2004. aastal peetud kuuendal EquaMedia rahvusvahelisel kohtumisel määrati 

ajakirjanike kultuuridevahelise pädevuse aspektid kindlaks järgmiselt:

teadmised: ühiskonna peamiste rühmade, nende ühiskondliku rolli ja tausta (usu, •	

kultuurikommete ja ajaloo) tundmine;

oskused ja kogemused: lisaks kultuuridevahelise suhtluse oskusele suutlikkus leida ja •	

arendada allikaid, luua kultuurilise mitmekesisuse teemal ajakirjanduslik toode ning 

kujundada kultuuridevaheline võrgustik;

suhtumine: avameelsus, uuriv suhtumine (suhtlemine otse allikaga, mitte kogukonna •	

eestkõnelejaga) ja soov anda intervjueeritavatele inimestele suurem kontroll. 

Kultuuridevahelise pädevuse omandamise saab lisada meediahariduse õppekavasse. Et 

paljud inimesed asuvad ajakirjanduses tööle ilma formaalse ajakirjandus- või meediahari- 

duseta, saab kultuuridevahelise koolituse lisada ka meediaorganisatsioonide, ameti- 

ühingute ja erialaliitude korraldatavasse täiendõppesse ja töökohal pakutavasse koolitusse. 

Kultuuridevahelise pädevuse pidev õpe on väga oluline, sest nii ühiskonna koosseis kui 

ka selles toimuvad arutelud sisserändajate üle muutuvad pidevalt. Koolitusprojektid 

tuleks suunata toimetajatele, ajakirjanikele, õpetajatele ja eneseregulatsiooni organitele. 

Integratsiooni valdkonnas osalejad saavad meedia- ja ajakirjanduskoole aidata sisserännet 

ja kultuurilist mitmekesisust käsitlevate kursuste väljatöötamisel. 

Kultuuridevahelist pädevust käsitlevate materjalide, koolituse ja arutelufoorumite 

pakkumine on üks väga praktiline viis teha otsest koostööd meediatöötajatega nende 

õpingute ja kogu nende erialase arengu vältel. Esimene samm on tagada meediahariduse 

andjate ja juhtide pühendumine. 

Ühendkuningriigis on toimetajate ühing (Society of Editors) ja organisatsioon Media 

Trust välja töötanud mitmekesisuse kajastamise juhendi „Reporting Diversity”, mis aitab 

ajakirjanikel sisserändajate küsimusi õiglaselt kajastada. Juhendis antakse hetkepilt 

muutuvatest kogukondadest, tuuakse esile konkreetsed küsimused, millega kogukonna 

teemasid kajastavad ajakirjanikud silmitsi seisavad, ja esitatakse näiteid heast tavast 

mitmesugustes meediakontekstides.

www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf 

*
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Austria integratsioonifondi temaatiline kvartaliajakiri Integration im Fokus on eelkõige 

ajakirjanikele ja peamistele teabe edastajatele, näiteks poliitikutele ja õpetajatele suunatud 

juurdepääsetav teabeallikas. Massimeedia äärmiselt positiivne vastukaja ja väljaande trükiarv 

17 000 näitavad, et väljaanne täidab turul spetsiifilist valdkonda kajastava meedia tühimiku.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

Selleks et koolitus oleks tulemuslik, peavad kõik sidusrühmad olema asjast huvitatud, 

tippjuhtkond peab eesmärke toetama ja koolitusprogramm peab olema tihedalt seotud 

meediakajastusega. Juhtkonna toetuse saab tagada, kui siduda koolituse tulemus juhtkonna 

sooviga pälvida rahvusvahelist tunnustust, vajadusega järgida õigusakte, käegakatsutavate 

edusammude lubadusega ja õppereisidega välismaal. Ajakirjanike ja teiste meediatöötajate 

toetust saab ergutada, pakkudes paremaid oskusi ja teadmisi ning selliseid stiimuleid nagu 

auhinnad, õppereisid, tunnistused, võrgustikkoostöö võimalused, samuti lihtsalt vaheldust 

rutiinile ja meeldivat kogemust. 

Kultuuridevahelises koolituses peaks siiski säilima praktiline rõhuasetus oskuste aren- 

damisele. Näiteks tuleks koolituse ühe osana koostada rändeteemalisi reportaaže. Kooli- 

tuse raames tuleks anda nõu ka suhete parandamiseks integratsiooni valdkonnas osalejatega, 

sealhulgas valitsusasutuste, kodanikuühenduste ja sisserändajate kogukondadega. 

Koolituse tulemuslikkust tuleks hinnata. Seda saab kõige paremini teha, jälgides meediaka-

jastust enne ja pärast koolitust. 

Euroopa ringhäälingukomisjon koostas koos Rootsi Euroopa Sotsiaalfondi nõukogu ja 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga mitmekesisuse töövahendid avalik-õigusliku tele- 

visiooni tõsielusaadete jaoks („Diversity Toolkit for factual programmes in public service 

television”), mis aitavad televisioonitöötajatel edendada kultuurilise mitmekesisuse põhi- 

mõtteid kõikide oma teenuste lõikes. Töövahendid sisaldavad praktilise teabe elemente 

(kontroll-lehed, viited) ja hea tava nõuandeid, mida saab kasutada ja kohaldada ning millest 

saab õppida. Lisatud on ka DVD väljavõtetega tosina Euroopa riigi uudiste- ja päevakajasaa-

detest, mis illustreerivad teatavaid raskusi, mida ajakirjanikel vähemusi kajastades ette tuleb. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

Hispaania rassismi ja ksenofoobia seirekeskus on koostöös kõige asjakohasemate tava- ja 

sisserändajate meediaorganisatsioonidega välja töötanud praktilise juhendi meediatöö-

tajatele, mis õpetab sisserändajate küsimuste kajastamist („Practical Guide for Media 

Professionals: media treatment of immigration issues”). Juhend sisaldab põhisoovitusi 

meediatöötajatele sisserände kajastamiseks, töövahendeid ja nõuandeid nende igapäeva- 

töös rakendamise kohta ning asjakohaste kontaktide ja veebilehtede loetelu.

www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf 

http://www.integrationsfonds.at/index.php?id=130
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA MEDIOS ELECTRONICANIPO.pdf
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Toimetajad ja ajakirjanikud saavad kujundada oma võrgustikud, et tagada parem 

arusaamine sisserändajate kogukondadest ja neid mõjutavatest küsimustest, et paremini 

hoolitseda sisserändajate vajaduste eest ning rääkida kas inimestega, kes on vahejuhtumi 

või küsimusega otseselt seotud, või isikuga, kes saab täpselt ja seaduspäraselt nende 

inimeste nimel kõnelda.

Selleks et paremini mõista, kuidas meedia integratsiooni mõjutab, saab luua ka arutelufoo-

rumeid. Konstruktiivne dialoog meediasektori valitud sidusrühmadega võimaldab ka kiiret 

reageerimist olukorra muutumisele. 

Organisatsiooni Mira Media, Madalmaade avalik-õigusliku ringhäälingu ja Madalmaade 

ajakirjanike liidu algatuse Perslink (Presslink) raames on välja töötatud mitmesuguseid 

vahendeid, muu hulgas mitmekesisuse andmebaas, et parandada kontakte rahvusvä-

hemuste kogukondade ja meedia vahel eesmärgiga edastada kultuuriliselt mitmekesise 

ühiskonna ja sisserändajate kohta tasakaalustatumat teavet. Eestkõnelejad saavad meedia-

koolitust ja kohtuvad ajakirjanikega võrgustiku koosolekutel. 

www.perslink.nl 

Integratsiooni valdkonnas osalejad saavad oma tunnustatud asjatundlikkust ja autoriteeti 

kõige paremini ära kasutada, tunnustades ja autasustades head meediatava. See loob 

toimetajatele ja ajakirjanikele stiimuli sisserändajaid meedias kajastada ja neid meediasse 

kaasata.

Head meediatava saavad edendada meediaorganisatsioonid, valitsus ja kodanikuühiskond, 

andes parimatele auhindu. 

Meediasihtasutus CIVIS annab välja Euroopa CIVISe televisiooniauhinda ja Saksamaa CIVISe 

televisiooniauhinda (kategooriateave), samuti Saksamaa CIVISe raadioauhindu (lühisaade 

ja pikk saade).

www.civismedia.eu/tv/civis 

Ajakirjandusauhinda „Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu” annab välja Euroopa Liit, 

et autasustada ajakirjanikke, kelle töö aitab üldsusel paremini mõista kasu, mida ühiskond 

saab mitmekesisusest ja diskrimineerimisvastasest võitlusest.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

*
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Pagulaste nädala Šoti meediaauhindu, mida annab välja Asylum Positive Images Network, 

kuhu kuuluvad konföderatsioon Oxfam, riigi ajakirjanike liit, Amnesty International, 

Suurbritannia Punane Rist ja Šoti pagulaste nõukogu, antakse ajakirjanikele, kes on kaasa 

aidanud Šotimaa varjupaigaküsimuste erakordsele ja õiglasele kajastamisele. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

Belgia Flandria rahvus- ja kultuuriliste vähemuste foorumit Minderhedenforum korraldav 

organisatsioon Trefmedia annab igal aastal välja kultuuridevahelist televisiooniauhinda. 

Auhinnale kandideerivad saated, mis püüavad näidata rahvuslikku ja kultuurilist 

mitmekesisust mittestereotüüpsest vaatenurgast.

www.trefmedia.be 

2.3 Mitmekesisema meedia loomine

Et sisserändajad valiksid meediaelukutse, on vähetõenäoline mitmel põhjusel. 

Värbamisstrateegiad peaksid kõiki neid põhjusi arvesse võtma. Nende hulgas on 

rollimudelite puudumine nii sisserändajate kogukonnas kui ka meedias; meediaelukutset 

ei peeta mitmes kultuuris soovitatavaks, vaid eelistatakse stabiilsemate töövõimalustega 

eriala; sisserändajate kogukondades puuduvad teadmised meediatööstuses pakutavate 

töökohtade valiku kohta. 

Euroopa ühiskonna muutuv demograafia tähendab, et noored sisserändajad moodustavad 

olulise osa tulevasest tööjõust. Meediaorganisatsioonide ja koolitusasutuste värbamisstra-

teegiad peavad noortele sisserändajatele ja nende vanematele näitama, et meediatööstus 

võtab neid tõsiselt ja pakub neile võrdseid võimalusi (kehtestatud on õigusaktid, mis 

kaitsevad sisserändajaid diskrimineerimise eest rassi, rahvuse või usu alusel, kuid mitte 

sisserändaja staatuse kui sellise alusel).

Meediaorganisatsioonid saavad korraldada keskkoolides meediaelukutse päevi, pakkuda 

spetsiaalseid praktikavõimalusi ja anda kolledžistipendiume. Ka ametiühingutel, tööandjate 

ja kogukonnaorganisatsioonidel on oluline osa noorte sisserändajate ergutamisel meedia-

elukutset valima. Näiteks saavad kogukonnaorganisatsioonid kaasata noori sisserändajaid 

kohaliku kogukonna meediaprojektidesse. 

Tagasisidet meedias alaesindatud rühmadelt saab kasutada sihtotstarbeliste värbamisstra-

teegiate kavandamiseks, et ajakirjandust kui karjäärivõimalust noorte sisserändajate jaoks 

atraktiivsemaks teha. 

*
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CREAM on Euroopa projekt, mis koosneb mitmesugustest noortele suunatud ja meediasek-

toriga koostöös korraldatavatest meediaharidusmeetmetest ja kutsesuunitlusüritustest. 

Kõnealused meetmed ja üritused pakuvad üliõpilastele, eriti rahvusvähemustele, võimalust 

omandada meediatöö kogemust ja ergutavad neid valima eriala, mis valmistab nad ette 

meediatööks. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Soome projekt Mundo on sisserändajate ja pagulaste rühmadele suunatud meediahariduse 

ja tööalase ettevalmistuse projekt. Projekt pakub igakülgset meediakoolitust, sealhulgas 

tööpraktikat meediaorganisatsioonides, ja püüab sisserändajatest ja rahvusvähemuste 

esindajatest meediaüliõpilaste jaoks välja õpetada ka sisserändajatest mentoreid. 

www.yle.fi/mundo 

DigiTales ärgitab sisserändajaid kaaluma meediakarjääri, kaasates nad digitaalse väljendus-

oskuse projekti, kus nad teevad oma elust lühifilmi. Projekti käigus õpivad nad kirjutama 

stsenaariumi, heli peale lugema ning tegema fotodest, videotest ja joonistustest filmi. 

www.digi-tales.org 

Mitmekesisuse mentorluskavad ja arenguvõimalused võimaldavad juhendataval oma 

potentsiaali maksimeerida. Seda on võimalik saavutada realistlike ja teostatavate 

karjääriarendusprogrammide kaudu ning võimaldades inimestel ületada edutamist 

ja edasiminekut takistavaid organisatsioonilisi takistusi, arendades nende pädevust ja 

suurendades motivatsiooni. Sisserändajatest meediatöötajaid saab ärgitada ka moodus- 

tama ametiühingute kaudu võrgustikke ning tegema rühmatööd, et osutada üksteisele 

kutsealast tuge, sealhulgas anda nõu koolituse, töövõimaluste ja karjääri arendamise alal.

Etnilised meediaorganisatsioonid saavad edendada integratsiooni, säilitades samas 

rahvusliku ja kultuurilise identiteedi. See kahetine lähenemisviis aitab avada uusi võimalusi 

alternatiivseks aruteluks tavameediaga, pakkudes samal ajal sidet päritoluriigi ja -kultuuriga. 

Etniline meedia saab mängida tähtsat rolli üldsuse arusaamade proovilepanekus. Etniline 

meedia annab sõna sisserändajate rühmadele, võimaldab neil end õiglaselt kujutada, 

alustada dialoogi vastuvõtja ühiskonnaga ja selgesti väljendada mureküsimusi. Seetõttu 

peaksid meediaorganisatsioonid ja integratsiooni sidusrühmad kaaluma etnilise meedia 

töötajatele mentorlus- ja arenguvõimalusi. 

Nii uutele kui ka olemasolevatele sisserändajatest meediatöötajatele pakutavad mentorlus- 

ja arenguvõimalused on tõhusad vahendid meediaorganisatsiooni mitmekesisuspoliitika 

edendamiseks töötajate värbamisel, edutamisel ja tööl hoidmisel.

*
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Mediam'Rad on Pariisi PANOSe Instituudi kolmeaastane Euroopa programm, mille eesmärk 

on suurendada meedias esitatavate arvamuste pluralismi ja tugevdada seisukohtade 

mitmekesisust, toetades kestvat koostööd ja partnerlust etnilise ja tavameedia vahel. 

Programmi raames korraldatakse seminare, kus vahetatakse oskusi, kutsetavasid ja 

kogemusi, peetakse Euroopa meediakohtumisi, tehakse etnilises ja tavameedias avaldatu 

võrdlevat sisuanalüüsi ning rahastatakse partnerluste edendamist – kõik see pakub etnilise 

meedia töötajatele arenguvõimalusi. 

www.mediamrad.org/ 

Arvestades etnilise meedia töötajate vähesust, peitub alakasutatud ressurss välismaal 

hariduse saanud meediatöötajates. Sageli ei tunnista tööandjad või ühingud nende kvalifi-

katsiooni ja kogemusi. Peale selle reklaamitakse meedia töövõimalusi sageli suuliselt ning 

seega jäetakse välja need meediatöötajad, kes hetkel meedia valdkonnas ei õpi ega tööta. 

Meediaorganisatsioonid, kutseorganisatsioonid, ühingud ja tööandjate organisatsioonid 

peaksid oma värbamisstrateegiates arvesse võtma välismaal hariduse saanud kutsetöö-

tajaid ning korraldama koolitust, mis annab neile vastuvõtjariigis tulemuslikuks töötamiseks 

vajalikud oskused ja teadmised. 

Välismaa ajakirjanikud, keda nende elukutse pärast taga kiusatakse, võivad olla sunnitud 

põgenema ja neid saab sel alusel Euroopa riigis pagulasena tunnustada. Seejärel saab 

nende kvalifikatsiooni tunnustada ja neid saab nende kutsetöö jätkamisel Euroopas toe- 

tada. Seejuures on abiks oskuste hindamise ja koolituskava, tööpraktika programm, pagen- 

datud ajakirjanikele uurimistööks või koolituskursusteks stipendiumide andmine ning 

pagulastest ajakirjanikele teabe jagamiseks ning koolitus- ja töövõimaluste reklaamimiseks 

võrgustike loomine. 

Ametiasutustel ja kodanikuühendustel on põhiroll välismaal hariduse saanud meediatööta-

jatele ja eelkõige pagulastest ajakirjanikele kui sageli kasutamata ressursile töövõimaluste 

andmisel ning nende oskuste ja kvalifikatsiooni tunnustamisel.

Ühendkuningriigis tegutsev pagendatud ajakirjanike võrgustik, mida toetab riigi ajakirja- 

nike liit ja organisatsioon MediaWise Trust, aitab ajakirjanikke, kes on meediatöö tõttu 

tagakiusamise eest põgenenud Ühendkuningriiki. Võrgustik on jätkuks RAMi (pagulaste, 

varjupaigataotlejate ja meedia) projektile, mis toetas pagulastest ajakirjanikke, pakkudes 

neile tööpraktikat, koolitust ja teavet Ühendkuningriigi meediakeskkonna kohta, ning 

asutas nende oma meediaettevõtte, lõi karjääri jätkamise võimalused ja tagas koolituse 

pakkujad. Erialase koolituse võimalust pakub ka riigi ajakirjanike liit. Peale selle koostati 

RAMi projekti käigus pagulastest ajakirjanike kataloog, et ärgitada nii trükimeedia kui ka 

ringhäälingu toimetajaid pakkuma pagulastest ajakirjanikele töö- või kaastöövõimalusi. 

www.exiledjournalists.net 

*

http://www.mediamrad.org/
http://www.exiledjournalists.net
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Mitmekesisusstrateegiate rakendamine

Tulemuslikel mitmekesisusstrateegiatel on tavaliselt teatavad ühised omadused. Need on 

järgmised:

Strateegiad on koostatud vastuseks publiku ja tööjõu demograafilistele muutustele.•	

Strateegiad peegelduvad meediaorganisatsiooni kõikides aspektides ning on nähtavad •	

tegev- ja tippjuhtide tegevuses, värbamisstrateegiates, töökohtades, artiklite ja saadete 

valikus, suhtekorralduses ning turunduses ja kommunikatsioonis. 

Strateegiad sisaldavad kindlaid kohustusi ja eesmärke, mille alusel edusamme jälgitakse •	

hoolikalt ja kajastatakse neid üksikasjalikult aastaaruannetes. 

Strateegiatega kaasneb konkreetne mitmekesisusküsimuste eelarve. •	

Madalmaades on meedia- ja mitmekesisuspoliitikat rakendatud alates 1996. aastast 

ning selle eelarve on suunatud vabaühenduste, trükimeedia ja ringhäälingu algatustele. 

Madalmaade avalik-õiguslik ringhääling on sõlminud valitsusega saavutuste kokkuleppe, 

mille ühe osa moodustavad mitmekesisuse eesmärgid. Näiteks on Madalmaade avalik-

õiguslikul ringhäälingul seadusest tulenev kohustus pühendada 20% televisioonisaadete 

ajast ja 25% raadiosaadete ajast kultuuriliselt mitmekesistele saadetele. 

Mitmekesisus ja võrdsed töövõimalused on üks osa Ühendkuningriigi ringhäälingusea-

dusest; peale selle käsitlevad meedia eri aspekte ja sidusrühmi valitsuse valdkondlikud 

mitmekesisuse tegevuskavad. BBC on kohustunud peegeldama Ühendkuningriigi 

mitmekesisust ja tegema oma teenused kättesaadavaks kõigile kodanikele. BBC mitme  - 

kesisuskeskus teeb korrapäraselt kajastuse seireuuringuid, et hinnata vähemuste kajasta- 

mist parimal saateajal piirkondade ja riigi tasandil. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 

Belgia ringhäälinguorganisatsioon VRT kehtestas 2003. aastal mitmekesisuse harta, mille 

alusel moodustati mitmekesisuse üksus. Üksus loob võrgustikke vähemuste ühenduste, 

noorteorganisatsioonide ja kultuuridevahelise meediaga, et otsida andekaid inimesi ja 

samal ajal luua kontakte võimalike saadetes osalejatega. Üksus algatab koos kolleegidega 

ka teadlikkuse suurendamise ja mitmekesisuse alast koolitust ning pakub vähemuste 

küsimuste asjatundjate kontakte ja annab nõu mitmekesisuse küsimuste kaasamiseks 

tavasaadetesse.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml

 

France Télévisions käivitas 2004. aastal positiivse integratsioonikava. Koostöös Radio 

France Internationaliga vastutab France Télévisions PlurielMedia projekti eest, mille raa- 

mes uuritakse mitmekesisuse küsimusi France Télévisionsis, korraldatakse mitmekesisus- 

http://www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml
http://www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml
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alast koolitust juhtidele, kultuuridevahelist koolitust ajakirjanikele ning koolitust Prantsuse 

televisioonis töötavatele rahvusvähemuste esindajatest noortele meediatöötajatele. 

www.francetelevisions.fr 

Meediaorganisatsioonid saavad luua teabe ja tavade vahetuse võimalused, et õppida 

üksteise kogemustest. 

Edukate mitmekesisusstrateegiate eelduseks on, et meediaorganisatsioonid kavandavad 

nende rakendamise mehhanismid ja jälgivad strateegiate tulemuslikkust.

Suurbritannia juhtivad ringhäälinguorganisatsioonid moodustasid kultuurilise mitme -

kesisuse võrgustiku, et saavutada Suurbritannia rahvusvähemuste õiglane kajastamine 

ekraanil ja ekraani taga. Võrgustiku liikmed toetavad eri valdkondi ühendavaid algatusi ning 

jagavad kogemusi, ressursse ja hea tava mudeleid.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk 

Meediakajastuse suunamine sisserändajate rühmadele 

Meediaorganisatsioonid saavad oma saateid paremini kohandada rahvuslikult üha 

mitmekesistuva publiku vajadustele. Selleks saab täielikult ära kasutada teabeallikate 

mitmekesisust ning anda sõna sisserändajate kogukondadele ja kajastatavatele inimestele, 

välja töötada eri kogukondade liikmete ja nende igapäevaelu kajastamise vorme ning 

näidata populaarsetes saadetes mitmekesisust ühiskonna normaalse tunnusjoonena.

Integratsiooni ühine aluspõhimõte nr 6 rõhutab, kui tähtis on sisserändajate juurdepääs 

avalikele teenustele võrdsetel alustel riigi kodanikega ja vahet tegemata. Avaliku sektori 

rahastatavate üksustena on avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid kohustatud 

hoolitsema oma mitmekesise publiku, sealhulgas sisserändajate ja rahvusvähemuste 

vajaduste eest, ning edendama sotsiaalset ühtekuuluvust. 

Sisserändajaid tuleks ärgitada osalema saadetes näitlejate, intervjueeritavate, osalejate, 

publiku liikmete ja ekspertidena ning välja töötama oma komöödia- ja meelelahutus-

saateid. Et tagada sisserändajate täpne portreteerimine seriaalides ja draamades, tuleks 

kultuuridevaheliste süžeeliinide ja sisserändajatest tegelaste puhul kasutada sisserända-

jatest näitlejaid ja stsenariste. 

Mitmekesisusstrateegiate ühe osana võetakse sisu- ja programmiotsuste tegemisel teiste 

publikurühmade kõrval arvesse sisserändajate vajadusi, soove ja esindatust.

*

*

http://www.francetelevisions.fr/
http://www.culturaldiversitynetwork.co.uk/
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Euroopa Ringhäälinguliidu raames tegutsev Eurovisioni kultuuridevaheline ja mitme -

kesisuse rühm hõlbustab telesaadete kultuuridevahelist vahetust, mille raames liidu liikmed 

saavad vahetada Euroopa ühiskonna mitmekultuurilisust ja mitmekesisust peegeldavaid 

lühidokumentaalfilme ning neid oma ringhäälinguvajadustele kohandada. 

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

Madalmaade avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon NOS kasutab poliitikakujundamise 

vahendina Monitori, mis kaardistab televisioonikajastust, analüüsides kvantitatiivselt eri 

rühmade (seahulgas rahvusrühmade) esindatust. Monitor vastab järgmistele küsimustele: 

kas Madalmaade televisioon loob ühiskonna mitmekesisusest representatiivse pildi? Kas 

avalik-õiguslikud ja kommertskanalid erinevad üksteisest põliselanike ja sisserändajate 

kajastamise osatähtsuse poolest? Millised on seosed eri rühmade vaatamisharjumuste ning 

telesaadete tegelaste vahel?

Tulemusliku reguleerimise tagamine ja edendamine 

Kontrollorganid on muu hulgas sõltumatud ringhäälinguasutused, ajakirjandusnõukogud, 

pressikaebuste lahendamise struktuurid, õigusvahemehed, parlamendid ja pressiminis-

teeriumid. Meediat võib reguleerida valitsus (tavaline ringhäälingu puhul) või meedia võib 

olla meediatööstuse enda vabatahtliku eneseregulatsiooni all (tavaline trükimeedia puhul). 

Kaudselt reguleerivad meediat ka seadused, mis keelavad vihkamist õhutavad sõnavõtud 

ning käsitlevad teotamist ja laimamist. Meediat ei reguleerita ainult riigi tasandil, vaid ka 

Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil (Unesco, EL, Euroopa Nõukogu, OSCE). Näiteks keelab 

rassismi ja ksenofoobiat käsitlev ELi raamotsus tahtliku avaliku vägivallale või vihkamisele 

kihutamise isikute rühma vastu rassilise kuuluvuse, nahavärvi, usutunnistuse, sünnipära, 

kodakondsuse või rahvusliku päritolu alusel. Uus audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv 

tuleb liikmesriikide õigusesse üle võtta 2009. aasta lõpuks. Nagu tema eelkäija, piirideta 

televisiooni direktiiv, nõuab ka audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, et ringhäälinguorga-

nisatsioonid võitleksid rassilise, soolise, usulise ja rahvusliku vaenu õhutamise vastu. 

Diskrimineerimisvastased ja mitmekesisust edendavad eeskirjad on juba riikide, Euroopa ja 

rahvusvahelisel tasandil olemas ning meedia ja integratsiooni sidusrühmad saavad neid 

tulemuslikumalt kasutada.

*

http://www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf
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Saksamaa pressinõukogu ja selle juures tegutsevate kaebuste lahendamise komiteede 

põhiülesanne on uurida üksikisikute kaebusi väljaannete ja pressi tegevuse kohta ning 

nende kaebuste kohta otsuseid teha. Et nõukogu on suuremate eraõiguslike pressi-

ühenduste loodud organ, on tal vabatahtliku eneseregulatsiooni organi õigused, mis 

tulenevad tema kvalifitseeritud erakriitiku mainest, kelle poole igaüks võib pöörduda.  

Hiljuti on pressinõukogu suuniseid mitmel korral laiendatud ja ajakohastatud, näiteks  

seoses diskrimineerimise keelamisega, vägivalla ülistamisega ja inimeste nimedele 

osutamise lubatavusega kuritegude kajastamisel. 

www.presserat.info 

Kui kehtivast regulatsioonist ei piisa, saavad liikmesriigid kasutada Unesco kultuurilise 

mitmekesisuse konventsiooni (2005) ja Euroopa Nõukogu deklaratsiooni avaliku teenuse 

osutamise kohta infoühiskonnas (2006) ning Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust 

liikmesriikidele meedia pluralismi ja sisu mitmekesisuse kohta (2007).

Eneseregulatsioon ei välista iseenesest sisserändajate ja nende rühmade ebaõiglast ja 

diskrimineerivat kujutamist. See tuleneb peamiselt asjaolust, et:

sageli saab rassilise või rahvusliku päritolu, kodakondsuse, usu ja veendumuste alusel •	

kaebusi esitada üksnes loos nimetatud isik ja mitte teised, keda on solvatud. Peale selle 

ei pruugi olla keelatud diskrimineerivad viited inimrühmadele, näiteks sisserändajatele 

ja varjupaigataotlejatele; 

ebatäpsuse alusel kaebuse esitamisel tuleb tõendada, et tegemist on olulise •	

ebatäpsusega. Tõenäoliselt hinnatakse ebatäpsuse olulisust loo kui terviku kontekstis, 

mitte kaebuse esitaja isiku või sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohalt; 

karistused tegevusjuhiste eiramise eest ei pruugi olla karmid, näiteks võib toimetaja olla •	

üksnes kohustatud avaldama reguleeriva organi kriitika, mis sageli esitatakse mitu kuud 

hiljem ja mis seetõttu enam ei mõju ega vähenda tehtud kahju. 

Nende takistuste ületamiseks peavad sektori ja organisatsioonide tegevusjuhised käsitlema 

sisserändajate küsimuste kajastamisel esinevate moonutuste ja eksitava teabe põhjusi. 

Meediaorganisatsioonid saavad kokku leppida uutes eneseregulatsiooni vahendites, nt 

tegevusjuhistes või eetikakoodeksis ning sallivust käsitlevates toimetuse suunistes.
*

http://www.presserat.info
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Käsitlemist vajavad uudiste sisu tunnusjooned on esitatud 2003. aasta uuringuülevaates, mis 

käsitleb rassismi ja kultuurilist mitmekesisust Euroopa meedias. Need tunnusjooned on:

allikate kasutamine: sisserändajad ise on harva allikaks, isegi kui lugu puudutab •	

neid otseselt; sisserändajate sõnavõtte tuuakse vähem esile, neid peetakse vähem 

usaldusväärseteks ning neile osundatakse valikuliselt koos negatiivsete teemadega 

ja/või kujutatakse neid stereotüüpsetes rollides; meedia ei kajasta arvamuste täielikku 

mitmekesisust ja lähtub piiratud arvu esindajate arvamustest; sisserändajaid kujutatakse 

meediakajastuses harva uudistes, mis ei ole seotud sisserändajatega; 

taustteabe puudumine: tausta kajastatakse napilt ning seetõttu on sisserändajate •	

küsimustes antav teave sageli kontekstist välja rebitud. Sisserändajate igapäevaelule ja 

oludele või nende põhjustele pööratakse vähe tähelepanu. Näiteks võidakse meedias 

väita, et varjupaigataotlejad elavad riigi kulul, kuid jäetakse ütlemata, et valitsuse 

poliitika kohaselt on neil töötamine keelatud; 

negatiivse rõhutamine: uudised võivad sisaldada kõmulist ja valikulist kajastamist  •	

ning ära kasutada üldsuse eelarvamusi. Uudised, milles sisserändajaid mainitakse üle - 

kaalukalt seoses kuritegudega, võivad tugevdada veendumust või arusaama, et kuritege- 

vus on teatavate sisserändajate rühmadega lahutamatult seotud. Positiivsed lood,  

eriti sisserändajate majandusliku panuse kohta ühiskonda, on sageli haruldasemad; 

meedia ja poliitika vahelised suhted: poliitilised tegevuskavad mõjutavad tugevalt •	

sisserändajate meediakajastust. Äärmuslased võivad sisserändajaid kujutada ohuna 

olemasolevale eluviisile – kultuurinormidele ja -väärtustele, rahvuslikule identiteedile, 

elatustasemele, heaolule ja töövõimalustele.

Peale selle peaksid tegevusjuhised püüdma takistada ebaõige (ja solvava) terminoloogia, 

nt termini „ebaseaduslikud varjupaigataotlejad” kasutamist.

Toimetajad saavad ajakirjanikke ärgitada edendama kultuuridevahelist mõistmist 

negatiivsete uudiste tasakaalustatud ja kriitilise kajastamise teel. Seda liiki kajastuses 

puuduvad solvav keelekasutus ja stereotüübid. Taustteabe esitamine tagab, et lood 

tuginevad faktidele, mitte oletustele. Ajakirjanikud saavad oletustele vastu astuda ka sel 

teel, et intervjueerivad sisserändajaid seoses uudistega, mis ei ole seotud sisserändega, või 

laiendades sisserännet käsitlevaid uudiseid uutele teemadele, nt sisserändajate kogukonna 

toit, sport, kultuur, muusika, kino ja mood.

Asjakohasuse ja täpsuse tagamiseks saab suuniseid välja töötada ka koostöös kodaniku-

ühenduste ja kogukonnaliidritega. Juhtnöörid võivad sisaldada järgmist teavet:

õige ja sobiv terminoloogia sisserändajate küsimuste kajastamiseks;•	

selle riigi, piirkonna või kogukonna rahvuslik koosseis, mida sisserändajad esindavad, •	

ning asjaomaste sisserändajate kogukondade kultuuri- ja usutavad;

kontaktisikud sisserändajate kogukonnas või etnilises meedias.•	
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Meediaorganisatsioonid saavad tagada, et tegevusjuhiste rikkumised lahendatakse 

võimalikult kiiresti, näiteks viivitamata parandusi tehes või rakendades „lugejaarvamuse 

toimetajaid”, kes sageli tegutsevad vahendajatena kohtumenetluse ärahoidmiseks. 

Kaebuste lahendamise nõukogud ja meedia õigusvahemehed saavad mängida konstruk-

tiivset rolli meediasektori eneseregulatsioonis, tugevdades eetikanorme ja toetades 

integratsiooni järgmiselt:

jälgides sisserändajate küsimuste meediakajastust;•	

suurendades eneseregulatsiooni avalikku nähtavust;•	

tagades tasuta ja arusaadavad kaebuste käsitlemise menetlused; •	

tagades, et otsused tehakse ja täidetakse usaldusväärselt ja kiiresti;•	

suurendades ajakirjanike ja toimetajate teadlikkust olemasolevatest juhistest ja •	

eetikanormidest.

Tulemusi saab jälgida sõltumatute seirekeskuste, tugevate pressinõukogude ja muude 

integratsiooni sidusrühmade kaudu. 

Eneseregulatsiooni saab hinnata tulemuslike meediaga seotud kaebuste lahendamise 

menetluste ja usaldusväärsete sidusrühmade tehtava järelevalve kaudu.

Portugali sisserände ja kultuuridevahelise dialoogi kõrge komisjon jälgib sisserändajate ja 

sisserände kajastamist meedias. Komisjon arutab oma tähelepanekuid meediaga, et harida 

meediat selles, kuivõrd kajastus erineb tegelikkusest, ning teeb stereotüüpsele uudiste-

kajastusele vastukaaluks ametlikke andmeid sisaldavaid avaldusi. 

www.acidi.gov.pt 

Läti mõttekoja PROVIDUS iga-aastases seirearuandes „Shrinking citizenship” („Kodaniku-

aktiivsuse kahandamine”) on esitatud trükimeedia tekstianalüüs selle kohta, kuidas 

trükimeedia kohtleb uusi sisserändajaid, pagulasi, uusi kodanikke ning teisi rahvus- ja 

vähemusrühmi, eesmärgiga leida sidusrühmade toetust vähemuste ja vabaühenduste 

osalemisele avalikes poliitilistes aruteludes.

www2.providus.lv/public/27124.html 

*

http://www.acidi.gov.pt
http://www2.providus.lv/public/27124.html
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Järeldused

1. Meediakeskkonna, sealhulgas selle peamiste osaliste, õigusliku raamistiku, kasutajate 

ja tööturu kaardistamine aitab integratsiooni valdkonnas osalejatel aru saada, miks, 

kuidas ja millised meediaorganisatsioonid on huvitatud koostööst, mille eesmärk on 

sisserändajate täpsem ja tasakaalustatum kujutamine ning töötajaskonna rahvuslik 

mitmekesistamine.

2. Kohalikus meediakeskkonnas suurema mõju avaldamiseks saavad integratsiooni 

valdkonnas osalejad kaasata strateegilisse kavandamisse suhtekorralduse ning 

viia oma lähenemisviisi vastavusse meediaorganisatsioonide üldise missiooni ja 

kvaliteedinormidega.

 3. Integratsiooni valdkonnas osalejad peaksid oma kohalikust kontekstist ja vara- 

sematest kogemustest otsima ideid, kuidas oma sõnumit konkreetsele sihtrühmale 

suunata ja kujundada.

4. Meedia laiale ja mitmekesisele valdkonnale saavad aidata mõju avaldada valitsuse, 

teadusasutuste, meediatöötajate organisatsioonide ja kodanikeühenduste vahelised 

strateegilised liidud. 

5. Kultuuridevahelist pädevust käsitlevate materjalide, koolituse ja arutelufoorumite 

pakkumine on üks väga praktiline viis teha otsest koostööd meediatöötajatega nende 

õpingute ja kogu nende erialase arengu vältel. Esimene samm on tagada meedia-

hariduse andjate ja juhtide pühendumine. 

6. Head meediatava saavad edendada meediaorganisatsioonid, valitsus ja kodaniku-

ühiskond, andes parimatele auhindu. 

7. Tagasisidet meedias alaesindatud rühmadelt saab kasutada sihtotstarbeliste 

värbamisstrateegiate kavandamiseks, et ajakirjandust kui karjäärivõimalust noorte 

sisserändajate jaoks atraktiivsemaks teha. 

8. Nii uutele kui ka olemasolevatele sisserändajatest meediatöötajatele pakutavad 

mentorlus- ja arenguvõimalused on tõhusad vahendid meediaorganisatsiooni 

mitmekesisuspoliitika edendamiseks töötajate värbamisel, edutamisel ja tööl 

hoidmisel.

9. Ametiasutustel ja kodanikuühendustel on põhiroll välismaal hariduse saanud meedia-

töötajatele ja eelkõige pagulastest ajakirjanikele kui sageli kasutamata ressursile 

töövõimaluste andmisel ning nende oskuste ja kvalifikatsiooni tunnustamisel.

10. Edukate mitmekesisusstrateegiate eelduseks on, et meediaorganisatsioonid kavan- 

davad nende rakendamise mehhanismid ja jälgivad strateegiate tulemuslikkust.



Integratsiooni käsiraamat 47

11. Mitmekesisusstrateegiate ühe osana võetakse sisu- ja programmiotsuste tegemisel 

teiste publikurühmade kõrval arvesse sisserändajate vajadusi, soove ja esindatust.

12. Diskrimineerimisvastased ja mitmekesisust edendavad eeskirjad on juba riikide, 

Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil olemas ning meedia ja integratsiooni sidus- 

rühmad saavad neid tulemuslikumalt kasutada.

13. Meediaorganisatsioonid saavad kokku leppida uutes eneseregulatsiooni vahen- 

dites, nt tegevusjuhistes või eetikakoodeksis ning sallivust käsitlevates toimetuse 

suunistes.

14. Eneseregulatsiooni saab hinnata tulemuslike meediaga seotud kaebuste lahendamise 

menetluste ja usaldusväärsete sidusrühmade tehtava järelevalve kaudu.
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3. peatükk 
Teadlikkuse suurendamine  
ja sisserändajate  
võimaluste parandamine
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Teadlikkuse suurendamine avardab inimeste integratsioonialaseid teadmisi ja 
tundlikkust. See võimaldab asjaomastel rühmadel kujundada teadlikumaid arvamusi 
mitmekesisuse küsimustes ja aitab sisukalt osaleda integratsiooniprotsessis. Või 
maluste parandamine suurendab sisserändajate ressursse ja suutlikkust, võimaldades 
neil teha teadlikumaid valikuid ja astuda samme integratsiooni saavutamiseks. 

Teadlikkuse suurendamise ja võimaluste parandamise kontseptsioonid ühendavad endas 

ühised aluspõhimõtted nr 1, 6, 7 ja 9, tugevdades ideed, et integratsioon on sisserändajate 

ja vastuvõtva ühiskonna kahepoolne vastastikuse omaksvõtu protsess. Need rühmad 

saavad koostööd teha (sageli koos tegutsevate) elanikena, vabatahtlikena (juurdepääsu 

kaudu tavainstitutsioonidele ja organisatsioonide liikmeskonda) ning kohalike kodanikena 

(integratsioonipoliitika kujundamises osalemise kaudu). 

Käesolev peatükk on jaotatud kaheks osaks, milles selgitatakse, kuidas erialatöötajad  

saavad kirjeldatud lähenemisviisidest ja nende eesmärkidest lähtuda kvaliteetse projekti-

juhtimise eri etappides.

Teadlikkuse suurendamise ja sisserändajate võimaluste parandamise 
vaheline dünaamika 

Esimene osa käsitleb sammsammulist lähenemisviisi teadlikkuse suurendamisele. 

Kõnealused meetmed, mis sageli seisnevad teabekampaaniates ja üritustes, annavad 

konkreetsele sihtrühmale (üldsusele, poliitikakujundajatele, sisserändajatele jne) teavet 

teatava integratsiooniteemaga seotud faktide ja kogemuste kohta. Sihtrühma teadmiste 

ja tundlikkuse suurendamine võimaldab neil kujundada teadlikumaid arvamusi mitme - 

kesisusest ja osaleda aktiivsemalt integratsiooniprotsessis, mõjutades sel moel kõikide 

kodanike vastastikust omaksvõttu.

Peatüki teine osa käsitleb võimaluste parandamist. Sellele suunatud meetmed, mis sageli 

seisnevad koolituses, partnerlustes ja tööpraktikas, annavad sisserändajatele ja nende 

ühenduste esindajatele võimalused väljendada ja rahuldada oma vajadusi. Sisserändajate 

suutlikkuse ja ressursside suurendamine võimaldab neil ise teha oma integratsiooniolu-

korraga seotud otsuseid ja oma olukorda parandada, võimaldades sel moel suuremat 

osalemist ja esindatust avalikus elus.

Teadlikkuse suurendamine ja võimaluste parandamine on eraldiseisvad, kuid üksteist 

vastastikku tugevdavad meetmed, mille eesmärk on vältida diskrimineerimist ja margina-

liseerimist. Teadlikkuse suurendamise meetmed, mis tuginevad sisserändajate lugudele 

ja sisserändajate ühenduste asjatundlikkusele, võimaldavad sisserändajail oma arvamuse 

avaldamise teel omakorda avardada ka oma tegevusvälja ja avavad võimalusi organisat- 

siooniliseks partnerluseks. Samamoodi tähtsustavad võimaluste parandamise meetmed sisse- 

rändajaid ja toovad integratsiooniküsimused üldsuse tähelepanu alla. Suurema suutlikkuse 

ja suuremate ressurssidega sisserändajad on suurepärased teadlikkuse tõstjad, mis võib 

edendada üldsuse teadlikumat ja tasakaalustatumat arusaama rändest ja integratsioonist.
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3.1 Teadlikkuse suurendamine: teadliku arvamuse 
kujundamine ja üldsuse aktiveerimine

Üldsuse väärarusaam sisserändajate suhtumistest, neid iseloomustavatest joontest ja nende 

viibimisest elukohariigis (rändevoog, sisserändajatest töötajate arv tööturul jms) loovad 

tingimused, mis soodustavad etnotsentrismi ja diskrimineerimist elanikkonna hulgas, 

sisserändajate eraldamist ja marginaliseerumist ning poliitilist tegevusetust või tagasikäiku. 

Ligi 800 Euroopa ettevõtet, kes vastasid Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste 

peadirektoraadi 2005. aasta uurimuse raames küsimustikule „Ärihuvides mitmekesisuse 

eest”, pidasid mitmekesisuse ja mittediskrimineerimisega seoses suurimaks probleemiks 

täpse teabe ja teadlikkuse puudumist vastuvõtvas ühiskonnas. Enamik arvas, et kõnealuse 

valdkonna praegused teadlikkuse suurendamise meetmed on ebapiisavad, ja tervitas 

rohkema teabe saamist nii tööandjate organisatsioonidelt kui ka riikide valitsustelt.

Teadlikkuse suurendamise kampaaniad ja üritused võimaldavad kodanikel tundma õppida 

fakte rände ja integratsiooni kohta ning teada saada, kuidas ise integratsiooniprotsessis 

osaleda. Samuti loovad need meetmed võimaluse sisserändajate ja kodanike vaheliseks 

sagedaseks suhtluseks, mis arendab kõigi kultuuride vahelist pädevust. 

Euroopa Komisjoni Euroopa poliitika nõustajate büroo aruandes „Ränne ja ühiskondlik 

arvamus” kirjeldatakse edukaid teadlikkuse suurendamise meetmeid kohandatud ja 

sihipäraste meetmetena, mis võtavad arvesse asjaomaseid ühiskondlikke tegureid, 

ajaloolist tegelikkust ning kohalikku, piirkondlikku ja rahvuslikku identiteeti. Meetmeid võib 

ühendada ka parema andmekogumise ja sotsiaalvaldkonna süvauuringute projektidega. 

Eduka teadlikkuse suurendamise tulemuseks on üldsuse parem arusaamine integratsioo-

niprotsessist ja üldsuse paremad võimalused sellele protsessile kaasa aidata. 

Tõenditepõhine lähenemisviis arusaamade muutmisele

Võrreldav teave sisserändajate rühmade ja põhielanikkonna kohta võib esile tuua 

mitmesuguseid teabelünki integratsiooni küsimustes. Riigi tavade mõju avaliku arvamuse 

kujundamisele (ja vastupidi) võib kindlaks teha ka uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste 

teel. Üldsuse teadlikkuse suurendamisele ja avaliku arvamuse parandamisele suunatud 

strateegia mõju hindamisel on poliitikakujundajatele ja teadlastele abiks pikaajalised 

uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused. 

Kui teadlikkuse suurendamise meetmete eesmärk on kummutada väärarusaamu, tuleb  

need väärarusaamad kindlaks teha ning neid tuleb mõõta ja analüüsida mitmesuguste  

teabekogumise töövahendite abil. Avaliku arvamuse küsitluste koostajad ei tohi karta 

küsimusi esitada seetõttu, et nad pelgavad vastust. Hiljem saab uurimusi kasutada 

avalikus arvamuses peegelduvate tegelike hirmude, väärarusaamade ja eelarvamustega 

võitlemiseks. 

*
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Projektide kavandajate käsutuses on palju uuringumetoodikaid. Üks võimalus iga riigi 

kogemust laiemasse konteksti asetada on üleeuroopalised kvantitatiivsed uuringud. 

Sisserände ja integratsiooni kohta Euroopa tasandil annavad võrreldavaid andmeid 

Eurobaromeeter, Eurostat, Euroopa tööjõu uuring ja Euroopa ühiskonnauuring. 

Liikmesriikide tasandil tehtavaid kvantitatiivseid representatiivseid uuringuid saab edukalt 

mugandada asjaomastele demograafianäitajatele ja küsimustele, mis võimaldavad poliiti-

kakujundajail ja sidusrühmadel teha eri valitsemistasanditel teadlikke otsuseid. Teadlikkuse 

suurendamise ja toetustöö lähtepunktina võib kasutada ka kvalitatiivseid vahendeid. 

EU-MIDIS on esimene kogu ELi hõlmav uuring, mis käsitleb sisserändajate ja rahvusvä-

hemuste rühmade igapäevaelus kogetud diskrimineerimist ja tagakiusamist. Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti tellitud uuringus küsitakse, kas teatavad sisserändajate ja rahvusvä-

hemuste rühmad on kannatanud diskrimineerimise ja rassistliku vägivalla all, kas nad on 

nendest kuritegudest teatanud või mitte ning kas nad teavad ja usaldavad organisatsioone 

ja ametnikke, kelle ülesanne on neid aidata. EU-MIDIS küsitles personaalselt 23 500 isikut 

valitud sisserändajate ja rahvusvähemuste rühmadest kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis. 

Tulemuste võrdlemiseks küsitleti ka 5000 isikut enamusrahvuse hulgast.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

Taani analüüsibüroo Catinét Research teeb korrapäraseid intervjuusid ligikaudu 1000 

sisse  rändaja ja nende järeltulijaga, et jälgida nende kogemusi seoses diskrimineerimisega, 

nende subjektiivseid arvamusi integratsiooni kohta ning mõtteid poliitiliste ettepanekute 

ja avalike arutelude kohta. Büroo usub, et sisserändajate uuring on saanud büroo üheks 

põhitegevuseks, sest sisserändajate arvamused ja kogemused on integratsiooni aruteludes 

osalejatele väga tähtsad, kuid sageli teadmata.

www.catinet.dk/ 

Näiteks Madalmaades ja Portugalis tehakse peamistes sisserändajate rühmades korra -

päraselt integratsiooniuuringuid. 

www.prominstat.eu 

Tõenditel põhinev lähenemisviis võib parandada teadlikkuse suurendamise kampaaniate 

üht peamist arenguvaldkonda: hindamist. Lähteandmete kogumine ja ajakohastamine 

võimaldab projektide käigus jälgida sihtrühma arvamuste ja käitumise muutusi lühikeses, 

keskmise pikkusega ja pikas perspektiivis. Võimalik on kindlaks teha kõik põhjuslikud seo- 

sed integratsiooniuudiste, meediakajastuse ning nende tulemusel arusaamades toimuvate 

muutuste vahel. Teavet kasutatakse kampaania ülesannete, keele, sõnumite ja sihtrühma 

pidevaks kohandamiseks.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm
http://www.catinet.dk/
http://www.prominstat.eu
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Enne ja pärast Euroopa aastat „Võrdsed võimalused kõigile” (2007) telliti Eurobaromeetri 

eriuuringud teemal „Diskrimineerimine Euroopa Liidus”. Eurobaromeetri eriuuringute 

nr 263 ja nr 296 võrdlev analüüs võimaldab Euroopa poliitikakujundajatel jälgida, kuidas 

muutusid arusaamad ja arvamused aastal, mil korraldati 430 diskrimineerimisvastast 

üleriigilist kampaaniat ja 600 teadlikkuse suurendamise üritust. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 

Alates 2002. aastast on Šotimaa pikaajalise kampaania „Üks Šotimaa, palju kultuure” käigus 

püütud suurendada teadlikkust rassistliku suhtumise negatiivsest mõjust ja eri kultuuri-

taustaga inimeste positiivsest panusest Šoti ühiskonda. Et hinnata rassistlikku suhtumist 

ja rassismikogemusi ning kampaania mõju ja tulemuslikkust sihtrühma hulgas, viiakse 

korrapäraselt läbi teadusprojekte. Hindamine võimaldab võrrelda, kuidas spontaanne 

ja ajendatud teadlikkus, sõnumite meelespidamine ja suhtumine aja jooksul muutub. 

Üldsusele kättesaadavates iga-aastastes hinnangutes hinnatakse kampaania eelarvet, 

levikut meedias, nähtavust ja samuti teadlikkusele avaldatud mõju.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

Hispaanias tehakse korrapäraselt uuringuid, et teha kindlaks avaliku arvamuse põhisuunad 

sisserändeküsimuses ning jälgida võõraviha- ja rassismikalduvuste arengut. Esimest  

kajastab riigi statistikaameti üleriigiline sisserändeuuring, teise kohta on uusim dokument 

2008. aasta Hispaania rassismi ja ksenofoobia arengu uuring. Kitsamate arvamusküsit-

lustega uuritakse Hispaania moslemitest sisserändajate kogukonda ja Hispaania noorte 

arvamust rändeküsimuses. 

www.oberaxe.es 

Väikestele rühmadele ja üksikisikutele suunatud projektide puhul tuleks aru saada, et 

need tõenäoliselt ei muuda üldist suhtumist. Pigem saab lühiajalist mõju mõõta osalistega 

läbiviidud süvaintervjuude ja sihtotstarbeliste küsitluste kaudu ning keskmise pikkusega ja 

pikaajalist mõju tegevuskavade ja partnerluste muutusi jälgides.

Tõenditel põhinev lähenemisviis teadlikkuse suurendamisele algab sihtotstarbelise kaardis-

tusetapiga, mille puhul lähteandmetena kasutatakse sisserändajate ja üldsuse arusaamu, 

mis on kindlaks tehtud uuringute ja küsitluste teel ja mida saab korrapäraselt hinnata.

Pärast kaardistusetappi on vaja eraldiseisvat analüüsietappi, et käsitleda üksteist täien  -

davaid, kuid vastuolulisi tulemusi (nt erinevused sisserändajate ja üldsuse arusaamades), 

kaasata tulemused üleriigilistesse aruteludesse, kindlaks teha sihtrühmad ja valida kõige 

asjakohasemad meetmed. Küsitlused ja avaliku arvamuse uuringud üksi ei saa avalikku 

arvamust seletada. 

*

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250
http://www.oberaxe.es/
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Seda, millised tegurid mõjutavad üksikisiku või rühma suhtumist sisserändajatesse ja nende 

integratsiooni, aitavad selgitada asjaomasel valitsemistasandil tehtavad uuringud. 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelkäija annab 2005. aasta aruandes „Majority Populations’ 

Attitudes towards Migrants and Minorities” („Enamusrahvuse suhtumine sisserändajatesse 

ja vähemustesse”) ülevaate avaliku arvamuse arengusuundadest sisserände ja vähemuste 

küsimustes ning neid arengusuundi seletada aitavatest teguritest. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Seoses põhjustega, miks inimeste arvamused või arusaamad sisserändest on sellised, 

nagu nad on, esineb palju seletamata tegureid. Siiski saavad erialatöötajad kaardistamise 

tulemusi kasutada põhitegurite kindlakstegemiseks ja teadlikkuse suurendamise meet- 

mele asjakohase sihtrühma määramiseks. Näiteks järeldatakse mitmes teadusuuringus, et 

kõige positiivsemad ja sallivamad suhtumised seonduvad:

noortega;•	

kõrgema sotsiaal-majandusliku seisundiga;•	

kõrgema haridustasemega;•	

palgatöötajatega;•	

sisserändajatega sagedasema kokkupuutumisega.•	

Seda, kui suures ulatuses avalik arvamus sisserändajatest liikmesriikide lõikes oluliselt erineb, 

mõjutavad ka sotsiaalsed, geograafilised ja ajaloolised tegurid. Lisaks kaardistamisele 

ja analüüsile on ettevalmistavatel uuringutel ka teadlikkust suurendav ja kommunika-

tiivne roll. Näiteks näitab Eurobaromeetri eriuuringu nr 263 „Diskrimineerimine Euroopa 

Liidus” analüüs, et riikides, kus kehtivad karmid diskrimineerimisvastased seadused, on 

tõenäolisem, et elanikkonna rühmad on teadlikud oma õigustest võimaliku ohvrina ja 

usuvad, et diskrimineerimine on laialt levinud. 

Õigesti ajastatud avaliku arvamuse uuring saab juhtida üldsuse ja meedia tähelepanu 

peamistele küsimustele ja kindlaks määrata eelolevate algatuste arutelu tingimused. 

Seega on kõnealuste uuringute avalikustamise aeg teadlikkuse suurendamise projektide 

ja poliitikakujundamise protsessi seisukohalt väga oluline. Üldsuse teadlikkuse suurenda-

  mine integratsiooniküsimustest tähendab ka üldsuse ootuste suurendamist poliitiliste 

reageeringute suhtes. 

Uuringutulemuste analüüs toob esile arusaamu seletavad tegurid, mis aitavad kindlaks 

määrata sobiva sihtrühma. Neid tulemusi saab kasutada ka meedia ja üldsuse tähelepanu 

juhtimiseks teadlikkuse suurendamise kampaania käivitamisele.

*

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
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Avaliku arutelu mõju 

Avaliku arutelu vorm ja sisu võivad mõjutada avalikku arvamust sisserändajate ja nende 

integreerimise kohta positiivselt või negatiivselt. Poliitilised ja meediaarutelud võivad 

keskenduda vähem pakilistele integratsiooniküsimustele ning loovad mõnikord põhjen-

damatuid seoseid sisserände ja teiste sotsiaalsete küsimuste vahel. Näiteks seostatakse 

sisserändajaid sageli ebakindlustundega, mida põhjustavad üldsuse mure konkurentsi 

pärast töökohtadele ja elamispindadele, kasvavad nõudmised heaoluriigile ning üldine 

mure riigi julgeoleku pärast. 

Ei tohiks unustada, et üldsuse ettekujutust sisserändajatest parandavad kaudselt 

poliitikameetmed, millega tagatakse kontrollitud sisseränne, välispiiride parem kontroll, 

varjupaigavaldkonna usaldusväärne korraldus, diskrimineerimisvastased meetmed ja tule   -

muslik integratsioon. Avalikeks aruteludeks ja poliitika kujundamiseks annavad kasuliku 

aluse ka paremad võrreldavad statistilised andmed rände- ja integratsiooninähtuste kohta. 

Selles suhtes on teadlikkuse suurendamise meetmetel oluline osa poliitilises tagasisides, 

sest need suurendavad toetusbaasi mitmesugustele rände- ja integratsioonipoliitika 

parandustele. 

Valitsuse integratsioonipoliitika ja sõnumite ühtsus võib oluliselt mõjutada teadlikkuse 

suurendamise usaldusväärsust ja tulemuslikkust, eriti valitsuse algatatud või rahastatud 

kampaaniate puhul. 

Kohalik tasand võib anda partnerluste loomisel paremaid tulemusi ning pakkuda laiemat 

kõlapinda teadlikkuse suurendamisel linnade ja paikkondade konkreetsetes küsimustes. 

Austria Linzi linna arengupartnerluse „Elame ja töötame koos” teabekampaania äratas 

edukalt sihtrühmaks olnud tööandjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, 

samuti kohalike poliitikakujundajate huvi piiriülese tööturu positiivsete külgede uurimise 

ning ametiühingu usaldusisikutele ja sisserändajatest töötajatele suunatud kultuuride-

vahelise koolituse väljatöötamise vastu.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Austria Grazi linna kohalikel valimistel 2008. aasta jaanuaris seadsid diskrimineerimisvas- 

tase õiguse eksperdid sisse valimiste seire süsteemi, mille eesmärk oli suurendada teadlikkust 

diskrimineerimisest ja täiustada osalevate erakondade peamisi sõnumeid. „Valgusfoori” 

süsteemi (punane, kollane, roheline) abil hinnati 650 teksti; hindamissüsteemi esitleti hiljem 

neljal pressikonverentsil ja poliitilises lõpparutelus. Enamik erakondi võttis seire positiivselt 

vastu ning seiremehhanismi on hõlbus kohandada teistele linnadele ja piirkondadele.

http://wahlkampfbarometer-graz.at 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf
http://wahlkampfbarometer-graz.at/
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Samamoodi võivad oma valdkonna küsimustes teadlikkuse suurendamisel olla autori-

teetsemad nt õpetajad, politseinikud ja arstid, keda tavaliselt nähakse integratsiooni teemal 

sõna võtmas.

Tervishoiusektoris tehakse korrapäraselt avalikke veredoonorluskampaaniaid. Itaalia 

vabatahtlik veredoonorlusühing (AVIS) on kümme aastat korraldanud suunatud kam- 

paaniaid, mille abil suurendatakse sisserändajate osalemist veredoonorluses, suurendades 

samas üldsuse tunnustust sisserändajate panusele ja avardades kultuuridevahelise dialoogi 

võimalusi. Saadud kogemusi on kasutatud veredoonorluskultuuri seirekeskuse loomiseks, 

mis on sõlminud koostööprotokollid teiste meditsiiniorganisatsioonidega sisserändajate 

päritoluriikides.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

Tihe koostöö kohapeal viibivate osalistega aitab teadlikkuse suurendamise kampaaniatele 

märkimisväärselt üldsuse tähelepanu tõmmata. Vastasel juhul võidakse ilma kohaliku 

fookuseta kampaaniaid pidada ülevalt alla suunatuteks ja loosunglikeks. Kohapealsed 

partnerid saavad kampaania tegijaid teavitada ka kohalikes arusaamades täheldatud 

muutustest. Seega on nende näol tegemist varajase hoiatamise süsteemiga muutuste 

kindlakstegemiseks ja neile reageerimiseks.

Kui puudub poliitiline ühtsus või edastatakse segadusse ajavaid ja vastuolulisi sõnumeid, 

saab üldsuse teadlikkuse suurendamist kasutada ka poliitilise tegevuskava edendamiseks. 

Pidades silmas, et valitsuse poliitika ja sõnumid mõjutavad oluliselt kampaania usaldus-

väärsust ja tulemuslikkust, võivad poliitika ja arvamuste kujundajad olla kampaania 

peamiste sihtrühmade hulgas.

Slovaki Vabariigi projekti „Inimesed nagu meie” eesmärk oli suurendada nii üldsuse kui ka 

rändepoliitikat ellu viivate erialatöötajate teadmisi ja sallivust. Uutes rände sihtriikides, kus 

sisserändajate osatähtsus on väike, tuleb inimestele tutvustada sisserändajate lugusid ja 

nende tegelikku igapäevast osa vastuvõtjariigi elus. Kampaaniat tehti televisiooni kaudu 

ning kohtumistel koolide, ametiasutuste ja piirivalveametnikega. 

www.ludiaakomy.sk 

Alsace’i piirkonna Haut-Rhini departemangus uustulnukate kohta kogutud uute andmete 

põhjal korraldas piirkondlik integratsiooni ja linnapoliitika seirekeskus (ORIV) kohtumised 

160 kohaliku ametniku ja sidusrühmaga, et suurendada teadlikkust ja arutada soovitusi 

seoses iga linna konkreetsete vastuvõtuviiside ja -tingimustega.

www.oriv-alsace.org 

*

http://www.avis.it/usr_view.php/ID=0
http://www.ludiaakomy.sk/
http://www.oriv-alsace.org


Integratsiooni käsiraamat 57

Z

$

Z

Z

Z

Üks Austria integratsioonifondi peamisi eesmärke rännet ja integratsiooni käsitleva teise 

statistika aastaraamatu väljaandmisel on esitada faktilist teavet ja muuta integratsioonipoliitika 

arutelu vähem emotsionaalseks. Aastaraamat trükitakse 10 000 eksemplaris ning saadetakse 

Austria peamistele kommunikatsiooniosalistele: ajakirjanikele, poliitikutele ja linnapeadele. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009 

Õige sihtrühma valimine, teadliku arvamuse kujundamine

Need, kel on üldsuse teavitamise ja avaliku arvamuse parandamisega seoses suured 

ootused, peavad tõdema, et teadlikkuse suurendamine nõuab pikaajalist tööd. Aja jooksul 

eeldab see paljusid erinevaid strateegiaid ja meetmeid: meediakampaaniaid, üritusi, 

rakendusprojekte, poliitilisi muudatusi jne.

Piiratud vahendite korral võib üldsuse asemel valida kitsamad sihtrühmad, eriti otsustajad 

ja arvamuste kujundajad. Tööandjad, üürileandjad, pangatöötajad, ametnikud ja mitme -

sugused teenuseosutajad ei pruugi kursis olla eri liiki sisserändajate, nt pagulaste staatuste 

ja õigustega, ning võivad puuduliku teabe tõttu kõhelda vajaliku toetuse andmisel.

Õige sihtrühma määramisega (st üldsuse, sisserändajate, valitud sidusrühmade või elanik-

konnarühmade arvamuse muutmine) pannakse selgelt paika kampaania edukriteeriumid.

Berliini liidumaa 2006. aasta teabekampaania „Berliin vajab Sind!” oli samaaegselt suunatud 

nii noorte sisserändajate madala tööhõivemäära parandamisele kui ka avaliku sektori 

vanameelse suhtumise muutmisele. Seetõttu kasutati edukriteeriumina avalikus sektoris 

töötavate sisserändajatest praktikantide osatähtsust. Ajavahemikul 2006–2008 kasvas 

nende osatähtsus 8%-lt 14,5%-ni. Hindamisuuringus ilmnes suurenenud huvi sihtrühmaks 

olnud sisserändajatest noorte hulgas ning suurenenud avatus mitmekultuurilisuse suhtes 

avalikes aruteludes ja avaliku sektori töötajate hulgas.

www.berlin-braucht-dich.de 

„OXLO – väga suur Oslo” on pikaajaline kampaania, mille linnavalitsus algatas 2001. aastal 

vastuseks rassistlikule mõrvale. Kampaania eesmärgid – suurendada teadlikkust ja muuta 

avalikud teenused kaasavamaks – on suunatud peamiselt koolidele, päevahoiukeskustele 

ja kliinikutele. Aastaks 2005 oli mitmekesise päritoluga töötajate arv kasvanud ligi 30%. 

www.oslo.kommune.no 

Kreeka rändepoliitika instituut on suunanud meetmeid koolilastele (projekt „Pahupidi”) ja 

kodanikuühendustele, näiteks Kreeka naissportlaste assotsiatsioonile.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

*

http://www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009
http://www.berlin-braucht-dich.de
http://www.oslo.kommune.no
http://www.imepo.gr/imepo-mission-en.html
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Eesmärkide teadmine, õigete vahendite leidmine 

Mitmesuguste strateegiate lõikes paistavad kunst ja kultuur välja kasulike vahenditena, 

mille abil saab arendada sihtrühma suutlikkust teha teadlikke otsuseid ja teadlikkuse 

suurendamise nimel tegutseda. Väljendades nende arvamust, keda ei ole kuulda, ja  

näidates pilte, mida muidu ei nähtaks, suudab kunst luua tingimused aruteluks mitmese 

identiteedi üle ja erimeelsuste lahendamiseks. 

Elutruu pilt sisserändajatest ja mitmekesistest kogukondadest

Integratsiooniga seonduvates arusaamades on lõhe tajutava ja tegelikkuse vahel märkimis-

väärne. Arvamust kallutab muu hulgas meedia või avaliku arutelu keskendumine teatavatele 

rühmadele, näiteks varjupaigataotlejatele, ebaseaduslikele sisserändajatele või neile sisse -

rändajatele, kes on nähtavalt erinevad või kellel on erinev kultuuri-, keeleline või usuline 

taust. Euroopa riikide avalik arvamus hindab riigis elava välismaal sündinud elanikkonna 

suurust vägagi liialdatult: alates 60–70protsendilisest liialdusest Taanis, Norras, Saksamaal 

ja Rootsis kuni 150–200protsendilise liialduseni Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis. 

Suurbritannias tehtud küsitlused on näidanud, et inimeste hinnangul on Suurbritannias 

keskmiselt neli korda rohkem sisserändajaid kui tegelikult. Üle veerandi inimestest arvas 

koguni, et sisserändajad moodustavad üle poole Ühendkuningriigi elanikkonnast. Näiteks 

ilmnes Suurbritannias tehtud küsitlustest, et inimesed hindavad varjupaigataotlejatele 

toetussüsteemi kaudu antavat rahalist abi tugevalt üle ja arvavad, et Ühendkuningriigile 

langeb kogu maailma pagulaste koormusest palju (kümme korda) suurem osa.

Teadlikkuse suurendamise kampaaniatega saab esile tuua sisserändajate tegelikud 

rändekogemused ja elutingimused, samuti elupaigaks olevale linnale, piirkonnale või riigile 

sisserändega kaasnenud ühiskondlikud muutused ja kasu. Keskenduda võib piirkonna 

konkreetsetele oludele, sest üldsus saab sellised abstraktsed nähtused nagu sisseränne ja 

integratsioon paremini konteksti asetada siis, kui ta saab oma oletusi võrrelda andmete ja 

faktidega enim tuttava kogukonna kohta.

Šotimaa valitsuse projekt „Uue talendi algatus” tugineb osaliselt eeldusele, et kui võima- 

likele tulevastele sisserändajatele antakse täpset teavet võimaluste ja elama asumise tingi- 

muste kohta, võib Šotimaa muutuda atraktiivsemaks elu-, töö- ja õppimiskohaks. Projekti 

avalik hindamine toimub iga kuue kuu järel (2005–2007) vabatahtlike küsimustike alusel, 

mis annavad teavet algatuse kaudu värvatud sisserändajatest elanike kogetud võimaluste 

ja väljakutsete kohta.

www.scotlandistheplace.com 

Hispaania valitsus käivitas 2007. aastal tele- ja raadioklippide ning trükimeedia ja 

välireklaami teel ulatusliku teadlikkuse suurendamise kampaania, mis lähtus sisserändajate 

http://www.scotlandistheplace.com/
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mitmesugustest sotsiaalsetest vajadustest ja mille sõnum oli „Sisserändajate integrat-

sioonist võidame kõik” ja alapealkiri „Kõik erinevad, kõik vajalikud”. 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm 

Algatuste abil saab võidelda sisserändajate kui rühma stereotüüpse kujutamise, taga  - 

kiusamise või häbimärgistamise vastu ning tuua esile lood sisserändajate, nende pere  -

kondade ja kogukondade elust. „Elutruu” lähenemisviis avaliku arvamuse mõjutamisele 

hõlmab:

selgete, täpsete ja realistlike eesmärkide väljatöötamist ja teatavaks tegemist;•	

sobivate sihtrühmade kindlakstegemist ja meetodite väljatöötamist;•	

eesmärkide ja meetodite väljatöötamist uuringutulemustest ja suhtumise muutumise •	

teooriatest lähtudes;

algatuse ajakava ja geograafilise ulatuse hoolikat kaalumist;•	

heade töösuhete arendamist meediaga; •	

algatuse mõju hindamiseks strateegiate loomist ja piisavate ressursside eraldamist.•	

Müütide ümberlükkamise algatused parandavad avalikku arvamust, esitades sisserändest 

faktidel ja isiklikel kogemustel põhineva elutruu pildi. See muudab ühiskonna tundlikumaks 

sisserändajate eri rühmade – eriti kõige haavatavamate ja kõige stereotüüpsemalt kujutatud 

rühmade, nagu ebaseaduslikud sisserändajad, varjupaigataotlejad ja sisserändajaist 

naised – eriolukorra ja vajaduste suhtes. 

Iirimaa kultuuridevaheline ja rassismivastane nädal, mida rahastati riigi rassismivastasest 

tegevuskavast, sidus väljaande „Challenging Myths and Misinformation on Migrant Workers & 

their Families” („Sisserändajaist töötajate ja nende perekondadega seotud müütide ja eksitava 

teabe ümberlükkamine”) ilmumise teadlikkuse suurendamise üritustega, mis keskendusid 

rahvusvähemuste rühmadele mitmes eluvaldkonnas osutatavate teenuste täiustamisele.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

Belgia võrdsete võimaluste keskus korraldas 2008. aastal kampaania „Kas ma olen migrant?”, 

et edendada inimeste teadlikkust oma päritolust. Kampaanias esitleti kuulsaid inimesi, keda 

vähesed peavad „sisserändajateks”, et teadvustada vaatajaile rände ja integratsiooniga 

seotud stereotüüpe. 

www.journeedesmigrants.be

www.dagvandemigrant.be 

*

http://www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm
http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf
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Saksamaa föderaalne kultuurifond käivitas 2002. aastal rändeprojekti, mille raames korraldati 

üle 120 ürituse ja projekti, mis kujutavad rändega kaasnevaid muutusi ühiskonnas. Teavet 

pakuti paljusid valdkondi kaasates, tuues esile sotsiaal-teaduslike, dokumentaalsete ja  

kunstitaotluslike tulemuste vahelised seosed ning sidemed Saksamaa ja kogu Euroopa mitme -

suguste partnerite vahel. Projekti käigus ergutati eriti sisserändajate rändeteemalisi projekte. 

www.projektmigration.de 

Näituste, ürituste, haridusprogrammide, uuringute, arutelude ja rahvusvaheliste mõtteva-

hetuste jaoks sobivad hästi riiklikud muuseumid, eriti mitmekesisusele ja välja- või sisserände 

ajaloole pühendatud muuseumid. Sisserände sageli marginaliseeritud ajaloo kajastamine 

riigi ajaloos on muuseumitöötajate jaoks keerukas ja mõnikord vastuoluline ülesanne. 

2008. aasta konverentsil „Rändeteema muuseumides: Euroopa mitmekesisuse lood” juhiti 

tähelepanu vajadusele laiendada muuseumide suutlikkust maailma ajaloo uurimisel, leida 

uuenduslikke võtteid kultuurilise muutuse kajastamiseks ning koguda ja dokumenteerida 

subjektiivset ja väga isiklikku teavet sisserändajate ja nende kogukondade mitmekesisuse 

kohta. Arenevate arhiivide, näituste ja multidistsiplinaarse lähenemisviisi kasutamine 

parandab muuseumi sidemeid integratsiooni eri sidusrühmadega ja päritoluriikidega. 

Pariisis asuv keskus Cité nationale de l’histoire de l’immigration (riiklik ajaloo- ja immig  - 

ratsioonilinnak) esitleb Prantsusmaa ajalugu traditsioonilise sisseränderiigina, mida on ehi- 

tanud ja kujundanud eri sisserändelained. Kollektsioon koosneb suures osas inimeste meenu- 

tustest ja esemetest. Alates 2007. aasta juulist on Cité saavutanud suhteliselt hea pressi- 

kajastuse ja külastatavuse ning loonud sidemeid koolide, teadlaste ja vabaühendustega. 

www.histoire-immigration.fr 

Rändemuuseumide või muude sarnaste spetsiaalsete kohtade puudumisel saavad sama 

ülesannet täita näitused. 

Pidades silmas, et Luxembourgi kontseptsioon Euroopa 2007. aasta kultuuripealinnana 

põhines Belgia, Prantsusmaa ja Saksamaa ainulaadsel piiriülesel koostööl, sai aasta keskseks 

teemaks ränne. See oli viiest teemast ainus, mis sponsorettevõtete seas populaarseks osutus. 

80% Luxembourgi elanikest pidas rändenäitusi huvitavaks ning eriti suurenes kultuuritar-

bimine kahe uue publikurühma – noorte ja endiste sisserändajate – seas. 43% Luksemburgis 

elavatest Portugali kodanikest külastas 2007. aastal tavapärasest rohkem kultuuriüritusi.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_

final_anglais.pdf 

Berliini Friedrichshain-Kreuzbergi linnaosa kohaliku ajaloo muuseum lisas oma alalisele 

väljapanekule uue osa „Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre Migrationsgeschichte in 

http://www.projektmigration.de/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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Kreuzberg” („Igaüks isemoodi: 300 aastat rändeajalugu Kreuzbergis”). Muuseumi kohalik 

lähenemisviis suurendab külastajate huvi teema vastu ja selle vastuvõttu ning kronoloo-

giline lähenemisviis näitab, kuidas Kreuzbergi asutamine ja kasv on seotud rändega.

www.kreuzbergmuseum.de 

Ka raamatukogudel on oluline osa kultuurilise mitmekesisuse kohta teabe andjana ja 

mitmekesise elanikkonna kohtumispaigana. 

Alates 2002. aastast on projekti „Mitmekesisus raamatukogudes” raames 500-le Tšehhi, 

Taani, Saksamaa ja Madalmaade raamatukogule välja jagatud raamatute kollektsioone, 

mis käsitlevad kohalike sisserändajate ja rahvusvähemuste rühmade ajalugu, tavasid ja olu- 

korda. Interaktiivsetel seminaridel anti raamatukogude juhtidele kultuuridevahelise päde- 

vuse koolitust. Teises etapis keskendub INTI rahastatud projekt „Raamatukogud kui väravad” 

rakendusstrateegiate laiendamisele ning suuniste ja reklaamitegevuse täiendamisele.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Varjupaigataotlejad

Avaliku arusaama kohaselt peetakse varjupaigaolukorda sageli kontrollimatuks vaatamata 

asjaolule, et varjupaigataotluste arv väheneb ja on praegu mitme aasta madalaimal tasemel. 

Töötamise seisukohalt aetakse ka segi varjupaigataotlejad ja ebaseaduslikud sisserän- 

dajad. Üks viis üldsuse arusaama varjupaigataotlejatest parandada on rahastada projekte, mille 

raames koostatakse ja levitatakse lugusid, milles näidatakse, et varjupaigataotlejad on inimesed 

nagu kõik teisedki, ja seostatakse nad otseselt konfliktidega, mille eest nad põgenevad. 

Ühendkuningriigi varjupaiga ja pagulaste teabekeskus uurib käsiraamatus „Understanding 

the Stranger: Building bridges community handbook” („Võõra mõistmine: sildade 

ehitamine. Kogukonna käsiraamat”) 21 projekti, milles püüti leevendada kohalike 

vastuvõtvate kogukondade ning varjupaigataotlejate ja pagulaste vahelisi pingeid 

ja ületada nendevahelist lõhet. Projektidest ilmneb, et hoolika kavandamise, teabele 

korrapärase juurdepääsu ning varjupaigataotlejatega kohtumise võimaluste korral võib 

kohalik kogukond aktsepteerida ja tervitada uustulnukaid, kes vastasel juhul võiksid  

silmitsi seista vaenulikkuse, eelarvamuste ja hirmuga. 

www.icar.org.uk/uts 

Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu pagulaste lugude projekti raames koguti varjupai-

gataotlemise menetluse eri etappides oleva 120 inimese lood 12 ELi riigist. Lugusid saab 

http://www.kreuzbergmuseum.de
http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html
http://www.icar.org.uk/uts
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otsida päritoluriigi, sihtriigi ja teema järgi. Lugude abil püütakse „minna tagasi põhilise 

juurde”, suunates poliitilise arutelu taas Euroopas elavate varjupaigataotlejate ootustele, 

vajadustele ja kogemustele. 

www.ecre.org/refugeestories 

Bristolis, Nottinghamis ja Liverpoolis 2005.–2008. aastal korraldatud pagulaste teadlikkuse 

projektis osales spetsiaalselt selleks kavandatud 192 interaktiivsel seminaril 4772 üldsuse 

esindajat. Üle poole osalejatest märkis, et nende arusaam pagulaste ja varjupaigataotlejate 

olukorrast paranes oluliselt. Paljud osalevad rühmad osalesid järelmeetmetes, et võimal -

  dada pagulastel end uues kogukonnas kodusemalt tunda.

www.refugee-action.org.uk 

ÜRO pagulaste ülemvoliniku Slovakkia esinduse ja Comeniuse Ülikooli ajakirjandustea- 

duskonna koostööprojektis „Parim pagulase lugu” ergutati rohkem ja põhjalikumalt kajas - 

tama pagulaste muresid ajal, mil kõnealused küsimused olid selles uues sihtriigis üsna tund- 

matud. Väljapaistvamaid töid, mis kajastasid elulugusid, integratsiooniprotsessi ja elamistin-

gimusi, autasustati. Lisaks sellele, et saated ja artiklid jõudsid otse üldsuseni, suurendati nende 

abil ka riigiametnike teadlikkust, kes lugusid žürii liikmetena lugesid ja nende üle arutlesid.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

Paljud rahvusvahelised ja kodanikuühendused on koostanud spetsiaalselt haridusasutustele 

mõeldud õppevahendeid, raamatuid, mänge ja pisitrükiseid. Nende hulgas on rollimänge, 

milles matkitakse varjupaigataotlejate, pagulaste ja teiste sisserändajarühmade kogemusi. 

ÜRO pagulaste ülemvoliniku büroo töötas välja matkimismängu „Passages” („Pagemine”), 

mille eesmärk on aidata paremini mõista pagulaste probleeme. Osalised läbivad mitu 

etappi, milles matkitakse pagulaste kogemusi alates põgenemisest kuni pagulastelaagrisse 

saabumiseni, samuti pagulaste integreerumise ja kodumaale naasmise raskusi.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf 

Kanaari saartel kogu 2005. aasta väldanud tundlikkuse suurendamise kampaania 

„Enséñame, Africa” saavutas eesmärgi kaasata 1000 üliõpilast seminaridesse, mis käsitlesid 

Senegalist lähtuva sisserände ajendeid ja algpõhjusi; üliõpilased koostasid Hispaania 

teistele õpetajatele kasutamiseks teadlikkuse suurendamise materjale ning õppematerjale 

kingiti Senegali maakoolidele.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

http://www.ecre.org/refugeestories/
http://www.refugee-action.org.uk
http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf
http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359
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Sisserändajaist naised

Stereotüüp, mille kohaselt sisserändajaist naised on sõltuvad ja rõhutud koduperenaised, 

ei ole vastavuses naiste osatähtsuse suurenemisega sisserändajate voos ning võib takistada 

nende naiste osalemist tööturul ja ühiskondlikus elus. 

Sisserändajaist naiste mitmekesiste olukordade ja profiilide kohta ning muutuvate sugude-

vaheliste suhete kohta sisserändajate kogukondades saab koostada ja levitada teavet. 

Esimene samm on üksikasjalikuma statistika koostamine, võttes arvesse sooküsimusi. 

Järgmine samm on sisserändajaist naistele – nii neile, kellel on head võimalused, kui ka 

ekspluateerimise ohvritele – sõna ja näo andmine. 

Euroopa naiste surverühma 2001. aasta kampaania raames, mis käsitles varjupaigataotlejaist 

naisi, trükiti 20 000 postkaarti ja loodi spetsiaalne veebileht, et parandada üldsuse arvamust 

varjupaigataotlejaist naiste olukorrast, eriti nende olukorrast, kes on kogenud äärmuslikku 

soolist vägivalda, näiteks vägistamist ja ekspluateerimist. Sellest ajast peale on surverühm 

toetanud sisserändajaist naiste Euroopa võrgustiku loomist, mille üks pikaajaline eesmärk 

on tuua üldsuse ette ning teadvustada riikide ja ELi poliitikakujundajatele naiste integrat-

siooni mõjutavaid küsimusi.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html 

Teadlikkuse suurendamine vastuvõtva ühiskonna osaluse 
suurendamise teel 

Erialatöötajad peaksid olema teadlikud n-ö elutruu lähenemisviisi kui teadlikkuse 

suurendamise esmase mehhanismi puudustest. Inimestele õige teabe andmine 

vastukaaluks eksitavale teabele ei pruugi muuta nende suhtumist. Faktid võivad muuta 

nende suhtumist, kes on küsimuste suhtes üsna ükskõiksed. Üldjuhul ei muuda faktid kõige 

vaenulikumate inimeste vaateid (vaid võivad neid isegi süvendada). Näiteks ühtse Šotimaa 

algatuses leiti, et pärast kuut aastat tegutsemist oli üldsus muutunud teadlikumaks, kuid 

rassistlike vaadetega inimeste osatähtsus oli jäänud samaks.

Teadlikud kodanikud võivad integratsiooniprotsessis jääda endiselt passiivseks, kui nad ei 

tunne oma võimalusi osaleda mitmes eluvaldkonnas – tööl, naabruskonnas, ühenduste või 

koguduste kaudu jne – toimuvates integratsioonimeetmetes ja kultuuridevahelises dialoogis. 

Teadlikkuse suurendamise kampaaniad võivad ergutada osalemist meetmetes, millega 

luuakse tähenduslik kontakt sisserändajate ja vastuvõtva kogukonna vahel. Spetsiaalsed 

üritused ja festivalid annavad võimaluse esile tuua sisserändajate panust elukohariigi ellu 

ja kultuuri. Samuti avavad need turu koolitust ja vabatahtlikku tööd pakkuvatele organi-

satsioonidele. Selliste pidustustega saab parandada avalikku arvamust sisserändajatest ja 

ergutada kultuuridevahelise pädevuse arengut.

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html
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Luksemburgis 2009. aastal peetud 26. iga-aastase rände, kultuuride ja kodakondsuse festi  -

  vali stendidel oli esindatud ligi 250 integratsiooni valdkonnas tegutsevat organisatsiooni.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html 

Küprose vikerkaarefestival on mitmekultuuriline festival, mille eesmärk on muuta Küprose 

ühiskond tundlikumaks teiste rahvaste kultuuride ja tsivilisatsiooni rikkuse vastu ning 

edendada mitmekesisust ja sisserändajate, pagulaste, varjupaigataotlejate ning kõikide 

mitteküproslaste õiguste austamist.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html 

Sisserändajatest kunstnikke ja esinejaid saab kutsuda kultuurisündmusi üldsusele 

nähtavamaks tegema. Nad võivad esindada oma päritolukoha traditsioonilist kultuuri või 

elukohariigis kujunenud uusi kultuuridevahelisi väljendusvorme.

Hispaania Directa fondi mitmeaastase kultuurivahetusprojekti „Enter 2 Orillas” käigus koostati 

sisserändajaist kunstnike kataloog, mis sisaldab muusika, teatri, maali- ja filmikunsti, tantsu, 

skulptuuri, fotograafia ja teisi valdkondi ning aitab sisserännanud kunstnike panust esile tuua. 

www.entredosorillas.org

Helsingi mitmekultuuriline kunstiselts Kassandra kasutab kunsti töötubasid ja teatrit, et 

suurendada üldsuse teadlikkust, pakkuda põliselanikest ja sisserändajaist näitlejatele 

koostöö ja võrgustikutegevuse võimalust ning tutvustada viimaste annet meediale.

www.kassand.net/english 

Düsseldorfis kujundati integratsioonisündmuste keskuseks Zakk – Zentrum für Aktion, 

Kultur und Kommunikation. Keskuse kultuuridevaheliste ürituste arv on oluliselt kasvanud, 

samuti on kasvanud publik ja huvi võõrriigi kodanikest elanike vastu.

www.zakk.de 

Sisserändajaid saab paremini kaasata ja kultuurilist mitmekesisust tunnistada riigi 

tähtpäevade tähistamisel ja spordiüritustel. ÜRO pani alguse sellistele rahvusvahelistele 

tähtpäevadele nagu maailma pagulaste päev ja rahvusvaheline migrantide päev, et ärgi   -

  tada ja koordineerida riigi platvorme ja meetmeid.

Avalikud pidustused ja kultuuriüritused muudavad sisserändajate panuse ja mitmekesi-

susest saadava kasu üldsusele nähtavamaks, andes samas integratsiooni valdkonnas 

tegutsevatele organisatsioonidele võimaluse värvata vabatahtlikke.

*

http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html
http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html
http://www.entredosorillas.org
http://www.kassand.net/english/
http://www.zakk.de
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Euroopa ja liikmesriikide tasandil algatati palju selliseid üritusi Euroopa kultuuridevahelise 

dialoogi aasta 2008 raames.

www.interculturaldialogue2008.eu 

Euroopa Nõukogu kultuuridevahelise dialoogi portaalis on lingid mitmele samalaadseid 

tavasid käsitlevale andmebaasile:

 www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

„Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu” oli 2007. aastal lõppenud viieaastane üleeuroo-

paline teabekampaania. Kampaania käigus teavitati üldsust diskrimineerimisvastastest 

seadustest ja edastati positiivseid sõnumeid mitmekesisuse kohta. Fookusrühmade abil 

kavandati igas riigis riigi ja piirkonna tasandi meetmeid, mida arendati edasi tihedas 

koostöös riikide valitsuste, sotsiaalpartnerite ja vabaühendustega. 

www.stop-discrimination.info 

Belgia flaamikeelse kogukonna teisel iga-aastasel integratsioonipäeval 2008. aastal avaldati 

austust sisserändajatele, kes olid läbinud integratsiooniprogrammi. Eriürituse ning suure 

üleriigilise ja piirkondliku meediakampaania eesmärk on avaldada ühiskonna tunnustust 

uute kodanike pühendumusele ja jõupingutustele. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

INTI projekti „Integratsioon spordis” raames jagati tuhandetele Austria, Suurbritannia, 

Madalmaade, Saksamaa ja Sloveenia spordiklubidele, noorterühmadele ja koolidele parima 

tava käsiraamat.

www.united-by-sports.net/en 

Ühistegevus: võimaluste parandamine üldsust kaasates

Kõige tulemuslikumate teadlikkuse suurendamise meetmetega luuakse üksikisikute 

ja organisatsioonide vahel sisulise ja püsiva kontakti võimalus. Sellistel meetmetel on  

võimaluste parandamisega tugevaim seos. Ühendkuningriigi integratsiooni ja ühtekuulu- 

vuse komisjoni aruandes „Challenging attitudes, perceptions and myths” („Suhtumise, 

arusaamade ja müütide proovilepanek”) järeldatakse, et lugupidamise edendamiseks ei 

piisa lühiajalisest või pealiskaudsest kontaktist, millega ei kaasne tegelikku kaasamist, ning 

sellised kontaktid võivad eelarvamusi isegi süvendada. 

http://www.interculturaldialogue2008.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp
http://www.stop-discrimination.info/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm
http://www.united-by-sports.net/en/
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Ühistegevusega saab avalikku arvamust parandada ja integratsiooniprotsessi täiustada, kui 

sellise tegevusega:

tugevdatakse igaühe identiteeditunnet;•	

tehakse kindlaks konkreetsed eelarvamustest tulenevad suhtumised ja käitumisviisid •	

ning püütakse neid muuta;

antakse ettekujutus teiste kogemustest ja pannakse neile kaasa elama;•	

luuakse arusaam erinevusest;•	

leitakse ühine keel ning ühised väärtused ja huvid; •	

ergutatakse ja kujundatakse sõprussidemeid, mis ületavad lõhed ning toovad kaasa •	

pikaajalised vastastikused kohustused.

Tegevuskohad võivad olla virtuaalsed, näiteks avalikud veebifoorumid, või praktilised, 

näiteks kodanikualgatused. Stereotüüpide lõhkumise ja integratsiooniprotsessist konstruk-

tiivsema arusaama ergutamise vahenditena peetakse tulemuslikumaks ühistel praktilistel 

eesmärkidel põhinevaid projekte. 

Võimaluste parandamine üldsust kaasates tähendab, et teabe edastamine on otseselt 

seotud sisserändajate ja üldsuse esindajate sisulise ja püsiva suhtluse kohtadega.

Torino 2000.–2002. aasta projektis „Turist kodukohas” suunati 600 kohalikku elanikku 

avastama oma linna kaupluste ja restoranide mitmekesisust. Kohaliku ajalehe kaudu levitati 

200 000 kaarti naabruskonna kultuuriliselt mitmekesiste vaatamisväärsuste kohta. Sel moel 

edendati suure sisserändajate osatähtsusega piirkonna arengut sisserändajatest ettevõtjate 

aktiivse osaluse kaudu, kes said võimaluse mitmekesistada oma klientuuri. 

Ühendkuningriigis Leicesteris viidi läbi ainulaadne kogukonnakampaania „Muusikariistade 

raamatukogu”, mis on edendanud muusikute uue kultuuridevahelise võrgustiku arengut. 

BBC korraldab kasutatud muusikariistade avalikke annetuskampaaniaid. Seejärel laenutab 

kohalik raamatukogu need välja piirkonna uutele varjupaigataotlejatest ja pagulastest 

muusikutele. Projekt annab neile esinemisvõimaluse ja rahalised vahendid kohalikku 

muusikaellu sulandumiseks.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf 

*

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
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3.2 Suutlikkuse suurendamine ja meetmete valimine

Võimaluste parandamisele suunatud isiklike ja organisatsiooniliste meetmete eesmärk on 

suurendada sisserändajate ja nende ühenduste suutlikkust luua partnerlusi tavaorganisat-

sioonidega ning osaleda ühiskondlikus ja avalikus elus.

Uustulnukaid on mitmesuguse suutlikkusega ning paljud loodavad tugineda olemasole-

  vale kapitalile, teadmistele ja ressurssidele, omandades integratsiooni käigus täiendavaid 

oskusi. Sisserändajaist elanikud võivad soovida ka oma olukorda parandada, ületades 

isiklikud või institutsioonilised takistused, mis takistavad nende juurdepääsu ressurssidele 

või õigustele, osalemist ühiskondlikus elus või suutlikkust elada iseseisvalt ja väärikalt, 

lähtudes omaenda valikutest.

Aktiivne ja võrdne osalemine otsustamisest rakendamiseni

Sisserändajatele või nende ühenduste esindajatele võimaluse pakkumine ise otsustada, 

kuidas oma olukorda muuta või avalikus elus osaleda, aitab vabaneda nii omaksvõetud 

sõltuvusest kui ka patroneerivast suhtumisest.

Võimaluste parandamisele suunatud projektid võtavad sisserändajaid poliitilistes aruteludes 

osalejatena tõsiselt. Paljude võimaluste parandamise meetmete sõnaselge eesmärk on 

aidata sisserändajail saada poliitika arendamises sõnaõigus ja aktiivne roll. Sisserändajate 

võimaluste parandamise peamised vahendid on sageli teavitamine, võrgustikkoostöö ja 

foorumid. Sihtrühma osalejaid tutvustatakse põhiküsimuste ja otsustamisprotsessidega 

ning otsustajaile antakse juhtnööre selle kohta, kuidas sisserändajate kogemustest õppida 

ja neile tuginedes tegutseda. Sel moel saab võimaluste parandamise meetmed suunata 

lõppkasutaja vajadustele ja püüdlustele ning nende olukorda otseselt mõjutada. Kui 

sotsiaalse integratsiooni hõlbustamiseks kasutatakse vabatahtlikku tööd, on hea tulemuse 

saavutamiseks vaja selgitada lepingute õigusküsimusi, vabatahtliku ja tasulise töö erinevust 

ning töö vabatahtlikku iseloomu.

Iga võimaluste parandamise meetme edu aluseks on põhimõte „ärge otsustage meie 

küsimusi ilma meieta”. See eeldab, et lõppkasutajad on ühed peamised kavandamis-, 

rakendus- ja seireetapis osalejad.

Sisserändajate vajaduste hindamine ja analüüs

Võimaluste parandamine algab uuringu ja vajaduste hindamise etapiga, mille käigus 

veendutakse, kas ja kuidas sisserändajail esineb nende olukorrale iseloomulikke ainu- 

laadseid probleeme. Kõnealune uuring suurendab asjaomaste üksikisikute või organisat-

sioonide teadlikkust peamistest probleemsetest valdkondadest ja paneb nad mõtlema, 

kuidas hindamise põhjal tegutseda.

*
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Madalmaade EQUALi projektiga Vrijbaan töötati välja mitmesugused diagnostikavahendid 

„omaenda integratsiooni juhtimiseks”. Enesehindamine võimaldab inimestel näha, mil 

määral nad usuvad, et nad määravad oma liikumissuuna keskkonnas ise.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Iirimaa sisserändajate õiguste keskus leiab, et tema kogukonnatööl põhinev lähenemisviis 

on kõige edukam siis, kui osalejad ei keskendu üksnes üksikjuhtumitele, vaid analüüsivad 

struktuurset ebavõrdsust, võimudünaamikat ja algpõhjusi. See loob tingimused ühiseks 

väljundiks, millest saavad kasu kõik ühiskonna liikmed, ja ergutab rühmade (nt koduabilised, 

seenekorjajad ja sisserändajaist naised) vahelist solidaarsust.

www.mrci.ie/activities/index.htm 

Ühendkuningriigi sisserändajate ja pagulaste kogukondade foorumi projektis „Kogukonna 

võimaluste parandamine” hinnatakse sisserändajate organisatsioonide vajadusi. Seejärel 

kohandatakse osutatavate teenuste pakkumist, et parandada organisatsiooni teenindamist 

ja liikmete toetamist.

www.mrcf.org.uk/#cep 

Saksamaa Mannheimi Neckarstadt-Westi linnaosa noorte võimaluste parandamise partner-

lusprogrammis YEPP kasutatakse samasugust lähenemisviisi: suurendatakse teadlikkust 

kohalikest struktuuriprobleemidest, mis takistavad integratsiooni, ja seejärel töötatakse 

ebasoodsas olukorras noortele välja just nende vajadustele vastav toetus. 

www.yepp-community.org/yepp/cms 

2003. aastal läbisid 47 mustanahaliste ja rahvusvähemuste rühma koolituse ja viisid seejärel 

ellu Ühendkuningriigi tervishoiuministeeriumi projekti, mis oli suunatud mustanahalistele 

ja vähemusrahvustele ning mille käigus hinnati uimastite kuritarvitamisega seotud 

vajadusi. Uuringust ilmnes, et uimastite kasutamisega seotud teadlikkuse tase oli kõigis 

kogukondades (eriti põlvkondade lõikes) madal, mistõttu rühmad tegid oma konkreetsed 

ettepanekud teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse kohta. Projekti tulemusena paranes 

asjaomaste rühmade osalus kohalikus poliitikakujundamises ja nende soovituste põhjal 

parandati teenuste osutamist.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

Üks võimalus kaasata teadlasi koos erialatöötajate ja sisserändajatega projektitöösse on 

vajaduste hindamine kui uuenduslik osalemist võimaldav uuringumeetod.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf
http://www.mrci.ie/activities/index.htm
http://www.mrcf.org.uk/#cep
http://www.yepp-community.org/yepp/cms/
http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf
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Võimaluste parandamise meetmest otseste kasusaajate tehtav vajaduste hindamine ja 

analüüs loob raamistiku, milles kasusaajad saavad oma isiklikku või kogukonna/organisat-

siooni olukorda ise hinnata.

POLITISe uuringuprojektis küsitles 76 kolmandatest riikidest pärit magistriõppe üliõpilast 

176 sisserändajast kodanikuaktivisti. Uuringu tulemusena leiti, et üks kõige olulisemaid 

kodanikuaktiivsust määravaid tegureid on juba lihtsalt organisatsiooni saadetud 

osalemiskutse, ning selle põhjal algatati jätkuprojekt „WinAct: sisserändajatest aktiivseteks 

ühiskonnaliikmeteks”. Täiskasvanud haridustöötajaid, kellest paljud on sisserändajad, 

koolitati pidama erakondadele ja ametiühingutele kohapeal seminare selle kohta, kuidas 

edukalt ellu viia strateegiaid sisserändajateni jõudmiseks ja nende värbamiseks. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium rahastas 2003. ja 2005. aastal kaht Tampere 

Ülikooli sisserändajate kogukonna teadusprojektide seeriat. Sisserändajatele suunatud 

sotsiaaltöö uurijad määrasid kindlaks uuringu kontseptuaalse raamistiku ja eesmärgi. 

Aruannetes otsustasid nad keskenduda sellistele küsimustele nagu vaimse tervise teenused 

tarbija seisukohalt, kogukonna arvamus esmastest arstiabiteenustest ning sisserändajate 

teise põlvkonna karjääripüüdlused. 

www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

Õige sihtrühma valimine, sihtrühma olukorra parandamine

Sisserändajate ja organisatsioonidega suhtlemine osalemist võimaldavate uuringute ja 

vajaduste hindamise kaudu võib ilmsiks tuua väga erinevad vajadused, mis põhinevad 

mitmesugustel teguritel: vanus, sugu, haridus, õiguslik seisund, olukord tööturul, oskused 

ja kvalifikatsioon, motivatsioon jne. Näiteks võimaldavad pagulaste vastuvõttu nõustavad 

struktuurid varjupaigataotlejatel ja pagulastel anda tagasisidet vastuvõtu ja integrat-

siooni eri aspektide kohta ning hakata osalema asjaomaste struktuuride töös. Võimaluste 

parandamise meetmete edu tagamiseks tuleb sageli määrata väga konkreetne sihtrühm.

Saksamaal Brandenburgis läbi viidud projekt „Kommit – sisserändajate organisatsioonide 

võimaluste parandamine” keskendus projektis osalevate sisserändajate organisatsioonide 

valitud oskuste ja suutlikkuse parandamisele. Sisserändajate organisatsioonide 30 juhti 

said 80 tundi otsest temaatilist koolitust, 1000 inimest osales aga kogukonna seminaridel 

ja kasutas võrgustikkoostöö võimalusi. Projekti edu näitajana kasutati osalejate rahulolu 

teemade, meetodite ja kvaliteediga. Projekti käsiraamatus avaldati väga positiivsed 

*

http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de
http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf
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hindamistulemused, samuti kvaliteedistandardid, millest sisserändajate organisatsioo-

nidele tulevikus pakutavate täiskasvanute koolitusprogrammide puhul lähtuda.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de 

Konkreetsete sihtrühmade võimaluste parandamine võib osutuda edukaks strateegiaks 

raskesti juurdepääsetavate rühmade, nt sisserändajaist naiste puhul. Projektide 

kavandamisel tuleb mõista, et sihtrühma kuulujad võivad soovida osaleda teisiti või vähem 

aktiivsel viisil. Ametiasutuste ja teiste rahastajate võimalik roll seisneb kulude korvamises 

või osalemise takistuste vähendamises.

Paindlikud ja kasusaajate poolt väljendatud konkreetsetele vajadustele kohandatud 

meetmed vastavad osalejate ootustele ning täidavad võimaluste parandamise lõpp  -

eesmärgi – parandada kasusaajate olukorda. 

Rotterdamis asuvat Delfshaveni naistekeskust juhivad ainult sisserändajatest naised, kes 

loovad keskkonna, kus eri vanuses ja rahvustest (sealhulgas hollandi) naised end mugavalt 

tunnevad. Keskus on mitteformaalsel viisil aidanud paljudel naistel eraldatusest välja tulla 

ning võimaldanud sadadele inimestele keelekoolitust ja loomingulisust arendavaid kursusi, 

mis lähtuvad naiste tööturule sisenemise teostatavuse hindamisest. 

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html 

Kui patsientide ja klientide sidusrühmal Clientenbelang Utrecht on poliitikaga seotud 

küsimusi sisserändajaist emade kohta, esitavad nad oma küsimused otse kooliealiste lastega 

sisserändajaist emade võrgustikule Immigrant Wmo Watchers. Need naised koguvad 

vajaliku teabe oma laiast sotsiaalsest võrgustikust ning sõnastavad poliitika täiustamiseks 

omapoolse mitteformaalse panuse.

www.senia.nl 

Programmis E.L.S.A. kasutati osalemist võimaldavat tegevusuuringut, et mõjutada Itaalia 

Forlì-Cesena provintsi piirkondade kohalikku hoolekandepoliitikat. Projekti raames pakuti 

sisserändajaist naistele, kes töötasid hooldajatena, nende küsitud teavet, koolitust ja 

nõustamist. Projekt hõlbustas kontakte kohalike ametiasutustega ja partnerametiühinguga. 

Tehti ka algatusi hooldatavate ja nende perekondade toetamiseks, kes hõlbustavad 

hooldajate osalemist ja nende olukorra seadustamist. 

www.palliative.lv/45/70 

*

http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
http://www.senia.nl
http://www.palliative.lv/45/70/
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Eesmärkide teadmine, võimaluste parandamiseks õigete vahendite 
leidmine

Mitmesugused meetmed, millega parandatakse sisserändajate ja organisatsioonide 

võimalusi, kasutavad võrdsete võimaluste tagamisel dünaamilist, tulemustele suunatud 

lähenemisviisi. Algatajad peavad kindlaks määrama sobivad viisid konkreetse sihtrühma 

puhul selgelt sõnastatud eesmärkide saavutamiseks, jättes piisavalt ruumi mitmesuguste 

tulemuslike tegevusvormide jaoks. Seega suurendavad võimaluste parandamise meetmed 

sisserändaja või organisatsiooni kohanemisvõimet ning annavad neile võimaluse oma 

võimeid rakendada. See võimalus võib tekkida organisatsioonides/valitsuses, töö kaudu või 

otsuste tegemisel osalemisega või uute sihtotstarbeliste programmide raames. 

Võimalused sisserändajate ja tavaorganisatsioonide vaheliseks mõttevahetuseks ja ühiste 

otsuste tegemiseks on selliste meetmete läbivaks põhikontseptsiooniks. Üks näide on 

kunsti ja kultuuri valdkonna tööpraktika kavad.

Võimaluste parandamise meedet eristab sisserändajate integratsiooni valdkonnas algatatud 

mitmest haridusprogrammist hariduse ühendamine tegevusega, mis annab sihtrühmadele 

ainulaadse võimaluse omandatud teadmisi rakendada.

Briti Nõukogu projekti „Kaasamine ja mitmekesisus hariduses” keskne idee on võimaldada 

rahvuslikult ja kultuuriliselt mitmekesiste koolide õpilastel juhtida tegevuskava koostamist, 

kokkulepete läbirääkimist ning asjaomaste koolide jaoks õpilasharta koostamist. 

Õpilasjuhtide rühmad juhivad rakendusprojekte, mille eesmärk on parandada laiemate 

õpilasrühmade, lapsevanemate ja kogukonna võimalusi. 

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

Kultuurialase tööpraktikakava „Hüppa sisse” eesmärk on parandada rahvusvähemuste seast 

pärit noorte kunstnike ja õppurite esindatust Madalmaade kultuuriorganisatsioonides. Selle 

kultuuridevahelise dialoogi kohaliku töövahendi abil loovad vastuvõtvad organisatsioonid 

eri kogukondadest pärit kunstnikega otsesuhtluskanalid, kunstnikud saavad aga vahetuid 

kogemusi oma kutsealase arengu edendamiseks. Kava tugineb katseprojektidele, näiteks 

Rotterdami Zuidpleini teatri kultuuridevahelisele komiteele, mis on alates 1998. aastast 

märgatavalt mõjutanud teatripubliku mitmekesisust.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in 

Teadlikkuse suurendamine annab sisserändajatele ja nende organisatsioonidele ideaalse 

võimaluse mõttevahetuste ja tegevuse juhtimiseks. 

*

http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm
http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in/
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EQUALi rahastatud raadioprojekti Commedia.Net raames võimaldati meediahuvilistel 

sisserändajatel, pagulastel ja varjupaigataotlejatel Kreekas teha saatevalikuid, mõista 

paremini oma ja teisi kogukondi ning omandatud kogemusi eetris jagada. Tänu pakutud 

kutseõppele ja tööpraktikale oli neil põhiroll teadlikkuse suurendamises ja üldsusele 

rändealase teabe edastamise viisi muutmises. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

Ajavahemikul 2003–2008 koolitati 35 Saksamaa linnas projekti „MiMi – migrantidele 

koos migrantidega” raames 600 sisserändajast „kultuurivahendajat“. Kultuurivahendajad 

korraldasid 32 keeles 900 üritust, selgitades ligikaudu 10 000 sisserändajale Saksamaa 

tervishoiusüsteemi ja sellega seotud küsimusi, ning 100 000 inimest teavitati voldikute ja 

tervishoiuteatmiku kaudu.

www.aids-migration.de 

Projektiga „SEIS – Soome edasi ilma diskrimineerimiseta” koolitati sisserändajaid ja 

rahvusvähemuste esindajaid ning korraldati koos koolide ja ametiasutustega teadlikkuse 

suurendamise seminare. Sisserändajatel oli oluline osa juhtkomitees, kavandamisetapis, 

rakendamises ja projekti hindamises. Positiivse tagasiside ja meediakajastuse tulemusena 

laiendati projekti ning pakuti diskrimineerimisvastast koolitust tulevastele õpetajatele ja 

politseinikele.

www.stop-discrimination.info/134.0.html 

Sisserändajate ja nende ühenduste kaasamine 
tavaorganisatsioonidesse: võidavad kõik

Mõnikord algatavad sisserändajad ise rohujuure tasandil võimaluste parandamise 

meetmeid, mida hiljem rahastavad tavaorganisatsioonid: ametiasutused, sotsiaalpartnerid, 

erasektor või kodanikuühiskond. Meetmeid võivad algatada ka tavaorganisatsioonid, kes 

loovad hiljem sisserändajatega partnerluse (põhimõte „ärge tehke meie jaoks, tehke meiega 

koos”). Nad võivad parandada üksikute sisserändajate võimalusi teenuste osutamise teel, 

mitmekesistada oma liikmeskonda teabeprogrammide kaudu või luua võimaluse sisserän-

dajate osalemiseks avalikus elus.

Ei tohiks unustada, et võimaluste parandamise meetmetest saavad kasu nii sisserändajad kui 

ka tavaorganisatsioonid, sest need meetmed hõlbustavad ühtviisi nii vastuvõtva ühiskonna 

kohanemist kui ka sisserändajate osalemist. Tavaorganisatsioonid ootavad, et kõnealused 

partnerlused lahendaksid konkreetseid integratsiooniülesandeid või aitaksid parandada 

integratsiooni juhtimist. See potentsiaalne kasu tähendab, et tavaorganisatsioonid on 

http://www.commedia.net.gr/default.en.asp
http://www.aids-migration.de
http://www.stop-discrimination.info/134.0.html
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väga huvitatud sisserändajate võimaluste parandamisest ja tulemuste kindlustamiseks 

vajalike sammude astumisest. Selleks et hinnata, kas tavaorganisatsioonid rakendavad 

meetmeid sisserändajatest kasusaajate ja töötajate võimaluste parandamiseks ning kas 

need meetmed on mõõdetavalt muutnud organisatsiooni poliitikat ja missiooni, võib välja 

töötada kvaliteedistandardid.

Tavaorganisatsioonide meetmed sisserändajate võimaluste parandamiseks parandavad ka 

nende organisatsioonide enda võimalusi. Paranenud suutlikkus, ressursid ja kultuuride-

vaheline pädevus parandab nende otsustamisprotsessi ning teenuste osutamise kvaliteeti 

ja kaasavust.

Euroopa Kultuurifondi festivali „Võõras“ eesmärk on saavutada olukord, kus kõik võidavad, 

lähtudes ideest, et kui parandada mitmekesise päritoluga noorte oskusi kasutada uut veebi- 

põhist meediat, paraneb hiljem festivali publiku (Euroopa vabaühendused, kultuuriasutused, 

meedia ja valitsus) võime teha noortega koostööd kultuuridevahelise dialoogi projektides.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

INVOLVE oli INTI rahastatud osalemist võimaldava uuringu projekt, mis käsitles vabatahtlike 

töö soodustamise viise kahepoolses integratsiooniprotsessis. Eri valitsemistasandite poliiti-

kakujundajate ning tava- ja sisserändajate organisatsioonide erialatöötajate jaoks sõnastati 

16 konkreetset soovitust. 

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

Ühendkuningriigi kogukondade ja kohalike omavalitsuste ministeeriumi 2005. aasta välja- 

andes „Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement” („Rahvusvähemuste seire juhtnöörid: 

kaasatus”), püütakse edendada mustanahaliste ja rahvusvähemuste kogukondade osalemist 

naabruskonna uuendamises, ärgitades kohalikke partnerlusi kogukonnaühendustega.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771 

Hispaania Castilla–La Mancha piirkonna Pangea arengupartnerlusse kuuluvad sisserän-

dajate ühendused, vabaühendused ja piirkondlikud ametiasutused. „Kultuuridevahelised 

sidemed” ehk vahendajad on suutnud luua kontakti rohkem kui poolte kõnealuses 

maapiirkonnas elavate sisserändajatega. Vahendajad tutvustasid neile integreeritud ja 

erikoolituse võimalusi ning nõustamisteenuseid ja käimasolevaid töökohtade toetus-

programme. Teadlikkuse suurendamise meetmetega kaasneb nn kultuuridevahelise 

baromeetri uuring, mis käsitleb näiteks sisserändajate sotsiaal-majanduslikku ja kultuurilist 

panust asjaomases haldusüksuses.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm 

*

http://www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival/
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
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Järeldused

1. Teadlikkuse suurendamise kampaaniad ja üritused võimaldavad kodanikel tundma 

õppida fakte rände ja integratsiooni kohta ning teada saada, kuidas ise integrat-

siooniprotsessis osaleda. Samuti loovad need meetmed võimaluse sisserändajate 

ja kodanike vaheliseks sagedaseks suhtluseks, mis arendab kõigi kultuuridevahelist 

pädevust. 

2. Tõenditel põhinev lähenemisviis teadlikkuse suurendamisele algab sihtotstarbelise 

kaardistusetapiga, mille puhul lähteandmetena kasutatakse sisserändajate ja üldsuse 

arusaamu, mis on kindlaks tehtud uuringute ja küsitluste teel ja mida saab korra -

päraselt hinnata.

3. Uuringutulemuste analüüs toob esile arusaamu seletavad tegurid, mis aitavad 

kindlaks määrata sobiva sihtrühma. Neid tulemusi saab kasutada ka meedia ja üldsuse 

tähelepanu juhtimiseks teadlikkuse suurendamise kampaania käivitamisele.

4. Pidades silmas, et valitsuse poliitika ja sõnumid mõjutavad oluliselt kampaania 

usaldusväärsust ja tulemuslikkust, võivad poliitika ja arvamuste kujundajad olla 

kampaania peamiste sihtrühmade hulgas.

5. Õige sihtrühma määramisega (st üldsuse, sisserändajate, valitud sidusrühmade 

või elanikkonnarühmade arvamuse muutmine) pannakse selgelt paika kampaania 

edukriteeriumid.

6. Müütide ümberlükkamise algatused parandavad avalikku arvamust, esitades 

sisserändest faktidel ja isiklikel kogemustel põhineva elutruu pildi. See muudab 

ühiskonna tundlikumaks sisserändajate eri rühmade – eriti kõige haavatavamate ja 

kõige stereotüüpsemalt kujutatud rühmade, nagu ebaseaduslikud sisserändajad, 

varjupaigataotlejad ja sisserändajaist naised – eriolukorra ja vajaduste suhtes. 

7. Avalikud pidustused ja kultuuriüritused muudavad sisserändajate panuse ja mitme- 

kesisusest saadava kasu üldsusele nähtavamaks, andes samas integratsiooni vald- 

konnas tegutsevatele organisatsioonidele võimaluse värvata vabatahtlikke.

8. Võimaluste parandamine üldsust kaasates tähendab, et teabe edastamine on otseselt 

seotud sisserändajate ja üldsuse esindajate sisulise ja püsiva suhtluse kohtadega.

9. Iga võimaluste parandamise meetme edu aluseks on põhimõte „ärge otsustage meie 

küsimusi ilma meieta”. See eeldab, et lõppkasutajad on ühed peamised kavandamis-, 

rakendus- ja seireetapis osalejad.

10. Otseste kasusaajate tehtav vajaduste hindamine ja analüüs loob raamistiku, milles 

kasusaajad saavad oma isiklikku või kogukonna/organisatsiooni olukorda ise hinnata.
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11. Paindlikud ja kasusaajate poolt väljendatud konkreetsetele vajadustele kohandatud 

meetmed vastavad osalejate ootustele ning täidavad võimaluste parandamise 

lõppeesmärgi: parandada kasusaajate olukorda. 

12. Võimaluste parandamise meedet eristab sisserändajate integratsiooni valdkonnas 

algatatud mitmest haridusprogrammist hariduse ühendamine tegevusega, mis  

annab sihtrühmale ainulaadse võimaluse omandatud teadmisi rakendada.

13. Tavaorganisatsioonide meetmed sisserändajate võimaluste parandamiseks paran -

 davad ka nende organisatsioonide enda võimalusi. Paranenud suutlikkus, ressursid 

ja kultuuridevaheline pädevus parandab nende otsustamisprotsessi ning teenuste 

osutamise kvaliteeti ja kaasavust.
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4. peatükk 
Arutelufoorumid
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Arutelufoorumid

  

Dialoog on mehhanism, mille abil edendatakse üle kultuuritraditsioonide vastas 
tikust mõistmist ja usaldust ning hoitakse ära ja lahendatakse konflikte. Sihtotstar 
be listel ja alalistel arutelufoorumitel on võimalik arutada integratsiooniküsimusi, 
vähendades vastastikuse mõistmise ja usalduse puudumist, mis võib esineda 
sisserändajate, elanike, sisserännanute järeltulijatest kodanike ja teiste kodanike 
seas ja vahel ning nende mitmekesiste rühmade ja kõigi valitsemistasandite vahel. 

Edukas foorumis toimub avatud ja lugupidav arvamustevahetus ning edu korral aitab see 

osalistel ära tunda ühiseid koostööaluseid. Foorum on koht, kus räägitakse läbi vastakaid 

huve ja leitakse ühiseid lahendusi. Foorumiarutelule järgnevad järelmeetmed, millega võib 

tugevdada inimeste sotsiaalseid ja organisatsioonilisi võrgustikke ning ühist identiteedi-

tunnet mitmekesises ühiskonnas. 

Käesolevas peatükis käsitletakse lähemalt ühist aluspõhimõtet nr 1, mis määratleb integrat-

siooni kõigi sisserännanute ja liikmesriikide kodanike vastastikuse kohanemise dünaamilise 

protsessina. Valitsusi julgustatakse integratsioonipoliitikasse kaasama mõlemaid rühmi 

ning selgitama nende vastastikuseid õigusi ja kohustusi. Ühise aluspõhimõtte nr 7 kohaselt 

on üheks alusmehhanismiks tihe ja mõtestatud suhtlus kohalike, nii sisserännanute kui ka 

põliselanike vahel. 

Peatükis kirjeldatakse sammhaaval arutelufoorumi loomist ja juhtimist ning sagedaste 

praktiliste takistuste ületamist. Kõigepealt käsitletakse asjakohast õiguslikku raamistikku, 

seejärel seda, kelle küsimusi ja vajadusi foorumil arutatakse, kes võivad osaleda, millised 

põhioskused on vajalikud ja millised on foorumi kasutamise reeglid. Käsitletakse küsimust, 

kuidas saab dialoogis tekkivat vastastikust mõistmist ja usaldust teisendada tihedamaks 

koostööks kogukonnas. Arutelufoorumi toimimist võib korraldada mõni juhtiv ametiasutus 

või kodanikuühendus, kes võtab enda kanda mitmesuguseid ülesandeid, et rakendada 

arutelufoorumitel efektiivsemaid töömeetodeid ning saavutada tõhusamad järelmeetmed 

ja suurem mõju kogukonnas. Käesolevas peatükis selgitatakse, mis roll võib olla arutelu-

foorumit kokku kutsuval ametiasutusel või kodanikuühendusel foorumi igas etapis. Selliselt 

saadud kogemustest võivad inspiratsiooni ammutada foorumid naabruskonna, kohaliku 

omavalitsuse, piirkondlikul ja riigi tasandil – ja isegi Euroopa tasandil, kus 2009. aasta aprillis 

loodi Euroopa integratsioonifoorum.

Rahvusvaheline ränne on suurendanud ja suurendab ka edaspidi Euroopa rahvuslikku,  

kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust. 2007. aastal korraldatud Eurobaromeetri kiiruuringu  

nr 217 tulemuste kohaselt on enamikul ELi kodanikel lähiminevikus olnud positiivseid kokku- 

puuteid eri rahvusest, eri usuliste veendumustega ning eri kodakondsusega inimestega.  

Kuigi uuringus küsitletud ei osanud täpselt määratleda „kultuuridevahelist dialoogi”, seostasid 

nad sellega palju positiivset, alates eri kogukondadevahelisest suhtlusest kuni riikidevahelise 

liikuvuse, kultuuri kättesaadavuse ja keelelise mitmekesisuseni. Pikas perspektiivis tuleb see 

mitmekesisus kasuks Euroopa majanduskasvule, konkurentsivõimele, loovusele ja kohale maailmas.
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Elanikkonna kasvava mitmekesisuse tõttu on vaja, et avalikud teenused ja muu ühiskondlik 

korraldus oleks nende uute oludega kohandatud. Sellest, kuidas teatav koht – alates riigist 

kuni naabruskonnani – suudab mitmekesisusega kohaneda lühikeses ja keskmise pikkusega 

perspektiivis, võib oleneda ühiskonnas valitseva vastastikuse mõistmise ja usalduse 

suurenemine või vähenemine. Nii näiteks on viimastes uurimustes väljendatud arvamust, 

et mitmekesisus (s.o palju erinevaid inimesi kogukonnas) võib inimestes tekitada „eneseiso-

latsiooni” ja „sotsiaalset kaugenemist”. Väga heterogeenses ümbruses elavad inimesed:

tunnevad ja usaldavad oma naabreid keskmiselt vähem sõltumata sellest, kas see on •	

tingitud nende sarnasustest või erinevustest;

usaldavad (kuid mitte tingimata tunnevad) keskmiselt vähem kohalikku poliitikat, •	

kohalikke juhte ja meediat;

osalevad poliitikaelus teistmoodi, nt meeleavalduste ja sotsiaalseid reforme taotlevate •	

rühmituste kaudu;

tunnevad madalamat heaolu määra;•	

arvavad, et neil on poliitiliste otsuste suhtes vähem mõjujõudu ning et nende  •	

kogukonnad pigem ei suuda ühiste probleemide lahendamisel koostööd teha.

Need järeldused hoiatavad, et muutuvate kogukondade enamus- ja vähemusrühmades 

võib omavaheline ja kohaliku omavalitsusega vastastikune mõistmine ja usaldus ajutiselt 

väheneda, kui jätta nende probleemid tähelepanuta. 

Vähenenud vastastikust mõistmist ja usaldust seostatakse sageli sotsiaalse kapitali (s.o 

inimeste ja organisatsioonide võrgustike) vähesusega. Sõprussuhted ja kodanikuühiskond 

avavad inimestele võimalusi mõtestatud suhete loomiseks. Sotsiaalsete ja organisatsioo-

niliste võrgustike tugevus mõjutab usaldust ja solidaarsustunnet kogukonnas ning selle 

liikmete isiklikku ja majanduslikku heaolu. Mitmel pool lääne ühiskonnas, kus inimesed ei 

ole enam sotsiaalselt ja kogukondlikult nii aktiivsed kui varem, on kasvav mitmekesisus vaid 

üks paljudest sotsiaalse kapitali üldise languse põhjustest. 

Sotsiaalsete ja organisatsiooniliste võrgustike nõrgenemine tuleb ühiskonna integratsioonile 

kahjuks, mis võib viia äärmusliku individualismini ja ükskõiksuseni teiste heaolu suhtes, 

vastastikuse stereotüüpse kujutamise ja süüdistamiseni, haavatavate rühmade hoidumiseni 

ühiskonnaelust, reaalsete kogukonnaprobleemide eiramiseni, konfliktideni ressursside  

jagamise pärast ning mitmesuguse diskrimineerimise ja äärmusluseni selle skaala kogu ulatuses. 

Võrgustike nõrgenemine mõjutab integreerumist ka uustulnukate puhul, kes satuvad kõige 

suurema löögi alla. Uues elukohariigis enda sisseseadmise ajal kasutavad uustulnukad oma 

sotsiaalse kapitali kompenseerimiseks uues riigis rohkem olemasolevate sotsiaalsete ja 

organisatsiooniliste võrgustike kui kohalike elanike või väljakujunenud rühmade abi. 

Püsivad ja mõtestatud kultuuridevahelised suhted aitavad kohalikel elanikel mõista 

seda, kuidas teised nendesugused ja neist erineva päritoluga inimesed muutuvad koos 
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üha rohkem mitmekesistuva ühiskonnaga. Vastastikune mõistmine ja usaldus hakkab 

suurenema siis, kui nad hakkavad ennast nägema kogukonna täieõiguslike liikmetena,  

keda seob ühine identiteeditunne ning huvi üksteise heaolu vastu.

4.1 Foorumi loomine ja juhtimine: takistuste ületamine

Poliitikud kasutavad dialoogi sageli elanikkonna rahustamiseks suuremate sotsiaalsete 

konfliktide korral. Need võivad viidata suurematele probleemidele, mis on seotud 

ebavõrdsuse ja halvemusega mitmekesises ühiskonnas (s.o tõrjutus tööturult, vähe  -

arenenud linnapiirkonnad, rassism). Sellised pinged vajavad varem või hiljem korralikku 

lahendust integratsioonipoliitika meetmete näol.

Arutelufoorumit võib võtta kui sellise lahenduse otsimise lähtekohta. See võib olla 

esimese kokkusaamise koht, kus võib ületada mõistmatust ja usaldamatust. Foorumis, mis 

kujutab endast avalikku ruumi avatud ja lugupidavaks arvamustevahetuseks, algatatakse 

arutelusid konkreetsetel teemadel. Sõltuvalt sellest, millest mõistmatus ja usaldamatus on 

tingitud, võib see arvamustevahetus toimuda sisserändajate vahel ning koos teiste elanike 

ja valitsusega. Selliselt õpivad osalejad üksteist paremini tundma. Nad toovad arutelusse 

kaasa oma erinevad perspektiivid, millest kujuneb välja ühine arusaam probleemist ja 

sellest omakorda esmane vastastikune usaldus, ning leiavad ühiseid aluseid koostööks 

probleemi lahendamisel.

Arutelufoorum on avalik ruum, kus algatatakse avatud ja lugupidavaid arvamustevahetusi 

sisserändajate vahel ning koos teiste elanikega või koos valitsusega. Eesmärk on, et osalejate 

vahel tekiks probleemist ühine arusaam ja vastastikune usaldus ning leitaks ühiseid aluseid 

koostööks probleemi lahendamisel.

Arutelufoorumi oodatav tulemus ja mõju

Edukas arutelufoorum viib osalejate vahel toimivate suhete loomiseni, ühiste avalike 

ürituste kavandamiseni ning partnerlussuhete ja uute alaliste konsultatsioonimehha - 

nismide loomiseni. Sellised järgnevad tegevused loovad uusi võimalusi mõtestatud 

suhtluseks, sedakorda laiema üldsusega. Keskmise pikkusega perspektiivis soodustab see 

uute sotsiaalsete ja organisatsiooniliste võrgustike loomist ja olemasolevate tugevnemist 

ning valitsusega konsulteerimist. Partnerid moodustavad uue organisatsiooni või 

kohandavad koostöö oma organisatsiooni põhitegevusalaga. Igal juhul peaks selline 

koostöö suutma toimida ilma arutelufoorumi toetuseta. 

Pikas perspektiivis võib arutelufoorumi algatatud protsess vähendada sotsiaalset eraldatust 

ning parandada vastastikku kõigi elanike sotsiaalset kapitali ja heaolu. See protsess võib 

soodustada identiteetide kokkusaamist ja muutumist naabruskonna ja linna ning võib-olla 

*
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isegi piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Poliitilised ja kodanikuühiskonna liidrid võivad 

selliste avalike ruumide abil lõimida mitmekesisuse tugevamasse ja ühisemasse identitee-

ditundesse ning leida ühiste probleemide arutamiseks ühisema keele.

Sisserände tõttu võivad aktuaalseks muutuda sise- ja välispoliitilised küsimused, mis 

seonduvad üha enam mitmekesistuva Euroopa ühiste väärtustega. Euroopa Liidu vastus 

sellele on põhimõte „ühtsus mitmekesisuses”, mis on Euroopa Liidu lepingu preambulis 

määratletud kui „soov [...] süvendada oma rahvaste vahelist solidaarsust, samal ajal austades 

nende ajalugu, kultuuri ja traditsioone”. Euroopa Nõukogu valges raamatus kultuuride - 

vahelise dialoogi kohta leitakse, et see idee on sisserändajate integratsioonis sama oluline 

kui Euroopa integratsioonis: „Dialoogi puudumine on vastuolus Euroopa kultuurilise ja 

poliitilise pärandi õppetundidega. Euroopa ajalugu on olnud rahumeelne ja viljakas alati 

siis, kui inimesed on kindlalt otsustanud oma naabritega suhelda ja teha nendega koostööd  

vaatamata erinevustele. [...] Ainult dialoogi abil saavad inimesed elada ühtsuses mitmekesisuses.”

Rohkem ideid ja näiteid kultuuridevahelisest dialoogist ning foorumitavadest võib leida 

järgmistelt veebisaitidelt:

Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta 2008 üritused:

www.interculturaldialogue2008.eu

„The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back” 

(„Vikerkaareraamat. Kultuuridevaheline dialoog praktikast poliitikasse ja vastupidi”), 

koostanud Kultuuridevahelise Euroopa Platvorm:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

„White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity” („Valge raamat 

kultuuridevahelise dialoogi kohta: elades koos võrdselt ja väärikalt”), koostanud Euroopa 

Nõukogu:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp 

Õiguslik raamistik kui dialoogi hõlbustaja

Arutelufoorumi võib sisse seada konkreetses kontekstis: tööl, koolis, aga ka kultuuri, 

avalike teenuste, usu, naabrussuhete, välispoliitika vallas jne. Igaühes neist on arvamuste 

vahetamiseks ja ühiste otsuste tegemiseks omad võimalused. Poliitikud peaksid tagama, 

et oma ja kolmandate riikide kodanikel oleksid nendes kontekstides osalemiseks sarnased 

võimalused. Sõltuvalt sellest, kuidas on reguleeritud poliitikaelus osalemine, hõlmab see 

http://www.interculturaldialogue2008.eu
http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp
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õigust asutada ühendusi ja erakondi või tööga seotud organeid, taotleda abi suutlikkuse 

suurendamiseks, osaleda valimistel või nõustada jooksvalt valitsust.

Need põhimõtted tagavad, et foorumites võivad hakata osalema nii valitud esindajad  

kui ka teised osalejad. Sellise kogukonna olemasolu võib pidada infrastruktuuriks, tänu 

millele on arutelufoorumid ühiskonnas võimalikud. 

Tšehhi siseministeerium kehtestas 2006. aastal seaduse nr 83/1990 palju kaasavama 

tõlgenduse, mille kohaselt ühenduste asutamise õigus on igal füüsilisel isikul ja mitte ainult 

kodanikul. Varem oli see Tšehhi kodakondsuseta isikutel võimalik ainult siis, kui nad kaasasid 

loodavasse ühendusse vähemalt kolm Tšehhi kodanikku.

Hispaanias järeldas põhiseaduskohus oma otsuses nr 236/2007, et on olemas teatavad 

põhiõigused, mis peavad olenemata halduslikust staatusest olema igal isikul, nagu õigus 

asutada ühendusi, taasühineda perekonnaga, avaldada meelt ja saada haridust.

Austrias anti 2006. aasta Bundesarbeitskammeri seadusega ja töökohas loodavate organite 

seadusega kõigile kolmandate riikide kodanikest töötajatele õigus olla valitud usaldusisikuks 

(ametiühingu liige, kes esindab töötajaid suhtluses juhtkonnaga) ning Bundesarbeits-

kammeri (Austrias kõiki erasektori töötajaid esindav katusorganisatsioon) delegaadiks. 

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi riigipõhistest programmidest 

võib rahastada riigi, piirkondlike ja kohalike nõuandeorganite arendamist ning kolmandate 

riikide kodanike ja nende ühenduste demokraatlikus protsessis osalemise suutlikkuse 

suurendamise kavasid.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Riigi või kohalik ametiasutus, mis on näidanud üles avatust kestvale struktureeritud 

konsulteerimisele ning saavutanud usalduse ja mõistmise, võib neid oskusi kasutada uue 

arutelufoorumi loomiseks ja tundlikumate teemade käsitlemiseks.

Kaotades õiguslikus raamistikus takistused sisserändajate osalemisele kodanikuühis - 

konnas, luuakse arenguvõimalused kodanikuühiskonnale ja nõuandeorganitele, kellest 

hiljem saavad arutelufoorumi peamised osalejad. 

Taani rahvusvähemuste nõukogu on riigi nõuandeorgan, kuhu kuuluvad kohalikul tasandil 

valitud integratsiooninõukogude esindajad. Kui ühes telesaates näidati, et nende liikmed ei 

ole kohaliku omavalitsuse tegevusega rahul ning kohalikud poliitikud ei usalda neid, seadis 

omavalitsus oma olemasoleva struktuuri raames sisse viis piirkondlikku arutelufoorumit, 

et leida parimad võimalused dialoogi edaspidiseks jätkamiseks. Kohalike omavalitsuste 

volikogude liikmed osutusid seejuures kõige suuremaks abiks rahvustevaheliste võrgustike 

mobiliseerimisel ning omavalitsuste ja meedia esindajate kaasamisel.

www.rem.dk 

*

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
http://www.rem.dk
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Minderheden Forum (vähemuste foorum) on sõltumatu katusorganisatsioon 15 liidule, 

mis ühendab rohkem kui tuhandet Flandria ja Brüsseli kohalikku sisserändajate organi-

satsiooni. Kuna foorumit rahastab ja tunnustab ametlikult flaami kogukond, on see pädev 

osalema valitsuse uutes dialoogides ja tegevuseesmärkide püstitamises. Foorumi raames 

tegutsevad omakorda töörühmad ja foorumid liikmete jaoks. Samuti on valitsusel foorumi 

näol „otsetee” mitmesuguste vähemusrühmade juurde, kartmata sealjuures isehakanud 

esindajaid. Liikmed võivad foorumis väljendada oma seisukohti ning selle struktuuride abil 

tõsta oma organisatsiooni suutlikkust. 

www.minderhedenforum.be 

Keskendumine kogukonna vajadustest tulenevale konkreetsele 
probleemile

Arutelufoorum ei tohiks olla liiga üldine ega hõlmata kogu integratsiooniteemat, vaid 

peaks keskenduma konkreetsetele vajadustele ja probleemidele, nagu tervishoid, tööhõive, 

haridus, tagakiusamine jne. Vajadustepõhise arutelufoorumi fookuses on probleemid, 

mis on teatavas konkreetses valdkonnas nii sisserändajate kui ka kohalike jaoks kõige 

olulisemad. Vajadustele ja probleemidele kui ühisele lähtepunktile keskendudes võib 

vabaneda mõnikord tarbetust, näiteks kogukondade järgi eristamisest. Konkreetseid 

integratsiooniprobleeme käsitleva vajadustepõhise arutelufoorumi edu pant on nii 

sisserändajate kui ka kohalike kogukondade ärakuulamine. Inimesi ei tule ära kuulata ainult 

foorumi väljatöötamisel, vaid ka kogu selle tegevuse ajal. See nõuab palju lisaaega konsul-

teerimiseks, reageerimiseks ja tagasiside andmiseks. 

Selleks et selgitada välja vajadus arutelufoorumi järele, tuleb asjaomaselt kogukonnalt 

paluda, et ta annaks teada oma põhiprobleemidest ning sellest, kas nende arvates on nende 

probleem teada ka teistele ja kas nad usaldaksid teistega selle lahendamisel koostööd teha.

Manchesteri pagulaste ja sisserändajate foorum püüab julgustada pagulasi ja varjupaiga-

taotlejaid väljendama oma konkreetseid vajadusi kohalikele ja riiklikele otsusetegijatele. 

Foorum aitab kaasa vastastikusele lugupidamisele ja koostööle Manchesteri pagulaste ja 

sisserändajate hulgas ning pakub võimalust vahetada oskusi, teavet ja vahendeid. Foorum 

kutsuti ellu 2006. aastal Manchesteri pagulaste harta alusel – see on pagulaste ja varjupai-

gataotlejate koostatud õiguste ja kohustuste akt, mille on heaks kiitnud 100 Manchesteri 

poliitikut ja arvamusliidrit, kaasa arvatud linnavalitsus. 

www.mrsn.org.uk/forum 

Foorumi käivitamisele eelneva konsulteerimise teel on võimalik välja selgitada põhilised 

lahkarvamusi ja usaldamatust tekitavad teemad, mis takistavad kogukonnasisest koostööd. 

*

http://www.minderhedenforum.be
http://www.mrsn.org.uk/forum/
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See hõlmab rahvustevaheliste võrgustike kaasamist, sõltumatutele toetajatele ülesannete 

andmist ning foorumi sidumist uue tehnoloogiaga, mis toetaks dialoogi jätkumist ka 

väljaspool foorumit.

„Uute naabrite raamprogramm” on Barcelona linnavalitsuse foorum, mis koondab pere  -

kondade taasühendamisega tegelevaid teenuseosutajaid, ametiasutusi ja vabaühendusi. 

Ettevalmistuste käigus selgitati välja konkreetsed vajadused ning määrati nende põhjal 

kindlaks foorumi fookus. Selleks korraldati telefoniküsitlus pereliikmetega taasühinemist 

taotlevate inimeste ning endistest taotlejatest koosnevate fookusrühmade ja nende 

pereliikmete seas. Samuti kohtuti kooliametiga, et arutada haridussüsteemis esinevaid 

probleeme.

INTI programmi raames loodud integratsiooniteemaline vahetusprojekt „Integration 

Exchange”, mida juhib Quartiers en Crise – European Regeneration Areas Network, 

moodustas sidusrühmadest kaheksa kohalikku töörühma ja mitmekeelseid internetifoo-

rumeid. Nende eesmärk on koguda vastastikuste eksperdihinnangute tarbeks kohalikul 

ja piirkondlikul tasandil teadmisi ühiste aluspõhimõtete tundmise ja rakendamise kohta. 

Üksteiselt õppimine ja vastastikune kogemustevahetus töörühmades tõstab suut   likkust 

ning loob toimivaid suhteid osalevate ametiasutuste, kogukonnaorganisatsioonide, kohalike 

diskrimineerimisvastaste organisatsioonide, tööandjate, ametiühingute ja teadlaste vahel.

www.qec-eran.org 

Vajadusi tuleks selgitada võimalikult lihtsalt, et tagada kõigi osalejate lai toetus. Ühiseid 

lähtealuseid on lihtsam leida, kui probleemid on konkreetselt piiritletud, näiteks 

mitmesuguste vähemusrühmade sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine või õpetajate ja 

vanemate vaheliste suhete parandamine. Vajadusi peab samuti olema võimalik kohandada 

muutuvate oludega, et võimaldada muutusi poliitilises mõtlemises. 

Pärast foorumi fookuse määratlemist on osalejatel lihtsam leida ühiseid lähtealuseid, kui 

probleem on piiritletud selliselt, et see hõlmab kõiki elanikke.

Küsimuse, kes peaksid olema arutelufoorumi liikmed, võivad foorumi kokkukutsujad 

lahendada kas lähtudes demokraatlikust lähenemisviisist ja valides „esindajad” või 

lähtudes tehnilisemast lähenemisviisist ja valides „osalejad”. Eesmärk on valida meetod, 

mis on käsitletava teema puhul asjakohane, huvitatud poolte silmis usaldusväärne ning 

arvestab asümmeetrilise võimudünaamikaga ametiasutuste, kodanike ja piiratud poliitiliste 

võimalustega mittekodanike, eriti uustulnukate vahel. 

Arutelufoorum saab esindusorganiks demokraatliku protsessi teel. Seda menetlust  

järgivad ka ametlikud nõuandeorganid. Kohalikud nõuandeorganid sellistes riikides nagu 

Austria, Luksemburg, Portugal, Rootsi, Saksamaa ja Taani, kes seda soovitust järgivad, 

võivad väita, et nende liikmed esindavad riigis kõiki kolmandate riikide kodanikke. 

*

http://www.qec-eran.org
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Euroopa Nõukogu poolt 1992. aastal vastu võetud välismaalaste kohalikul tasandil avalikus 

elus osalemise konventsiooni artikli 5 lõikes 2 soovitatakse, et struktuursed nõuande-

organid tagaksid, et „välismaalaste esindajaid saaksid valida välismaalased vastava kohaliku 

omavalitsuse territooriumil või nimetada välismaalaste ühingud.”

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Estonian/144-Estonian.pdf 

Suurem osa Euroopa arutelufoorumeid, kus osalevad sisserändajad, kasutavad tehnilisemat 

lähenemisviisi. Foorumi kokkukutsujad soovivad kaasata teemaga kõige rohkem seotud 

ja tõhusamaid osalejaid. Teemaga seotust hinnatakse selle järgi, missugune on osaleja 

kogemus seoses arutatava probleemiga ning tema üldine avatus ja valmisolek dialoogi 

astuda. Tõhusust hinnatakse osaleja võime põhjal toimida võimalike muutuste katalüsaa-

torina. Selle meetodi puhul ei ole oluline küsimus, kas foorum on esinduslik, vaid kas sellesse 

on kaasatud teemaga kõige rohkem seotud ja tõhusamad isikud ja organisatsioonid. 

Foorumil võib olla ka segaliikmeskond. Otseselt valitud esindajad toovad foorumisse oma 

valijate seisukohad ning juhivad dialoogi ja otsuste tegemist, samal ajal kui konkreetse 

teemaga seoses kaasatud osalejad pakuvad omalt poolt teadmisi ja kogemusi ning 

suudavad edendada järelmeetmeid.

Foorumi liikmed on „esindajad”, kui nad on vabalt valitud, ja „osalejad”, kui nad on valitud 

nende tõhususe ja teemaga seotuse põhjal. Foorumi kokkukutsujad peavad demokraatliku 

või tehnilise meetodi vahel valides hindama, kumb tagab kogukonna silmis foorumi 

usutavuse avaliku ruumina.

Osalemistingimused peaksid olema objektiivsed, läbipaistvad ja ühtmoodi kehtivad 

kõikidele osalejatele. Dialoogi põhimõtetest tuleneb, et osalemine peab olema vaba- 

tahtlik ja sundimatu. Kui foorumi kokkukutsujad hakkavad ise liikmeid nimetama või 

sekkuvad nende valimisse (eriti ametiasutuste puhul), võib see õõnestada foorumi 

usutavust ja tõhusust, nii et selle tulemusi hakatakse pidama eelarvamuslikeks või kellegi 

huve teenivateks.

Kasulik võib olla foorumi jätmine avatuks, loobudes liitumiskriteeriumidest ja valikumenetlusest. 

Paljud foorumid on suunatud väga piiratud ringkondadele ja sektoritele (nt linna haiglate 

juhid) või on ajaliselt piiritletud (nt ühekordsed, lühiajalised, sihtotstarbelised foorumid). 

Teemaga kõige rohkem seotud osalejad selguvad foorumi tegevuse käigus vastavalt foorumi 

teemale ja eesmärkidele. 

ELi varjupaiga- ja rändepoliitikat käsitlev foorum on avatud kõigile Brüsselis asuvatele 

Euroopa võrgustikuga vabaühendustele, kes tegelevad ELi varjupaiga-, pagulaste- ja 

migratsioonipoliitikaga. Foorum asutati ÜRO pagulaste ülemvoliniku, Amnesty 

Internationali ja Euroopa sisserändajate kirikukomisjoni eestvõtmisel ning tegutseb  

avatud, mitteametliku ja poliitiliselt neutraalse kohana, kus vahetatakse mitmesuguseid 

valdkondi hõlmavat teavet ning kooskõlastatakse toetusstrateegiaid ja tehakse koostööd 

*
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riikide liikmesorganisatsioonidega, kes tegelevad pagulaste, varjupaigataotlejate või 

sisserändajate kogukondadega või tegutsevad nende päritoluriikides. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

Madalmaade diasporaa arengufoorum (DFD) koondab endas 21 rahvuslikku diasporaaorga-

nisatsiooni, kes esindavad sisserändajaid ja pagulasi 16 riigist. Foorum täidab koordineerivat 

ülesannet, laiendades nende organisatsioonide liikmeskonda, luues nende vahel strateegilisi 

horisontaalseid sidemeid ning andes neile tugevama hääle sisserände- ja arengupoliitikas. 

Sisserändajate liidreid kutsuti foorumis osalema, sest nemad oskavad töötada praktilise 

kogemuse pinnalt välja poliitilised vahendid. Kohtumiste vormi puhul võeti arvesse eesmärki 

võimaldada sundimatuid arutelusid erineva taustaga inimeste vahel.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf 

Mitmed foorumid kasutavad oma liikmeskonna moodustamisel vastuvõtukriteeriume. 

Enamik soovib, et sisserändajatest ja vastuvõtva riigi kodanikest liikmete arv oleks 

tasakaalus. Teised lähevad veelgi kaugemale ja kaasavad oma liikmeskonda eri vaatenurki 

esindavaid inimesi nii sisserändajate kui ka vastuvõtva riigi kodanike hulgast. Mees- ja 

naisliikmete võrdset arvu taotletakse sageli riikides, kus soolise võrdõiguslikkuse tagamine 

otsuste tegemisel on seaduslikult kohustuslik või tugev traditsioon. Vastuvõtva riigi jaoks 

on eri seisukohtade arvessevõtmisel oluline tegur vanus. Sisserändajate jaoks võib oluline 

kriteerium olla põlvkond (nt esimene, teine, kolmas). Sõltuvalt käsitletavast teemast võivad 

foorumi korraldajad taotleda tasakaalu usu-, kultuuri- või rahvuslike organisatsioonide vahel. 

See tagab, et uuemad, väiksemad või rohkem killustatud rühmad ei jää kahe silma vahele.

Madalmaade rahvusvähemuste dialoogifoorum on 1997. aastast peale Madalmaade 

valitsuse kindel õiguslik ja finantsbaas konsulteerimiseks rahvusvähemustega, täiendades 

olemasolevaid demokraatlikke põhimõtteid. Kõik vaidlused foorumi liikmete ja valitsuse 

vahel lahendab Madalmaade parlament. Foorumi üks neljast ametlikust eesmärgist on 

ühiskondlike pingete leevendamine raskematel aegadel. Foorumi rahastamis- ja osalemis-

tingimused on kindlaks määratud seadusega. Vähemuste organisatsioonidel peab olema 

üleriigiline haare, liikmete hulgas peab olema naisi ja juhtide hulgas sisserändajate teise 

põlvkonna esindajaid; foorumi juhatus peab olema pädev mitmesugustes tähtsates  

poliitikavaldkondades, nagu eluasemed, tööhõive ja haridus. Vähemuste organisatsioonide 

vastavust igale nimetatud esinduslikkuse kriteeriumile hinnati 2004. ja 2005. aastal, mis viis 

ühe organisatsiooni väljaarvamiseni foorumist. 

www.minderheden.org/lom.html 

Euroopa Integratsioonifondi riigipõhiste programmide abil võib samuti rohkem 

ühiskonnaellu kaasata konkreetseid raskesti juurdepääsetavaid või traditsiooniliselt  

http://www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf
http://www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf
http://www.minderheden.org/lom.html
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tõrjutud rühmi, nagu vastuvõtuprogrammidesse võetud isikute ülalpeetavad, lapsed, 

naised, eakad, kirjaoskamatud või puudega isikud.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Need mitmesugused kriteeriumid tähendavad, et foorum ei jäta arvesse võtmata sisserän-

dajate ning vastuvõtva riigi kodanike vahelisi sisekonflikte ja vastuolusid. Foorum pakub 

neile kogukondadele kokkusaamise võimalust, mis viib rohkemate suhete loomiseni ja 

tihedama koostööni. 

Lühiajalistel valdkondlikel foorumitel võib olla avatud ja diferentseeritud liikmeskond. 

Mõned foorumid võivad oma liikmeid valida jällegi pädevuse ja tõhususe järgi või ees   -

märgiga saavutada tasakaalustatud osalejaskond. Valikukriteeriumide eesmärk on kaasata 

sidusrühmi, kellel on kõige rohkem kogemusi ja suurem mõju kogukonna eri osadele.

Mängureeglid: võrdsus ja vastastikune lugupidamine osalejate vahel

Kõik osalejad peavad järgima võrdsuse ja vastastikuse lugupidamise põhimõtteid ning 

austama üldkehtivaid inimõigusi ja seadusi. Mitte ükski osaleja, ei vastuvõtva riigi 

kodanikud, sisserändajad ega valitsus saa kuulutada end nende põhiväärtuste ainu- 

kandjaks või -valvuriks. Nende austamist näitab osalejate avatus üksteise kaasamisel. 

Tegelikkuses tähendab võrdne kohtlemine seda, et kõik osalejad võivad kaasa lüüa foorumi 

tegevuskava kujundamisel ning rääkida võrdsetel alustel. Osalejatel ei ole mõtet loota 

domineerimisele või mis tahes arutelust võitjana väljumisele, sest eesmärk on arendada 

välja elementaarne vastastikune mõistmine ja usaldus, mis hõlbustab suhete loomist ja 

praktilist koostööd.

Protsessis, kus on oluline osalejate võrdne kohtlemine, tuleb käsitleda ametiasutuste, 

erasektori ja vabaühenduste partnerlussuhetes ning enamus- ja vähemusrühmade 

võimudünaamikas paratamatult esinevat ebavõrdsust. Vastuvõtva riigi vabaühendustel 

võivad ametlikult olla riiklikud funktsioonid ja soodsam juurdepääs vahenditele, mis annab 

neile osalemiseks paremad võimalused kui väiksematele sisserändajate vabaühendustele. 

Vahendite kättesaadavus ning usuliste ja kultuuriliste erinevuste tunnustamine võib ise olla 

probleem, mida loodetakse dialoogi teel lahendada. Ebavõrdsuse küsimuse lahendamata 

jätmise korral võib arutelufoorumist saada foorumil lahendada püütava probleemi sümp- 

tom. Selle dünaamika mõistmise väljendamiseks võivad osalejad kaaluda meetmeid, mis 

võimaldavad sisserändajate esindajatel anda protsessi võrdselt väärtuslik ja hinnatud panus. 

Austria vähemuste foorum „Initiative Minderheiten” propageerib vähemuste võrdset 

kohtlemist ja õigusi, kusjuures vähemusse kuuluvaks loetakse neid, keda diskrimineeritakse 

rahvuse, sotsiaalse või usulise kuuluvuse, seksuaalse sättumuse või puude pärast. See 

määratlus ei põhine vähemusrühma arvukusel, vaid võimaluste puudumisel elada oma elu 

*

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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võrdselt ja õiglaselt enda tõekspidamiste järgi. Foorumit juhtiva vabaühenduse eesmärk on 

luua sidemeid ühenduste, organisatsioonide ja nende mitmesuguste rühmade esindajate 

vahel, et toetada konkreetseid sotsiaal-poliitilisi eesmärke. 

www.initiative.minderheiten.at

Rahastamine: võrdsus ja lugupidamine partnerluse põhimõttel

Võttes arvesse asjaolu, et paljusid raskesti juurdepääsetavate ja mitmekesiste kogu  -

kondadega tegelevaid vabaühendusi ja sisserändajate ühendusi juhivad vabatahtlikud, 

võivad foorumid oluliste jooksvate probleemide, näiteks rahastamisküsimuste lahenda- 

misel kaaluda partnerluse põhimõtet. Partnerlus võib rohkem sobida kodanikuühiskonna 

ja vähemuste organisatsioonidele, kelle osalemisviisid ja rahaline olukord on teistsugused 

kui riigipoolsetel osalejatel, sotsiaalpartneritel või teistel väljakujunenud sidusrühmadel. 

Vahendite eraldamise üle otsustamine ei häiri arutelu siis, kui see toimub detsentraliseeritult, 

tõendite alusel ja täiesti läbipaistvalt. Sel moel võivad organisatsioonid saada enda käsutusse 

arutelus partneritena osalemiseks vajalikke tehnilisi vahendeid, rikkumata sealjuures 

tegelikult või näiliselt oma põhikohustusi liikmete demokraatlikult valitud esindajatena.

Vabaühenduste ja vabatahtlike osalemise rahastamisel vastutasuks nende teadmiste ja 

sidemete eest juhinduvad foorumi kokkukutsujad partnerluse põhimõttest. 

Portugali sisserändajate ühenduste tehnilise toe amet (GATAI) teeb sisserändajate  

ühenduste tunnustamisel ning sisserändajate mitmesugustest kogukondadest koosneva 

võrgustiku tehnilisel toetamisel koostööd immigratsiooni nõuandekoguga. Sealjuures 

lähtutakse põhimõttest, et põhikirjajärgsed sisserändajate ühendused on õiguspärased 

esindajad, kes sobivad kõige paremini partneriks kultuurivallas. GATAI pakub omalt poolt 

ruume, varustust ja tehnilisi teadmisi, osaleb projektides, hindab ja jälgib neid ning korraldab 

sisserändajate ühendustega korrapäraselt kohtumisi. 2002. aasta juulist kuni 2005. aasta 

veebruarini rahuldati 88 rahastamistaotlust kogusummas ligikaudu 962 000 eurot. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674 

CAISA on rahvusvaheline kultuurikeskus, mis loodi 1996. aastal ja mida toetab Helsingi 

kultuuriamet. Keskus toetab rahvusrühmade kultuuritegevust linna tasandil, hõlbustades 

seeläbi sisserändajate ja teiste Helsingi elanike omavahelist suhtlust. Ühes hiljutises  

uuringus järeldati, et sisserändajate ühendustele oli rahaline ja mitterahaline toetus 

väga vajalik, kuivõrd nad ise ei suutnud oma ürituste korraldamiseks ja Soome publikule 

suunamiseks hankida piisavalt vahendeid.

www.caisa.fi 

*

http://www.initiative.minderheiten.at/
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674
http://www.caisa.fi
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Praha rahvusvähemuste maja pakub kontoriruume ja toetusi vähemuste ühendustele. 

Asutus on kokkusaamiskoht koostööks ja kohtumisteks rahvusvähemuste ja üldsuse 

huvitatud liikmete vahel.

www.dnm-praha.cz 

Põhiteadmiste ja oskuste arendamine

Koolituste ja infokoosolekutega võib kõikidele partneritele selgitada mängureegleid, 

anda neile põhiteadmisi, edendada nende kultuuridevahelist pädevust ning õpetada 

mitmesuguseid oskusi ja strateegiaid. Foorumi kokkukutsuja võib samuti parandada oma 

juhtimisoskust juhtimis- ja vahendamiskoolitustel. Seega võivad organisatsioonid kaasata 

arutelufoorumeid oma kultuuridevahelise õppe strateegiasse.

Lissaboni eeslinna Amadora projekt „Generation” seadis eesmärgiks paremini mõista, miks  

selle vaese linnapiirkonna sisserändajate lapsed tunnevad end sageli sotsiaalselt tõrjutuna, 

puuduvad tundidest ja jätavad kooli pooleli. Kohaliku omavalitsuse, vabatahtlike organisat-

sioonide, riigikoolide ja kohaliku kogudusekeskuse koostöös korraldati noortele kongress ja 

seminare. Viis noort kohalikku koolitati vahendajaiks agulielanike ja teiste kogukondade vahel. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) pakub oma liikmetele uuringuaruannet 

ja tegevuskava kollektiivläbirääkimiste kohta sisserändajatest ja rahvusvähemusse  

kuuluvatest isikutest töötajatele huvi pakkuvates küsimustes, mida võib kasutada 

abivahendina aruteludes integratsiooni üle töökohal. Need dokumendid kirjeldavad 

peamisi punkte, mida kollektiivläbirääkimistel tuleks käsitleda, ning tõstavad esile liikmes-

organisatsioonide mitmesuguseid edusamme.

www.etuc.org/r/113 

Prantsusmaal Strasbourgis tegutsev Association Migration Solidarité et Echanges pour 

le Développement (arengut taotlev rände solidaarsuse ja vahetuse ühendus) korraldas 

kahenädalase noortevahetuse „Kultuuride kohtumine”, kus osales 36 noort kolmest 

sisserändajaid vastuvõtvast Euroopa riigist (Saksamaa, Rootsi ja Prantsusmaa) ning kolmest 

Vahemere-äärsest sisserändajate päritoluriigist (Türgi, Liibanon, Alžeeria). Vahetuse käigus 

toimusid poolepäevased seminarid, kultuuri õpitoad ja külastused, kus käsitleti rännet ja 

põhja-lõuna ebavõrdsust, identiteeti ja kultuurilist mitmekesisust vähemuste hulgas, usu 

rolli integratsioonis ja seda, kuidas Euroopa peaks lähenema sisserändajate õigustele.

http://amsed.fr/echanges.php 

http://www.dnm-praha.cz/
http://www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf
http://www.etuc.org/r/113
http://amsed.fr/echanges.php
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Praktiline lähenemisviis

Otsuseid foorumi rakendamise ja juhtimise (s.o selle struktuuri, koha ja aja) kohta võib teha 

praktiliselt, aktiivse kaasamise põhimõttel. Selline lähenemisviis võimaldab loomingulisi 

ja paindlikke lahendusi, nagu õhtused konsultatsioonid töötajatele, lapsehoiuteenused 

vanematele ning transpordikulude hüvitamine abivajajatele. Kuna inimeste keeleoskus 

võib tegelikkuses olla väiksem kui ametiasutustele teatatud, võib tõlkide juuresviibimine 

aruteludes tagada, et vähene keeleoskus ei muutu vastastikuse mõistmise ja usalduse 

loomisel takistuseks. Viimaks tuleks päevakordadesse ja ajakavadesse jätta ruumi uute 

küsimuste jaoks, mis tekivad paratamatult partnerite koosviibimistel ja protsessi käigus. 

Kui otsuseid foorumi korraldusliku poole (s.o struktuuri, koha, aja, tõlkimise) kohta tehakse 

aktiivse kaasamise põhimõttel, viib iga väike praktiline samm avatud ja lugupidava dialoogi 

poole.

Iirimaa tervishoiuameti riikliku kultuuridevahelise tervishoiustrateegia üks prioriteete 

on rahvustevahelise võrdsuse järelevalve elluviimine. Kavandamise ja hindamise paind- 

likumaks ja tõendipõhisemaks muutmise üks osa on eri taustaga inimeste tervishoiu-

vajaduste ja teenuste kasutamise tulemuste tundmine. Strateegia raames rakendatud 

konsulteerimisprotsessi käigus kasutati palju paindlikke ja loomingulisi lahendusi, et kaasa- 

ta raskesti juurdepääsetavaid rühmi, nagu võõrtöötajad, dokumentideta isikud ja konser-

vatiivsetest oludest pärit naised, kes väldivad avalikke üritusi. Koordinaatorid korraldasid 

õhtusi konsultatsioone, kasutasid eri formaate alates suurtest seminaridest ja uurimustest 

kuni väikeste fookusrühmade ja individuaalvestlusteni, pakkusid toetust transpordi- ja 

lapsehoiukulude katteks ning tagasid vajaduse korral tõlkide kaasamise. 

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

Järjepidevuse tagamine sektorite ja valitsemistasandite vahel 

Kogu Euroopas on kavandamata ja ebaühtlaselt tekkinud arutelufoorumeid paljudes eri 

sektorites. Valitsuste nõuandeorganid või integratsiooni teemasid käsitlevad kollektiiv-

läbirääkimiste suunised on Loode-Euroopas olemas alates sõjajärgsest ajast, samal ajal 

kui üleriigilised usunditevahelised dialoogid on uuem nähtus. Viimasel kümnendil ja eriti 

Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aastal 2008 on kultuuri ja hariduse vallas algatatud 

arvukalt projekte. 

Arutelufoorumitel võib olla vaja käsitleda läbivaid teemasid, nagu eluaseme leidmine ning 

juurdepääs tervishoiule ja haridusele. Arutelufoorumi kokkukutsuja roll paneb ametiasu-

tusele kohustuse tagada foorumi tegevuse ja arutelu järjepidevus. 

*

http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf
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Ühendkuningriigi võrdõiguslikkuse partnerlused ühendavad kohalikke omavalitsusi ja 

tähtsamaid avaliku sektori asutusi, nagu politsei ja esmatasandi arstiabi, ning vabatahtlikke, 

et arutada ja koordineerida võrdõiguslikkuse ja mitmekesisusega seotud aspekte oma 

teenuste osutamisel kogukonnale. Üks näide on Seftoni võrdõiguslikkuse partnerlus.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

Sihtotstarbelisest foorumist alalise dialoogi ja tegevuseni

Foorumi käivitamine tekitab üldsuses ja sidusrühmades ootuse, et foorumis käsitletavad 

probleemid leiavad hea lahenduse. Seepärast tuleb tulemuste kavandamisele pöörata  

eraldi tähelepanu. Foorumi kokkukutsujatel kulub suur osa ajast foorumi fookuse 

hoidmisele ning osalejate huvide paljususe ohjamisele. Olukorda, kus ühe laua taga on koos 

sidusrühmad, kes suudavad aidata kaasa foorumi eesmärkide saavutamisele, ei tohi käest 

lasta. Vastasel juhul saab foorumist „jututuba”. Selline konsulteerimine tekitab väsimuse, 

mis väljendub selles, et sidusrühmad kaotavad huvi osalemise vastu järgmises foorumis,  

kui eelmises ei tõusnud nende osalemisest mingit kasu. 

Arutelufoorumitelt ei saa oodata kiireid lahendusi. Selleks et arutelu tulemustest saaks 

tegelikkus, peavad osalejad algusest peale nägema foorumit mitte kui ajutist nähtust, vaid 

osa protsessist, millesse nad võivad anda olulise panuse. Järelmeetmete kohustus on kõige 

suurem korraldajate endi jaoks, eriti kui foorumi kokkukutsuja on mõni ametiasutus.

Sõltuvalt sellest, kui suure vastastikuse mõistmise ja usalduse osalejad saavutavad, võib 

foorumilt oodata mitmesuguseid tulemusi ning mõjusid osalejatele ja kogukonnale. 

Näide: arutelu toimub vastastikuse teabevahetuse vormis. Osalejad väljendavad oma 

arusaamu ja seisukohti teatava olukorra suhtes. Asjaolu, et eri osalejad vahetasid avatult 

ja lugupidavalt arvamusi, võib üldsusele anda kindlustunnet, kas või sümboolselt ja 

hetkeliselt.

Osalejad lahkuvad arutelust uue suhtumisega eriarvamustesse. Usalduse märgiks 

lahendavad nad need erinevused retooriliselt. Need väikesed kohandused kanduvad üle 

sellesse, kuidas inimesed probleemist mõtlevad ja räägivad. Selles stsenaariumis peavad 

osalejad avalikku arutelu, mis ei ole nii radikaalne ja on rohkem kaasav. 

Järgmise sammuna lepivad osalejad kokku ühises, komplekssemas arusaamas probleemist 

ning määratlevad ühised lähtealused ja mitmekesisuse eelised. Partnerid avaldavad lõpuks 

üksteisele usaldust ja kutsuvad üles ühiskondlikuks tegevuseks, et ajendada tegutsema 

ka avalikku sektorit ja kodanikuühiskonda. Need tulemused võivad inimeste mõtlemis- ja 

kõnelemislaadi veelgi rohkem mõjutada. Võib-olla ajendavad need üleskutsed kogukonda 

sihipärastele tegudele, et tugevdada vähemalt ajutiselt oma sotsiaalseid ja organisatsioo-

nilisi võrgustikke.

http://www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357
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Saksamaa islamikonverents (DIK) on Saksa siseministeeriumi alaline dialoog Saksamaa 

elanike ja moslemi taustaga kaaskodanikega sellistel teemadel nagu integratsioon, 

ekstremism ning sotsiaal- ja usupoliitika põhimõtted. 2007.–2008. aasta täiskogu istungite 

tulemusel leppisid 15 osalejat eri valitsemistasanditelt ning 15 Saksamaa moslemikogu-

kondade esindajat kokku konverentsi nelja töörühma järelduste vahekokkuvõttes, kus 

määratleti ühine arusaam integratsioonist, eraldati vahendeid teadustööks, et koguda 

rohkem empiirilisi andmeid moslemite olukorra kohta Saksamaal, ning kirjeldati võimalusi, 

kuidas kiirendada moslemite usuõpetuse juurutamist riigikoolides, suurendada meedia 

teadlikkust ja pakkuda kohta edasiseks koostööks. Konverentsi uus veebisait püüab muuta 

konsultatsioone ja soovitusi läbipaistvamaks, anda rohkem osalemisvõimalusi, et tagada 

dialoogile laiemat kõlapinda, ning suurendada islami usutavasid käsitlevate arutelude 

objektiivsust Saksamaal.

www.deutsche-islam-konferenz.de 

Arutelu käigus lepivad osalejad kokku ka konkreetsetes järelmeetmete raamistikes. 

Foorumi institutsionaliseerumisega võivad nad otsustada muuta dialoogi alaliseks. Kui 

kokkukutsuja on ametiasutus, võivad nad konverentsi lõimida asjaomas(t)e valitsusasutus- 

(t)e konsultatsioonimehhanismidega. Sellise institutsioonilise muutuse tulemuste näiteks 

on tugevamad organisatsioonilised võrgustikud ning samade küsimustega tegelevate 

organisatsioonide ühine eesmärgitunnetus. 

Münchenis loodi moslemiorganisatsioonide ja Müncheni abilinnapea kantselei vahelise 

suhtluse hõlbustamiseks moslemi ümarlaud ja mosleminõukogu. Mõlemad foorumid on 

juurutatud võrgustikena, mis on viinud selleni, et Müncheni linnavolikogu võttis vastu 

ettepaneku moslemi matuste kohta ning juurutas koolides moslemi usuõpetuse tihedas 

koostöös Müncheni koolide ja ümarlauaga. 

www.muenchen.de/interkult 

Iirimaa riiklik rassismi ja kultuuridevahelisuse nõuandekomitee (NCCRI) tegutses 1997. 

aastast kuni 2008. aastani, mil see viidi valitsuse alluvusse kultuuridevahelise dialoogi 

foorumina, mille eesmärk oli luua konsensust ja anda teavet poliitika väljatöötamiseks.

www.nccri.ie

Osalejad võivad muude probleemide jaoks luua ka uusi foorumeid. Osalejate vastuvõtu 

võib taas avada ja selle tingimusi kohandada ning kokkukutsuja rolli võib täita kordamööda. 

Tulemuseks on, et osalejad saavad ära kasutada ühes valdkonnas saavutatud vastastikust 

mõistmist ja usaldust probleemide lahendamisel teises valdkonnas.

http://www.deutsche-islam-konferenz.de
http://www.muenchen.de/interkult
http://www.nccri.ie
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Osalejad võtavad igas oma tööprogrammis endale lühiajalisi kohustusi osaleda ühistel 

üritustel. Sellistel avalikel üritustel kasutatakse osalejate värskelt leitud üksmeelt ja usaldust 

lähtepunktina selleks, et suurendada mõistmist ja usaldust osalejate liikmete ja üldsuse 

hulgas. Tulemuseks on sotsiaalsete ja organisatsiooniliste võrgustike ajutine tugevnemine. 

Selleks et ühised üritused toimuksid ettenähtud aja jooksul ja kavakohaselt, võetakse 

kasutusele kooskõlastus- ja kontrollimehhanismid.

Kui Saksamaal toimus 2006. aasta juulis esimene integratsiooniteemaline tippkohtumine, 

määratleti selle tulemuste rakendamiseks riigi integratsioonikavas selged eesmärgid ning 

riigipoolsete ja muude osalejate enam kui 400 meedet ja vabatahtlikku kohustust eri 

valitsemistasanditel. Esimene eduaruanne esitati 2008. aasta novembris.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Kokkukutsujad peaksid hoiduma liigsetest ettekirjutustest võimalike meetmete arutamisel. 

Foorumid toetavad meetmete ettepanekuid harilikult siis, kui need tulenevad nende enda 

ideedest. Näiteks mõiste „oluline panus” hõlmab õigust protestida, esitada palvekirju, 

toetada ja esindada mitmesuguseid huve. Osalejad ja üldsus ootavad valitsuselt ka seda, et 

see integreeriks nende vastused ja reageeringud ka oma tööplaani. 

Berliini piirkondade sotsiaalse ühtekuuluvuse tegevusprogrammi raames eraldati 2007. 

aastal pool miljonit eurot ja 2008.–2009. aastal miljon eurot nn „tandemprojektidele”, et 

luua püsivaid koostöösidemeid sisserändajate organisatsioonide ning vastuvõtva riigi 

ühiskondlike ja ametiasutuste vahel. Ühised projektid toimuvad noorsoohariduse, diskri-

mineerimisvastase võitluse ning täiskasvanuõppe vallas, kus lähimaks eesmärgiks on 

teadmiste vahendamine ja sisserändajate ühenduste suutlikkuse tõstmine. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html 

Genova usundinõukogu on korrapäraselt kohtunud 16 usukogukonnaga ja kahe 

oikumeenilise liikumisega, et edendada teadmiste vahetust ja parandada suhtlust  

ametiasutustega. Nõukogu püüab igal aastal välja anda vähemalt ühe ühise trükise ja 

korraldada vähemalt ühe ühisürituse eri kultuuri- ja usundilise taustaga kodanikele.

www.comune.genova.it 

Osalejad võivad võtta endale pikemaajalisi koostöökohustusi lootuses, et lühiajaline edu 

jääb kestma, isegi kui arutelufoorum on oma tegevuse lõpetanud ning üldsuse tähelepanu 

ja poliitiline huvi on pöördunud teistele teemadele. Selleks kasutavad nad avalikke hindamis- 

ja tagasisidemehhanisme, et süvendada oma ühisürituste õnnestumist ja tulemuslikkust. 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html
http://www.comune.genova.it
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Rotterdamis tegutseb 74 eri organisatsioonist koosnev foorum „Dialoogipäev”. Selle 

liikmed koolitavad foorumi jaoks arutelude korraldajaid, kelle ülesanne on luua osalevate 

rotterdamlaste jaoks turvaline keskkond, milles nad saaksid vahetada kogemusi kesksetel 

teemadel, nagu elamine kultuuriliselt mitmekesises linnas, kuuluvustunne ja identiteet. 

Liikmed kasutavad ära ka oma võrgustikke, nii et foorum jõuab suure osa linlasteni ilma 

suure suhtekorralduseelarveta. Foorumi liikmed ise ütlevad, et foorumis koos töötamisest  

on nende organisatsioonide jaoks saanud omaette eesmärk. 2007. aastal osales dialoogi-

päeval 1700 rotterdamlast. Uuringud näitavad, et see protsess meeldib osalejatele väga. 

Korraldajad märgivad, et nende idee on üle võtnud 20 Madalmaade linna ning Berliin ja Brüssel. 

www.dagvandedialoog.nl 

Birminghami naiste rahurühm (1993–2006) oli väike palverühm, mis moodustati osana Bosnia 

sõdade tõttu loodud naiste palveketist. Kui alguses kujutas see rühm endast oikumeenilist 

ühendust, siis aja jooksul sai sellest eri usundite ühendus, mille koosolekutel osales tippajal 

80–100 naist, kes esindasid 30 eri rahvust ning mitmesuguseid usundeid, rasse, vanuserühmi ja 

sotsiaalseid taustu. Osalejad õppisid avatud arutelu teel paremini tundma üksteise usundeid, 

tööd ja elu. Nende aruteludest sündis hulk kogukonnateenuste projekte, rühmareise, võrgus-

tikkoostöö teiste integratsiooni valdkonnas osalejatega ning rahakogumisi katastroofiabi, 

pagulastest naiste ja sisserändajaid teenindavate organisatsioonide jaoks. Üks tähtsamatest 

tulemustest oli moslemi, sikhi ja hindu naiskaplanite töölevõtmine Birminghami haiglatesse.

 Taani pealinna Kopenhaageni Nørrebro linnaosas algatati 1997. aastal projekt „Sisserändajate 

isad muudavad kogukonna turvalisemaks”. Reaktsioonina vägivaldsetele kokkupõrgetele 

politsei ja sisserändajate teise põlvkonna noorte vahel korraldasid 70 isa ja kohalik imaam 

arutelu rühma poistega, et rääkida isiklikust ja kogukonna vastutusest. Kohalik omavalitsus  

ja Punase Risti vabatahtlikud toetasid hiljem nende tegevust, kuhu kaasati ka teise põlv   -

 konna tüdrukud ning hakati õpetama taani ja araabia keelt. Hindamisel tuvastati, et tänu 

projektile oli isade, noorte ja kohaliku omavalitsuse vastastikune usaldus suurenenud. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256 

4.2 Juhtiva ametiasutuse või kodanikuühenduse roll

Selleks et foorum leiaks koha integratsioonipoliitika kujundamise protsessis ja jäädvustuks 

kõigi kodanike kultuuridevahelisse pädevusse, on vajalik, et seda toetaksid tuntud avaliku 

elu tegelased. Poliitika loob kodanikuühiskonna aruteludele raamistiku. Ametiasutused 

võivad arutelusid ühendada oma tööga ning võimendada nende tulemusi, sidudes need 

eri tasandite ja valdkondadega. Parimad toetajad ei pruugi siiski olla pädevad arutelusid 

juhtima või korraldama. 

http://www.dagvandedialoog.nl
http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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Subsidiaarsuse ja kodanikuläheduse põhimõttest tulenevalt sobivad usaldusväärsuse ning 

oskuste ja võimaluste poolest foorumi kokkukutsujaks ja juhtijaks kõige paremini madalama 

tasandi ametiasutused, kes on kodanikele kõige lähemal. Linna tööd üksikute sisserän-

dajate rühmadega, sisserändajate kogukonnaga, linnajagude ning terve linnaga on parem 

koordineerida foorumi kaudu, millest saab ise nähtav märk kogukonna mitmekordsest 

pühendumusest.

Foorumeid võidakse luua ka kodanikualgatusena analoogsete kultuuri-, haridus- ja  

usuorganisatsioonide vahel. Samuti võivad nende asutamise algatajad olla fondid, sotsiaal-

partnerid või teised erasektori osalejad. 

Arutelufoorumi arengus on neli etappi: kokkuleppimine ja ettevalmistamine, arutelud 

ja vahetused, analüüsimine ja aruandlus ning hindamine ja meetmete võtmine. Ameti -

asutustel ja kodanikuühiskonna liidritel on nendes etappides erinevad rollid.  

Kokkuleppimine ja ettevalmistamine 

Kohaliku, piirkondliku, riigi ja Euroopa tasandi ametiasutused võivad asuda rahastaja rolli 

ja toetada arutelufoorumite arengut konkursikutsetega, kus on määratletud prioriteedid 

ja osalemistingimused. Samuti võib selleks asutada eraldi fondi. Muul juhul võivad 

ametiasutused abistada rahastamisvõimaluste leidmisel, vahendades kontakte teiste 

võimalike sponsoritega ning juhtides nende ootusi. 

Arutelud tekivad foorumis mahuka ettevalmistustöö ning partnerite ja nende organisat-

sioonide omavaheliste läbirääkimiste tulemusel. Et eesmärkides lepitaks kokku võimalikult 

informeeritult, võivad ametiasutused toetada uuringuid olemasoleva olukorra, eri osaliste 

ootuste ja vajalike aruteluviiside analüüsimiseks. Nad võivad rahastada või korraldada 

koolitusi, uurimusi ja tutvustusi sisserändajatest elanike elu-olu ja sellega seotud sotsiaal-

majandusliku, integratsiooni- ja diskrimineerimisvastase poliitika kohta. Samuti võivad 

nad abistada arutelupoolte ning organisatsioonide ja nende liikmete ning esindatavate 

elanike kohtumiste korraldamisel. Ametiasutustel võib olla vaja kaaluda ka meetmeid või 

vahendite eraldamist võimalike kaasamisprobleemide lahendamiseks, eriti sisserändajate 

organisatsioonide puhul.

Ametiasutused või kodanikuühiskonna liidrid toetavad arutelufoorumi loomist vahendite 

eraldamisega ettevalmistustööks, et selgitada välja vajadused ja kogukonna ootused, 

samuti foorumi sekretariaadi jaoks ning liikmete osalemiseks ja koolitamiseks.

Näiteks Hispaanias teeb seda Luis Vivese fond, et tõsta vabaühenduste ja eriti sisserändajate 

vabaühenduste suutlikkust, andes suunatud tehnilist abi ja rahalisi toetusi.

www.fundacionluisvives.org

*
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Arutelud ja vahetused

Kõige passiivsem roll, mida ametiasutused võivad enesele võtta, on foorumis toimuva 

mõttevahetuse jälgimine ja sellest õppimine. Lisaks võidakse ametiasutusi paluda kõne   -

  lema asjatundjana mõnes konkreetses poliitikavaldkonnas. Ametiasutustele võidakse 

anda kokkukutsuja formaalsem roll. Seda võib jagada kodanikuühiskonna esindajatega, 

fondidega ja sotsiaalpartneritega, kes on sageli foorumeid edasi viiv jõud. Selles rollis tuleb 

foorumiarutelusid hallata ning neid sissejuhatuse ja lõppsõnaga piiritleda. Ametiasutusi 

võidakse paluda aktiivsemasse moderaatori rolli, kelle ülesanne on koosolekute juha   -

tamine ning päevakorra kooskõlastamine partneritega. Nende kohustused suurenevad 

sedamööda, mida rohkem on usaldamatust vahendatavate partnerite vahel. Peale selle 

võivad ametiasutused kui mõne lahendamist vajava probleemi kõige asjakohasem ja 

pädevam partner osaleda aruteludes ka ise, eriti pöördeliste poliitiliste või ühiskondlike 

sündmuste korral. 

Ametiasutused või kodanikuühiskonna esindajad võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. 

Nad võivad olla n-ö „õiglase vahendaja” rollis, kes korraldab avatud ja lugupidavat arvamus-

tevahetust, või tegutseda foorumi kokkukutsuja või moderaatorina või võtta osa liht- 

liikmena, eksperdina või huvitatud vaatlejana.

Dublini linnavalitsus edendab integratsiooni poliitikaellu kaasava „Sisserändajatest valijate 

projektiga”. Sisserändajate usaldusväärsetele noorliidritele, eriti uustulnukate hulgast, 

antakse väljaõpe ja mitmekeelsed reklaammaterjalid ja vahendid, et nad selgitaksid oma 

kogukondades, miks on oluline valima minna.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

Hispaanias teeb riiklik pluralismile ja kooselamisele pühendatud fond „Pluralismo y 

Convivencia” arutelufoorumina koostööd mitmesuguste usuliste vähemuskogukondade 

esindajatega ning toetab nende kultuuri-, haridus- ja sotsiaalse integratsiooni projekte. 

Lisaks levitatakse teavet nende usukogukondade kohta Hispaania ühiskonnas, et võidelda 

levinud stereotüüpide ja eelarvamuste vastu. 

www.pluralismoyconvivencia.es 

Analüüs ja aruandlus

Arutelu ei lõpe arvamuste vahetamisega. Pigem on see pidev vastamise ja läbikaalumise, 

nõustumise ja vastuvaidlemise, erinevuste ja sarnasuste, protokolli ja eksperimendi 

protsess. Seda viivad edasi täiendavad arutelud, kahepoolsed kohtumised, uurimistöö, 

nõupidamised jne.

*

http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
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Foorumi kokkukutsujal või moderaatoril võib olla vaja võtta enda peale ka sekretariaadi 

ülesanded. Sekretariaat korraldab suhtlemist ja foorumi tõrgeteta toimimist. Foorumi 

tulemuste kirjapanekul ja haldamisel võib olla ka infopanga funktsioon. See võib sisaldada 

sisetekste, nagu protokollid, töökord, dokumendid ja hindamisaruanded. Väliseid tulemusi 

võib olla mitmesuguseid, alates raamkokkulepetest arutelude miinimumnõuete kohta kuni 

ühistegevuse raamistike, suuniste ja organisatsioonide tegevusjuhiste, ühiste poliitiliste 

prioriteetide, ühisarvamuste, avalduste ja meetmepakettideni jne. Need tulemused tehakse 

kättesaadavaks üldsusele, kes võib neid kasutada uutes aruteludes ning vastastikuse 

mõistmise ja usalduse loomisel. 

Foorumi tutvustamisstrateegia oluline osa võib olla ka ametiasutuste abi teabe levitamisel. 

Kommunikatsioonistrateegia arendamist toetades võib suurendada foorumi võimet 

tekitada pressihuvi ning luua sidemeid teiste liikmesriikide ning Euroopa haridusasutuste, 

kodanikuühenduste ja poliitiliste jõududega. Ametiasutused võivad protsessi jälgida, et 

tagada teabe jõudmine ühiskonna paljude osadeni, kaasa arvatud haavatavate rühmadeni. 

Samuti võivad nad teha avaldusi, mis asetavad arutelu konteksti, ning hallata eri osalejate 

ja üldsuse ootusi.

2008. aastal käivitas Dublini linnavalitsuse arengunõukogu programmi „Integratsiooni 

poole: linna raamistik”, mis on uus raamistik koostööks riigi ja kohaliku omavalitsuse 

ning ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite vahel. Selles osalevaid sidusrühmi julgustatakse 

edendama partnerlussuhteid integratsioonipoliitika rakendamiseks. Nii näiteks hindavad ja 

kohandavad nad oma tegevuspõhimõtteid ja prioriteete ühise kümnepunktilise kohustuste 

harta alusel. Raamistiku eesmärk on pakkuda lähtekohta konsulteerimiseks sisserändajate 

kogukondadega eesmärgiga teha kindlaks põhiprobleemid ning tegutseda sõlmpunktina 

võrgustike ja teadustöö jaoks, samuti korraldada iga-aastast integratsioonidialoogi ja 

piirkondlikke integratsioonifoorumeid. 

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf 

Hindamine ja meetmete võtmine 

Ametiasutustelt kui foorumi kokkukutsujatelt, moderaatoritelt ja sageli ka rahastajatelt 

võidakse paluda foorumi tegevuse hindamist. See on problemaatiline valdkond, mida eriala-

töötajad on palunud lähemalt käsitleda. Kuigi partnerid võivad aruteludele anda positiivse 

hinnangu, võivad nad arvamustevahetusest teha erinevaid järeldusi ja asuda vastupidistele 

seisukohtadele, samal ajal kui arutelu aluseks olevad ühiskondlikud probleemid jäävad alles. 

Hindamisel peavad ametiasutused leidma mitmesuguseid viise arutelufoorumi tulemuste 

mõõtmiseks. Nad peavad mitmesuguste kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete vahendite, näiteks 

uuringute ja küsitluste abil välja selgitama osalevate partnerite huvid ja seisukohad. Enne 

lõplike järelduste tegemist võib kogutud teabe veel partneritega läbi arutada.

http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards Integration Final.pdf
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2007.–2008. aastal korraldasid Austria siseministeerium ja Austria integratsioonifond 

integratsioonifoorumi, kuhu kutsuti osalema valitsuse, liidumaade, usukogukondade, 

sisserändajate organisatsioonide ja pädevate vabaühenduste esindajad. Siseministeeriumi 

koostatud riikliku tegevuskava alusel toimus üleriigiline arutelu, millesse kaasati asja- 

tundjate järeldusi, kodanike ideid ning kogukondade algatusi. Foorumi veebisaiti külastas 

40 000 inimest. 6000 inimest võttis osa rändkampaaniast, mis käis 20 linnas ja kogus 

üle tuhande ettepaneku. Integratsioonifoorumi tulemused, kaasa arvatud asjatundjate 

aruanded, võeti aluseks Austria integratsioonikava koostamisel.

www.integration.at

Viimaks võivad ametiasutused suunata arutelude tulemused eri arutelupartnerite 

meetmetesse. Arutelufoorumitest võivad sündida uued foorumid, teabekampaaniad, 

palvekirjad, referendumid, kursused, avalikud teenused, käsiraamatud, festivalid, 

vabatahtlikud projektid, brošüürid, teadusartiklid, õpikud, veebisaidid, kunstiprojektid 

jms. Ametiasutused või foorumivälised kolmandad isikud võivad rahastada või jälgida 

foorumi tulemusena tekkivaid mis tahes ühistegevuse kokkuleppeid. Nad võivad tagada ka 

pikaajalise järjepidevuse, luues mehhanisme tagasiside vahetamiseks teiste foorumitega 

või kaasates foorumi oma konsulteerimismenetlustesse. Selliselt aitavad ametiasutused 

kindlustada foorumis tekkinud koostööd ja usaldust.

Ühendkuningriigi kohalikud omavalitsused võivad võrdsuse ja mitmekesisuse probleeme 

käsitleva töö kvaliteedi ja edenemise hindamisel kasutada üleriigilisi „parima väärtuse 

tulemusnäitajaid”, millega mõõdetakse kohalike omavalitsuste võrdsusstandardi taset. 

2. tasemel vaadatakse, kas kohalikel ametiasutustel on olemas mehhanismid arengu 

hindamiseks ja konsulteerimiseks valitsuse eri osadega.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance 

Accenture’i avalike teenuste väärtuse instituut korraldas kaheksa ülemaailmset foorumit 

(muu hulgas Londonis, Berliinis, Pariisis ja Madridis), kus tulid kokku 60–85 kohalikust 

elanikust koosnevad linna demograafilist olukorda esindavad fookusgrupid. Nende 

tagasisidet kasutati selleks, et muuta „avalike teenuste väärtuse juhtimisraamistik” üldsust 

kaasavamaks juhtimismudeliks, mis ühendab kodanikke nende valitud ametnikega, andes 

neile võimaluse anda oma panus avalike teenuste kujundamisse ja suunamisse.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf 

http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf


Integratsiooni käsiraamat 99

Järeldused

1. Arutelufoorum on avalik ruum, kus algatatakse avatud ja lugupidavaid arvamuste-

vahetusi sisserändajate vahel ning koos teiste elanikega või koos valitsusega. Ees- 

märk on, et osalejate vahel tekiks probleemist ühine arusaam ja vastastikune usaldus 

ning leitaks ühiseid aluseid koostööks probleemi lahendamisel.

2. Kaotades õiguslikus raamistikus takistused sisserändajate osalemisele kodaniku-

ühiskonnas, luuakse arenguvõimalused kodanikuühiskonnale ja nõuandeorganitele, 

kellest hiljem saavad arutelufoorumi peamised osalejad. 

3. Selleks et selgitada välja vajadus arutelufoorumi järele, tuleb asjaomaselt kogu- 

konnalt paluda, et ta annaks teada oma põhiprobleemidest ning sellest, kas nende 

arvates on nende probleem teada ka teistele ja kas nad usaldaksid teistega selle 

lahendamisel koostööd teha.

4. Pärast foorumi fookuse määratlemist on osalejatel lihtsam leida ühiseid lähtealuseid, 

kui probleem on piiritletud selliselt, et see hõlmab kõiki elanikke.

5. Foorumi liikmed on „esindajad”, kui nad on vabalt valitud, ja „osalejad”, kui nad on 

valitud nende tõhususe ja teemaga seotuse põhjal. Foorumi kokkukutsujad peavad 

demokraatliku või tehnilise meetodi vahel valides hindama, kumb tagab kogukonna 

silmis foorumi usutavuse avaliku ruumina.

6. Lühiajalistel valdkondlikel foorumitel võib olla avatud ja diferentseeritud liikmeskond. 

Mõned foorumid võivad oma liikmeid valida jällegi pädevuse ja tõhususe järgi või 

eesmärgiga saavutada tasakaalustatud osalejaskond. Valikukriteeriumide eesmärk on 

kaasata sidusrühmi, kellel on kõige rohkem kogemusi ja suurem mõju kogukonna eri 

osadele.

7. Vabaühenduste ja vabatahtlike osalemise rahastamisel vastutasuks nende teadmiste 

ja sidemete eest juhinduvad foorumi kokkukutsujad partnerluse põhimõttest. 

8. Kui otsuseid foorumi korraldusliku poole (s.o struktuuri, koha, aja, tõlkimise) kohta 

tehakse aktiivse kaasamise põhimõttel, viib iga väike praktiline samm avatud ja 

lugupidava dialoogi poole.

9. Ametiasutused või kodanikuühiskonna liidrid toetavad arutelufoorumi loomist 

vahendite eraldamisega ettevalmistustööks, et selgitada välja vajadused ja kogu- 

konna ootused, samuti foorumi sekretariaadi jaoks ning liikmete osalemiseks ja kooli- 

tamiseks.

10. Ametiasutused või kodanikuühiskonna esindajad võivad täita mitmesuguseid 

ülesandeid. Nad võivad olla n-ö „õiglase vahendaja” rollis, kes korraldab avatud ja 

lugupidavat arvamustevahetust, tegutseda foorumi kokkukutsuja või moderaatorina 

või võtta osa lihtliikmena, eksperdina või huvitatud vaatlejana.
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5. peatükk 
Kodakondsuse saamine  
ja kodanikuaktiivsus
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Kodakondsuse saamine ja kodanikuaktiivsus

 

Kodakondsus näitab rahva õiguslikke sidemeid riigiga. Kodanikel ja riigil on teineteise 
suhtes teatavad kohustused ja teatavad õigused. Kodakondsus võidakse saada mitme 
õigusliku menetluse tulemusena, sealhulgas võidakse see omandada naturalisatsiooni 
korras või ius soli põhimõtte alusel (st kui isik on sündinud asjaomases riigis). Ehkki 
nüüdisaegses maailmas on mitu kodanikuks olemise viisi, on tegu peamiselt nende 
õiguste kasutamise ja kohustuste täitmisega, mis kaasnevad liberaaldemokraatliku 
kogukonna liikmeks olemisega (kodanikuna, ELi kodanikuna, kohaliku elanikuna, 
majandus, ühiskonna ja kultuurielus osalejana jne). Kodanikuaktiivsus loob seoseid 
ühiskonnaliikmete erinevate identiteetide vahel ning võimaldab neil kaasa lüüa riigi 
majandus, sotsiaal, kultuuri, kogukonna ja poliitilises elus. 

Käesolevas peatükis käsitletakse kahte strateegiat, millega edendatakse sisserändajate  

integreerimist kodakondsuse andmisega. Kodanikele keskenduv lähenemisviis integrat- 

sioonile tähendab kodanikuks olemise võimaluste avamist, mis viib lõpuks riigi koda- 

kondsuse saamiseni. Võimalik on kõrvaldada teatavad õiguslikud ja poliitilised takistused, 

mis võivad tahtmatult takistada sisserändajaid kodakondsust taotlemast või teha selle neile 

võimatuks; selle tulemusena suureneb üldsuse avatus ja kodakondsuse saab rohkem sisserän-

dajaid. Võimalik on ka täiustada haldusmenetluse neid elemente, mis tõenäoliselt kiirendavad 

seda protsessi, suurendades värskete kodanike rahulolu teenindusega ning tõhustades selliste 

meetmete võtmist nagu keeleoskuse hindamine. Üks menetluste hõlbustamise komponent, 

mis on seatud prioriteediks mitmes liikmesriigis, on üldsuse ulatuslikum kaasamine näiteks 

kodakondsuse andmist tähistades. Uute ja vanade kodanike hulgas kodanikuaktiivsuse 

ärgitamine võimaldab neil kujundada mitmekesise ühiskonna ühist tulevikku. 

Kodakondsuse ja seega ka ELi kodakondsuse andmist reguleeritakse eranditult liikmes-

riikide seaduste ja poliitikaga. Kodakondsuse küsimus on aga tõstatatud mitmel ministrite 

ja Euroopa Ülemkogu kohtumisel, samuti Euroopa Komisjoni teatistes. Ka Euroopa Kohus 

on korduvalt arutanud liikmesriikide kodakondsusseadusi käsitlevaid kohtuasju.

1999. aastal kiitis Tamperes kokku tulnud Euroopa Ülemkogu heaks eesmärgi anda 

pikaajalistele kolmanda riigi kodanikest seaduslikele elanikele võimalus saada oma elukoha-

liikmesriigi kodakondsus.

2005. aasta ühise integratsioonikava kohaselt tõhustatakse riigi tasandil ühise aluspõhi- 

mõtte nr 9 (sisserännanute osalemine demokraatlikus protsessis) rakendamist kodaniku- 

eksamiteks valmistamise ja naturalisatsioonikavade väljatöötamise kaudu. 

2007. aasta mitteametlikul Potsdami kohtumisel kutsusid ELi integratsiooniministrid üles 

tegema Euroopas koostööd selleks, et uurida ja selgitada „osaluse mõistet ja eri lähenemisi 

sellele ning mitmesuguseid kodakondsuskontseptsioone, võttes arvesse ELi asjaomast 

acquis’d, mis käsitleb sisserändajate integreerimist ning liikmesriikide põhiseaduslikke ja 

õigussüsteeme, samuti vahetama arvamusi ja kogemusi seoses liikmesriikides kasutatavate 

naturalisatsioonisüsteemidega”. 
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5.1 Mitmekesise ühiskonna ühise tuleviku  
kontseptsioonid ja mitmesugused huvid

Inglise üldkeeles kasutatakse termineid nationality ja citizenship sünonüümselt. Mõlemad 

viitavad kodakondsusele ning paljudes Euroopa keeltes on neid raske teineteisest eristada. 

Kodakondsuse Euroopa konventsioon kirjutati alla Strasbourgis 6. novembril 1997 ja see 

jõustus 1. märtsil 2000. See Euroopa Nõukogu põhjalik dokument sisaldab olulisi põhi- 

mõtteid ja eeskirju, mis kehtivad kõigi kodakondsuse aspektide kohta, nagu kodakondsu-

setuse vältimine, mittediskrimineerimine ning nende isikute õiguste austamine, kelle alaline 

elukoht on asjaomastel territooriumidel. Praeguseks on konventsioonile alla kirjutanud 18 

ja selle ratifitseerinud 11 ELi liikmesriiki. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&D 

F=7/5/2007&CL=ENG 

Kodakondsuse Euroopa konventsioonis on kodakondsus (nationality) määratletud 

„õigusliku sidemena isiku ja riigi vahel, kuid ei näita isiku etnilist kuuluvust”. Side hõlmab 

konkreetse riigi kodanikele antud (poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi jne) 

õigusi ja ettenähtud kohustusi. Mitmekordse kodakondsuse määratluse kohaselt on samal 

isikul üheaegselt kaks või enam kodakondsust. Inimõiguste ülddeklaratsiooni (1948) artiklis 

15 on sätestatud, et igal inimesel on õigus kodakondsusele, mida riik ei saa meelevaldselt 

ära võtta. Samamoodi on inimesel õigus kodakondsust muuta, loobudes ühest ja/või 

võttes teise kodakondsuse. Naturalisatsioon on üks seaduslikest menetlustest, mille kaudu 

mittekodanikud võivad saada riigi kodakondsuse. 

Kodanikuks olemine (citizenship) laiemas tähenduses hõlmab nende õiguste kasutamist 

ja kohustuste täitmist, mis kaasnevad konkreetse üksuse (st riigi, piirkonna, linna ja eriala-

organisatsioonide, erakondade, ühiskondlike liikumiste ja usuorganisatsioonide) liikmeks 

olemise või liikmeks saamisega. Tegemist on pigem poliitilise filosoofia kui juriidilise 

kontseptsiooniga. Üksus pakub võimalust enda liikmeks astuda sisseastumiseeskirjade 

kohandamisega, et julgustada potentsiaalseid uusi liitujaid ja luua neile tingimused 

aktiivseks osalemiseks. Uued, eri kogukondadest pärit liikmed võtavad endale samuti 

kohustuse panustada selle kogukonna tulevikku ning võtta vastu liikmeks saamisega 

ja aktiivse osalusega seonduvad võimalused. Olemasolevad liikmed kohustuvad uusi 

liikmeid lahkelt vastu võtma, kohtlema neid võrdsena ning osalema ühiselt üksuse tuleviku 

kujundamisel.

Riigi kodakondsust (national citizenship) kui juriidilise ja poliitilise filosoofia mõiste vahelist 

klassikalist ühenduslüli võib määratleda kodanikele antud õiguste ja ettenähtud kohustuste 

kasutamise ja täitmisena. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Mõisteid citizenship ja nationality on siiski ka eristatud ning neil on nüüdisaegses poliitikas 

mitmeid tähendusi. Euroopa ja rahvusvahelise koostöö kaudu on loodud uusi riigiülese ja 

piirkondliku kodakondsuse õiguslikke vorme. Nendes kodakondsuse vormides osalemise 

võimalusi ja tingimusi jälgitakse rahvusvahelisel tasandil korrapäraselt.

Osaluskodakondsus (civic citizenship) tekkis kontseptsioonina Euroopa integratsiooni-

koostöö käigus, et tugevdada solidaarsust ja ühtekuuluvustunnet kodanike, ELi kodanike 

ja liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike seas. Riik annab riigis 

seaduslikult elavatele kolmanda riigi kodanikele nende seal elamise perioodi pikkuse alusel 

suuremad õigused ja kohustused.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

Euroopa Liidu kodakondsuse aluseks on ELi liikmesriigi kodakondsus. Kõigil ELi kodanikel 

on samad põhiõigused ja -kohustused, olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus elavad. 

Näiteks on neil õigus vabalt liikuda ja elada teises ELi liikmesriigis, elada koos oma 

perekonnaga ning valida ja olla valitud kohaliku omavalitsuse ja Euroopa Parlamendi 

valimistel.

1974. aastast saadik on Eurobaromeetri standarduuringus korrapäraselt jälgitud ELi 

kodakondsuse subjektiivset aspekti, täpsemalt ELi kodanike kuuluvustunnet, suhtumist 

poliitika peamistesse sõlmküsimustesse, toetust ELi liikmesusele, Euroopa Liidu mainet ja 

rahva usaldust oma institutsioonide vastu. Samuti on olemas andmed ELi kodanike õiguste 

kasutamise kohta. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Lisaks on kogukondades arendatud aktiivse õiguste kasutamise ja kohustuste võtmisega 

seoses välja uusi, riigiülesel ja piirkondlikul tasandil toimivaid mitteametlikke kodakondsuse 

vorme.

Euroopa Komisjon on kodanikuaktiivsust mõõtnud poliitikaelus, kodanikuühiskonnas ja 

kogukonnaelus osalemise ning kodanikuaktiivsuseks vajalike ühiste väärtushinnangute (nt 

inimõigused, demokraatia, kultuuridevaheline mõistmine) kaudu.

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
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Kodanikuks olemise võimaluste avamine 

Elukohariigis end sisse seades teeb sisserändajate esimene põlvkond otsuse osaleda ka 

mitmesugustes kodanikuks olemise vormides. Riigid, piirkonnad, kohalikud omavalitsused, 

tööandjad ja haridusasutused – kõigil on oma osa selles, et teha kättesaadavaks ja 

soodustada kodanikuks olemise viise, mis viivad riigi kodakondsuse saamiseni. Sellist 

kodanikukeskset lähenemisviisi integratsioonile võib kirjeldada meetmetena, millega 

kõrvaldatakse takistused osalemiselt organisatsioonides, mis loovad sisserändajate ja 

põliselanike jaoks kodanikuks olemise uusi vorme, ja nende organisatsioonide toetamiselt. 

Meetmed ulatuvad kodanikuharidusest koolides kogukonna harimise, kohaliku hääleõiguse 

ja kohapealse tegevuse ning ühiste arenguprogrammideni päritoluriikidega. Vabatahtlikku 

aktiivset osalust edendavad võimalused saab kujundada selliselt, et need oleksid:

elujõulised (ühinemis- ja osalemistakistusi on vähe);•	

eripalgelised (võttes arvesse sisserändajate enda suutlikkust ja püüdlusi);•	

avatud kõigile elanikele (soodustavad tihedat suhtlust ja võrdset kohtlemist);•	

hästi organiseeritud (järgivad kodanikuaktiivsuse ja elukestva õppe kvaliteedistandardeid).•	

Praeguste ja tulevaste kodanike huvi 

Sisserändajad, kes kavatsevad elukohariiki elama jääda, on huvitatud riigi kodakondsuse 

saamisest koos kõigi sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega, sealhulgas õigusega 

töötada avalikus sektoris, vaba liikumise õigusega ja täielike ametlike demokraatlike 

õigustega. Naturalisatsiooni teel kodakondsust taotlevaid isikuid toetavate vabaühenduste 

riikidevahelise uuringu tulemusena selgitati välja muud motivatsioonitegurid, milleks 

sõltuvalt riigist on elukohaõiguse tagamine, võrdsed sotsiaalsed õigused ja haldustakistuste 

kõrvaldamine.

Kodakondsuse taotleja võib, aga ei pruugi pidada naturalisatsiooni oma integreerumise 

lõppeesmärgiks. Kodaniku õigusliku seisundi omandamine ei kaitse püsiva tõrjutuse ega 

rahvuslikul või usulisel päritolul või kodakondsusel põhineva diskrimineerimise eest, mida 

on võimalik leevendada poliitilise osaluse ja diskrimineerimisvastase võitluse abil.

Sisserändajad, kes näevad oma tulevikku konkreetses riigis, on huvitatud sellest, et elada 

seal riigis ühiskonna täieõiguslike liikmetena.

Kodakondsuse ja kodanikuks olemise küsimused on poliitilistes ringkondades ja kodani-

kuühiskonnas tõusnud varasemast prioriteetsemale kohale. Sisseränne ja integratsioon 

võivad toimida tõukejõuna, mis ühendab identiteedi eri tasandeid. Kohalik tundub 

rahvusvahelisem, vastastikku tihedalt seotud maailmas tunduvad kohalikud sündmused 

üleüldisemad ja olulisemad. Identiteedi eri tasandid on muutunud üksteist paremini 

täiendavaks: näiteks võib Cardiffi elanik tunda end samal ajal Walesi, Briti, Euroopa, Briti 

Rahvaste Ühenduse kodaniku ja maailmakodanikuna. 

*
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Kui kodakondsust muudetakse seaduse alusel, siis identiteet areneb ja muutub dünaamili-

semaks kodanikuaktiivsuse kaudu. Vastuvõttev ühiskond on huvitatud sellest, et 

sisserändajad saaksid riigi kodakondsuse, mis võimaldab vanadel ja uutel kodanikel 

kujundada mitmekesises ühiskonnas ühist tulevikku. 

Praeguste ja tulevaste kodanike huvid lähenevad üksteisele uue põlvkonna puhul korduvalt. 

Sisserändajate lapsed ja lapselapsed, kes on riigis sündinud ja ühiskonda sulandunud nagu 

kodanike lapsed, moodustavad paljudes sisserände traditsioonilistes sihtriikides märkimis-

väärse osa elanikkonnast. Niinimetatud teine ja kolmas põlvkond näevad oma sünniriiki 

sageli oma identiteedi olulise osana ega pea ühtki teist riiki enda kodumaaks. 

Sisserände sihtriigi huvi 

Riigil on demokraatlik, ühiskondlik ja majanduslik huvi selle vastu, et seal pikka aega 

elanud ja ilma tema kodakondsuseta isikud, eelkõige selles riigis sündinud lapsed, saaksid 

hõlpsamini kodakondsuse. 

Kodakondsuse omandamisega välditakse demokraatia pikaajalise defitsiidi tekkimist juhul, 

kui kolmandate riikide kodanikud jäävad oma päritoluriigis ja paljudes ELi liikmesriikides 

väljapoole demokraatlikke menetlusi. Ei saa eeldada, et päritoluriik tegutseb oma kodanike 

nimel nende kodanike elukohariigis, kes elavad pikka aega välismaal või mitmeid põlvkondi 

oma riigist eemal. Mängu tuleb valimisõiguse põhimõte, mille kohaselt on neil, kes elavad 

riigi seaduste alusel, võrdne õigus öelda sõna sekka ka seaduste tegemisel. 

Riigi kodakondsuse andmise ja kodanikuaktiivsuse abil on võimalik leevendada pikaajalise 

ühiskondliku ja majandusliku integratsiooni puudujääke. Lisaks kodakondsuse mitmele 

ilmselgele eelisele on võrdlevates uuringutes täheldatud kaudset kodakondsuse eelist. 

Tööandjad eelistavad palgata pigem riigi kodakondsusega elanikke, kui neid, kellel seda 

kodakondsust ei ole. Samamoodi eelistab töölevõtmisel kodakondsusega isikuid avalik 

sektor. Seega väljendub kodakondsusega kaasneva boonuse mõte suuremas investee-

ringutasuvuses, mis kaasneb suuremate osalemisvõimalustega ja vastuvõtva ühiskonna 

suurema avatusega kodakondsuse saanud inimeste suhtes.

Selliste tööhõivega seonduvate takistuste kõrvaldamine on üks kodanikuks saamise 

olulisemaid tulemusi. Pikaajalised uuringud näitavad, et kodakondsuse saamisele järg- 

nevatel aastatel uute kodanike, eelkõige kolmandate riikide endiste kodanike tööalane 

liikuvus paraneb ja palk kasvab märgatavalt, jõudes järele riigi keskmisele. Kodakondsuse 

saamisest tulenevate eeliste määr on erinev, olenedes struktuursetest teguritest (eelistest, 

mida riik ja vastuvõttev ühiskond riigi kodakondsuse puhul võimaldavad) ja isiklikest 

teguritest (nagu vanus). Kodakondsuse saamine on täiendav vahend võrdsete võimaluste 

propageerimisel, kaasates kolmandate riikide kodanikest alalise elamisloaga isikud 

liikmesriigi ja ELi diskrimineerimisvastaste õigusaktide reguleerimisalasse. 

*
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Sisserände sihtriigid on huvitatud inimeste täielikust sotsiaal-majanduslikust ja poliitilisest 

kaasamisest seal püsivalt elama asunud elanike täieõigusliku kodakondsuse tunnustamise 

kaudu. 

Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saajate arvu suurendamine

Asjaolu, et end Euroopas alaliselt sisse seadnud sisserändajate kogukond on viimase 

veerandsaja aasta jooksul kasvanud, tähendab, et ELi liikmesriikide kodakondsuse võib 

saada rohkem inimesi. Kodakondsuse saajate arv on enamikus riikides tõusnud, kuid ELi 

ulatuses tervikuna on erinevusi ja kõikumisi. Aastatel 1996–2005 püsis näitaja suhteliselt 

samal tasemel sellistes riikides nagu Itaalia ja Hispaania, samal ajal kui Taanis ja Ungaris 

oli mõnel aastal märgatavaid kõikumisi. Mõnes riigis kodakondsuse saajate arv kasvas aja 

jooksul, nagu Soomes ja Ühendkuningriigis, teistes saavutas see maksimumi ja hiljem lan- 

ges, nagu Austrias ja Belgias, ning mõnes vähenes, mõnikord järsult, nagu Madalmaades. 

Hoolimata uute kodanike arvu üldisest suurenemisest, on ELi lõikes näitajad madalad, 

eelkõige võrreldes traditsiooniliste sisserände sihtriikidega, nagu Austraalia ja Kanada, 

mis rõhutab, kui oluline on kodakondsuse saamine sisserändajate rühmadele. Näiteks 

anti 2006. aastal ELi 27 liikmesriigis kodakondsus ainult 25 inimesele 1000 välismaalase 

kohta. Kodakondsust taotleb vaid väike osa nendest mittekodanikest, kellel oleks õigus 

kodakondsus saada. Ülejäänud jäävad kogu eluks selles riigis „osaluskodakondsusesse” kas 

enda valikul, asjaoludest tingituna või naturalisatsiooni käigus tekkinud probleemide tõttu. 

Kodakondsuse saamise püsivalt madalate ja erinevate määrade kohta ELis on mitmeid 

seletusi. Ühe kohaselt on pikaajalised elanikud ja teises ELi liikmesriigis elavad ELi 

kodanikud vähem motiveeritud kodakondsust taotlema. Näiteks on pikaajalised elanikud 

end suhteliselt kindlalt sisse seadnud ja neid koheldakse tööhõives, hariduses, tervishoius 

ja kohalikel valimistel juba elukohariigi kodanikega võrdselt. Nende integreerumisvõimalusi 

ja hilisemat osalemist riigi kodanikega samal tasemel mõjutavad veel paljud kodakondsus-

poliitika ja menetluste aspektid.

Kodakondsuse saajate püsivalt madalat määra on võimalik tõsta teatavate selliste ele- 

mentide kõrvaldamisega kodakondsusseadusest, mis tekitavad riiki elama jäänud mitte- 

kodanikele kodakondsuse taotlemisel tahtmatult suuri takistusi. 

ELi liikmesriikide kodakondsuse andmise poliitika kaardistusega ning kodakondsuspoliitika 

ja sisserände vaheliste seostega saab tutvuda järgmistes dokumentides:

NATACi projekti raames koostatud dokument „Acquisition and Loss of nationality: policies 

and trends in 15 European Countries” („Kodakondsuse saamine ja kaotamine: poliitika ja 

suundumused 15 Euroopa riigis”):

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

*

*

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
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CPNEU projekti raames koostatud dokument „Citizenship policies in the new Europe” 

(„Kodakondsuspoliitika uues Euroopas”):

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

5.2 Kodakondsuse saamine

Uustulnukate suhtes kohaldatavad elukohanõuded 

Kaks peamist nõudmist, mis määravad sobivuse naturalisatsiooni korras kodakondsuse 

saamiseks, on seaduslik alaline elukoht ja teatav alalise elamise aeg aastates. Kodakondsuse 

Euroopa konventsioonis määratakse maksimaalseks elamisperioodiks kümme aastat. 

Selles ei võeta arvesse riigi prioriteete sisserändajate integratsiooni soodustamisel. 

Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamise hõlbustamine võib kodakondsuse Euroopa 

konventsiooni seletuskirja kohaselt hõlmata nõutava elamisperioodi lühendamist, vähem 

rangeid keelenõudeid, lihtsamat menetlust ja madalamaid menetlustasusid.

Paljudel esimese põlvkonna sisserändajatel tekib riigiga püsiv ja oluline side ning nad 

omandavad praktilised teadmised juba paari seal elatud aasta järel. Nad võivad vastata 

liitumistingimustele ning soovida kasutada riigi kodakondsusega kaasnevaid õigusi ja täita 

sellest tulenevaid kohustusi. Mitmes riigis on sisserändajatel võimalik naturalisatsiooni 

korras kodakondsust taotleda umbes samal ajal, kui nad saavad taotleda ka EÜ direktiivis 

sätestatud pikaajalist elamisluba. Sel juhul saavad nad valida täieõiguslikuks kodanikuks 

saamise või „osaluskodakondsuse” vahel.

Naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise kriteeriumides võib kajastuda see, et 

tavalised võivad uustulnukad pärast mõneaastast riigis elamist olla valmis kodakondsust 

taotlema ja olla selle saamisest väga huvitatud.

Nagu loodetud, soodustasid Belgia kodakondsusseadustiku 1984., 1991. ja 2000. aasta 

reformid mittekodanike integreerimist sellega, et kodakondsus anti rohkematele 

inimestele. 2000. aasta reformiga alandati tavaliste esimese põlvkonna sisserändajate 

seadusliku elukoha nõuet parlamendi otsustusmenetluse puhul viielt aastalt kolmele. 

Samuti soodustas 2000. aasta reform vääramatut õigust saada kodakondsus avaldusega, 

kui riigis on elatud vähemalt seitse aastat. Kümne aasta jooksul vähenes Belgia kodakond-

suseta sisserändajate osatähtsus kahelt kolmandikult 1995. aastal peaaegu pooleni. Alates 

2003. aastast on kodakondsuse saanud vähem isikuid ja see näitaja on jäänud püsima 1997. 

aasta tasemele. 

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519 

*

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
http://www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519
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Uue ulatusliku sisserändestrateegia osana sedastati Saksa kodakondsusseaduse 

1999./2000. aasta reformis, et kodakondsuse saamine Saksamaal kui sisserände sihtriigis on 

soovitud tulemus. Elukohanõude kestuse alandamine 15 aastalt 8ni suurendas tunduvalt 

välismaalaste soovi saada Saksa kodanikuks. Kodakondsuse saab naturalisatsiooni korras 

jätkuvalt rohkem inimesi kui iial varem enne 1998. aastat.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/ 

BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html 

Suuremad soodustused konkreetsetele rühmadele

Kõige lühem nõutav elamisperiood on kehtestatud nendele sisserändajate esimese 

põlvkonna rühmadele, kellel on riigiga püsiv ja oluline side, nagu see on sätestatud 

kodakondsuse Euroopa konventsioonis. Näiteks sätestatakse mitmes rahvusvahelises 

õigusaktis side, mis põhineb isiku vajadusel kaitse järele, nagu pagulaseks tunnistatud 

isikute, kodakondsuseta isikute ja riigi territooriumil sündinud kodakondsuseta laste puhul. 

Pagulasseisundi konventsiooni artiklis 34 on sätestatud, et osalisriik aitab nii palju kui 

võimalik pagulasel kodakondsust saada, kiirendades võimaluse korral naturalisatsioonime-

netlust ja vähendades menetluskulu.

Mitmed ELi liikmesriigid soodustavad kodakondsuse andmist pagulastele ja kodakond-

suseta isikutele. Pärast Belgia 2000. aasta reformi alandati nende rühmade elukohanõuet 

kahe aastani. Näiteks Luksemburgis ja Iirimaal vastab kodakondsuse andmise menetlus 

rahvusvahelise kaitse nõudele, vabastades pagulased täiendavalt mitmest olulisest 

tingimusest, näiteks keeleoskuse nõudest.

2002. aasta kodakondsusseaduse muutmise seaduses otsustas teiste hulgas ka Sloveenia 

järgida rahvusvahelisi õigusnorme, mis käsitlevad pagulastele ja kodakondsuseta isikutele 

naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise lihtsustamist. Selle reformi tulemusena 

vähenes sõltuvus erandmenetlusest ja oluliselt kasvas lihtsustatud meetodi kasutamine.

Riigid annavad oma seaduses kodanike abikaasadele või partneritele sageli omaette 

staatuse. Selline sootundlik lähenemisviis tagab meeste ja naiste võrdsuse ja perekonna 

ühtse kodakondsuse.

Kodaniku abikaasa võib kodakondsust taotleda Hispaanias üheaastase elamise ja 

abiellumise järel või Itaalias kuue kuu järel, kui tema abikaasa on juba alaline elanik. Sellistes 

riikides nagu Belgia ja Portugal võimaldatakse seda ka kodanike partneritele või nendega 

koos elavatele isikutele. 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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Mõnes riigis soodustatakse kodakondsuse andmist „eelistatud” rahvusliku või riigi  

päritoluga rühmadele, kellel on elukohariigiga ajaloolised sidemed. Sisserändaja koda  -

kondsus või rahvuslik päritolu võib viidata teatavale püsivale ja olulisele sidemele (st 

keeleoskusele ja perekondlikele sidemetele). Sisserände globaliseerumise tõttu on 

sisserändajate kogukond paljudes Euroopa riikides muutumas rahvusliku või riikliku 

päritolu seisukohast kirevamaks. Nende uute kogukondade integreerimist võib soodustada 

lihtsustatud menetluse võimaldamisega kõigist rahvustest ja riikidest sisserändajatele, kes 

vastavad ettenähtud tingimustele.

Aastatel 1996–2005 oli Portugalis naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud inimeste 

osatähtsus üks OECD madalamaid, s.o umbes 0,5% välisriikides sündinud elanikkonnast. 

Traditsiooniliselt kolonialismijärgsete sisserändajate kogukonda mitmekesistas suur hulk 

moldovlasi, rumeenlasi ja hiinlasi. Õigupoolest on ukrainlased praegu üks riigi suurimaid 

sisserändajate rühmi. 17. aprillil 2006. aastal Portugalis vastu võetud uue kodakondsussea-

dusega püütakse võidelda tegurite vastu, mis toovad kaasa sotsiaalse tõrjutuse, lihtsustada 

kodakondsuse saamise menetlusi ning parandada integreerumist uue sisserände sihtriigina. 

Uue seadusega laiendati lühemat elukohanõuet (kuus aastat), mis kehtis varem vaid 

portugalikeelsete riikide kodanikele, kõigile esimese põlvkonna sisserändajatele, kellel on 

põhiteadmised portugali keelest ning kellel ei ole kriminaalkaristusi. Seaduse edu tulenes 

suures osas peamiste erakondade vahelisest kokkuleppest kodakondsusküsimust mitte 

politiseerida. See konsensus viis seaduse ühehäälse heakskiitmiseni parlamendis. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 

cionalidade 

Lähenemine uuele põlvkonnale

Paljud liikmesriigid püüavad saavutada kodakondsusseadustes integratsioonieesmärgid 

põlvkondadel põhineva lähenemise kaudu. 

Ius soli põhimõtte (mille alusel antakse kodakondsus riigis sündinud isikutele) kehtestamine 

sisserändajate järeltulijatele tähendab, et riigis sündimine on selle riigi kodakondsuse 

saamiseks piisav põhikriteerium. Kodakondsuse eelise kontseptsiooni kohaselt kaasneb 

kodakondsuse saamisega kõige rohkem eeliseid kõige noorematele. Mida noorem on 

uus kodanik, seda tasuvam on investeering, kuivõrd sellest tõuseb tulu isikliku ja tööalase 

arengu kestel kogu elu jooksul. Seevastu mida hiljem saab laps täieõiguslikuks kodanikuks, 

seda suurem on tõenäosus, et tema mittekodaniku staatus toob lapse kujunemisjärgus 

kaasa ebasoodsaid tingimusi, mida on edasises elus raske kõrvaldada. 

Teisel põlvkonnal on automaatselt õigus saada sünnijärgne kodakondsus sellistes 

traditsioonilistes sisserände sihtriikides nagu Kanada või Ameerika Ühendriigid. ELi liikmes- 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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riikides kindlakstehtud tavade kohaselt saab sarnast õigust nõuda kas kolmas põlvkond, 

teine põlvkond alles mõni aeg pärast sündi ja/või ainult seadusliku elaniku järeltulijad.

Ius soli põhimõtte laiendamise kaudu esimese põlvkonna järeltulijatele saab seadusega 

tagada riigis sündivatele lastele võrdsed õigused ja anda parema stardipositsiooni kooli- ja 

tööelus.

Iirimaal antakse seal sündinud sisserändajate lastele kodakondsus sünnihetkel, kui nende 

vanematel on olnud seal viimasest neljast aastast kolmel seaduslik elamisõigus. Sarnased 

vanemate staatusel põhinevad sätted kehtivad ka sellistes riikides nagu Belgia, Portugal 

ja Ühendkuningriik. Kõik kolmanda põlvkonna lapsed saavad sünnihetkel automaatselt 

kodakondsuse Belgias, Madalmaades, Portugalis ja alates 1. jaanuarist 2009 Luksemburgis.

Mitmetes kodakondsusseaduse reformides võetakse arvesse ka olukorda „1,5 põlvkonna” 

integreerimisel. Sellesse põlvkonda kuuluvad sisserändajate lihased või lapsendatud lap- 

sed, kes saabuvad riiki perekonna taasühinemise loa alusel. Üks põhjus anda kodakond-

  suse saamise õigus on hoida perekondade ühtsust: need lapsed saavad automaatselt 

kodanikuks, kui nende vanematele antakse naturalisatsiooni korras kodakondsus. Teine 

põhjus on sotsialiseerimine: nad võivad saada iseseisvaks kodanikuks pärast paariaastast 

osalust haridussüsteemis. Enamasti taotlevad nende nimel kodakondsust nende vanemad, 

kuid lapse õiguste konventsiooni artikli 12 tõlgenduse alusel on neil õigus ärakuulamisele 

neid puudutavates kodakondsusotsustes.

Pärast viieaastast riigis elamist saavad sisserändajate alaealised lapsed Rootsis koda  -

kondsuse vanemate esitatud lihtsa teatise alusel. Alates 12. eluaastast Põhjamaades ja  

14. eluaastast Austrias on sisserändajate lastel õigus avaldada arvamust või esitada ise- 

seisvalt taotlus naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamiseks.

Sissetulek kodakondsuse kriteeriumina

Arvestades, et mittekodanikud ei saa kasutada palgatõusus väljenduvat kodakondsuse 

eelist, võivad sissetulekuga seotud tingimused või kõrged tasud tuua tahtmatu tagajärjena 

kaasa mittekodanike ebasoodsama olukorra tööturule integreerumisel, selle asemel 

et ergutada nende osalemist tööjõus. Tasub meeles pidada, et sissetulek kui varem 

kodakondsuse ja hääleõiguse saamise tingimusena kehtinud klassipõhine kriteerium on 

praeguseks tühistatud. Kuna paljud kodakondsuse taotlejad on pikaajalised elanikud, kellel 

on sotsiaalabile ja sotsiaalkaitsele kodanikega võrdne juurdepääs, võib kodakondsuse 

saamise puhul olla küsimus pigem demokraatlikus osaluses kui võimaluses saada sotsiaal-

toetust või töötu abiraha. 

Rahaliste vahendite olemasolu kontrollimise ja tasude puhul võib hinnata, kas need ikka on 

majandusliku integratsiooni seisukohast tõhusad ja milline on nende mõju demokraatlikule 

valitsemisele. 

*

*
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Elatusvahendite olemasolu kontrollimine tühistati kodakondsuse andmise menetluses 

Rootsis 1976. aastal, Madalmaades 1977. aastal, Belgias 2000. aastal ja Portugalis 2006. 

aastal. Lisaks sellele tehakse Portugalis kõik kodakondsusega seotud registrikanded ning 

antakse deklaratsioonid ja nõutavad tõendid välja tasuta neile, kelle sissetulek on võrdne 

riigi miinimumpalgaga või alla selle.

Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamisega ei kaasne kulusid Belgias, Prantsusmaal, 

Luksemburgis ja Hispaanias. Eesti Vabariigi valitsuse 6. veebruari 2006. aasta määrusega 

tõsteti kodakondsusega seotud keeleõppekulude hüvitamise määr 100%-ni. 

Kohustus loobuda eelmisest kodakondsusest

Mitmekordne kodakondsus tekitab riigi seisukohast kahte liiki küsimusi. Esimene puudutab 

riigi suhteid teiste riikidega. Eeldati, et kui kodakondsuse taotlejad võivad säilitada oma 

eelmise kodakondsuse, tekitab see riikide vahel konflikte sellistes valdkondades nagu 

sõjaväeteenistus, kohustuslik ajateenistus ja maksustamine. Teine puudutab riigi suhteid 

oma kodanikega. Vastuseta on lojaalsuse küsimus (mil moel väljendavad kodanikud 

lojaalsust riigile?), välismaal elamine (kas riigist ära kolinud kodanikud säilitavad olulise 

sideme ja samad õigused, nt õigus konsulaarkaitsele?) ja kultuurilised mõjud (kas elu   -

kohariigi kodakondsuse saajatelt eeldatakse riigi määratud konkreetse kultuuri ülevõtmist 

kuni nende päritolukultuuri väljatõrjumiseni?).

Hoolimata nendest pikaajalistest vastuseta küsimustest, on mitmekordne kodakondsus 

saanud õiguslikuks tegelikkuseks. Alates 20. sajandi lõpust on paljud Euroopa riigid  

püüdnud kõrvaldada mitmekordselt kodakondsuselt õiguslikud takistused, mille nad olid 

kehtestanud sajandi algul või keskpaiku. Mõnes liikmesriigis on suhtumine kahekordsesse 

kodakondsusesse muutunud seetõttu, et nende oma kodanikud on liikuvamad ja rohkem 

seotud maailma eri osadega, sisserändajate kogukonnad on kasvanud ja muutunud 

paiksemaks ning kodakondsusseadustes on sätestatud ius soli põhimõte. Paljud lubavad 

mitmekordset kodakondsust de iure või de facto oma kodanikele, uutele kodanikele ja nende 

lastele. Teised lubavad seda vaid teatavatele rühmadele või teatavates olukordades. Seejärel 

tekib riigi tasandil küsimus, kuidas mitmekordset kodakondsust järjepidevalt rakendada. 

Mitmekordsest kodakondsusest on saanud demograafiline reaalsus ka seetõttu, et selle 

lubamine on suurendanud kahe kodakondsusega inimeste arvu. Liikmesriikide kodanikud 

siirduvad mujale ja abielluvad teiste riikide kodanikega. Peale selle on eelmisest kodakond-

susest loobumise kohustuse tühistamine suurendanud uue kodakondsuse saajate hulka 

1996. aastast kuni 2005. aastani enamikus ELi riikides. 

Põhjused, miks uustulnukad taotlevad mitut kodakondsust lubavates riikides uut 

kodakondsust, on sageli rohkem seotud isiklike või pragmaatiliste sidemetega, mis neil on 

päritoluriigiga, kui uue elukohariigi integratsiooniolukorraga. Mitmekordset kodakondsust 

lubavas riigis elavad sisserändajad võivad naturalisatsiooni korras uue kodakondsuse saada, 

ilma et see mõjutaks nende suhteid suguvõsaga või ühiskondlikke sidemeid väljaspool 
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kõnealust riiki. Need, kes saavad eelmise kodakondsuse alles jätta, säilitavad olulised 

liikuvusõigused ning neile ei kaasne uusi, mõnikord kulukaid viisa- ja reisipiiranguid. Üks 

rühm, kes valib võimaluse korral mitmekordse kodakondsuse, on tõenäolisemalt suuremate 

oskuste ja teadmistega isikud, näiteks sisserännanud ettevõtjad ja ühiste arenguprog-

rammidega tegelevad ärimehed. Eelmise kodakondsuse säilitamise soov võib sõltuda ka 

konkreetsest sünniriigist. Näiteks on paljudes Balkani, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikides 

kodakondsusest loobumine kas ebaseaduslik või toob kaasa suuri kulusid ning pärimis- ja 

varaliste õiguste kaotuse. 

Arvestades neid tolerantsussuundumusi, püüavad riigid lahendada traditsioonilisi  

probleeme muude poliitikameetmete abil. Hiljuti väljatöötatud rahvusvahelised õigus -

suunised on lahendanud võimalike riigivaheliste konfliktide probleemi, seades esikohale 

elukohariigi. Lojaalsuse küsimus liberaalses demokraatias, välja rännata otsustanud uute 

ja vanade kodanike õigused ja kultuurilised mõjud saab lahendada kodanike harimise ja 

tihedama suhtluse kaudu ühe- ja mitmekordse kodakondsusega kodanike vahel.

Üks mitme kodakondsuse lubamisele suunatud õigusliku ja demograafilise suundumuse 

eeliseid on kodakondsuse saanud inimeste arvu kasv paljudes ELi liikmesriikides. Nendes 

riikides ei kaasne sisserändaja naturalisatsiooniotsusega negatiivseid kõrvalmõjusid 

perekondlikele, ühiskondlikele ega majanduslikele sidemetele. 

Hulk riike Küprosest ja Prantsusmaast kuni Ungari ja Slovakkiani ei nõua naturalisatsiooni 

korras kodakondsuse saajatelt eelmisest kodakondsusest loobumist. Belgia, Prantsusmaa, 

Iirimaa, Portugal ja Ühendkuningriik lubavad oma riigis sündinud esimese sisserändajate 

põlvkonna lastel saada kaks kodakondsust.

2003. aastal jõudsid Soome erakonnad üldisele seisukohale, et mitmekordse kodakondsuse 

lubamine säilitab riigi konkurentsivõime ja tihedad sidemed rahvusvahelisel tasandil ning 

avaldab soodsat mõju uutele sisserändajate kogukondadele Soomes. Samuti järgiks see 

teiste ELi riikide suundumusi (sealhulgas mitmekordse kodakondsuse lubamist Rootsis 

alates 2001. aastast). Selle reformiga kahekordistus huvi Soome kodakondsuse saamise 

vastu, mis tõi 2004. aastal kaasa ELi suurima ehk 6,4% kodakondsuse andmise määra. 

www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

Luksemburgi 28. oktoobri 2008. aasta seaduse eesmärk oli kohandada kodakondsusseadus 

oma ühiskonna muutuva reaalsusega ning parandada nende välismaalaste integreerimist, 

kes on otsustanud lõplikult riiki elama jääda. See, et taotleja saab mitmekordse koda  -

kondsuse, on märk tema seotusest Luksemburgiga, soovist integreeruda ning sidemetest 

päritoluriigi ja -kultuuriga. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

*

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652
http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html
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5.3 Tulevasi kodanikke julgustavad haldusmenetlused

Kui naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamine hõlmab mitmesuguseid sobivuskri- 

teeriume ja -tingimusi, tuleb tegelda haldusasutuste ulatusliku kaalutlusõiguse prob- 

leemiga. Seaduses sätestatud tingimusi peavad täitma nii sisserändajad oma taotlustes kui 

ka haldusametnikud. Selged, üksikasjalikud ja siduvad hea valitsemistava suunised tagavad, 

et avalikke kodakondsuse andmise kriteeriume rakendatakse ka tegelikult läbipaistvate, 

viivitamatute, kontrollitavate ja mõistliku maksumusega menetluste käigus. Näiteks saab 

diskrimineerimisvastaste õigusaktidega selgelt tagada, et kõiki kodakondsuse taotlejaid 

koheldakse võrdselt.

Riigid võivad tõlgendada ja rakendada oma poliitikat, soodustades menetlusi, milles 

kodakondsust taotlevaid sisserändajaid koheldakse tulevaste kodanikena.

Kõik ELi liikmesriigid on kirjutanud alla rahvusvahelisele konventsioonile rassilise diskrimi-

neerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1965), nõustudes selle artikli 1 lõikes 3, et 

nende riigi kodakondsusõigusest ja -poliitika eripäradest olenemata ei kohalda nad selle 

sätteid ühegi rahvuse suhtes diskrimineerivalt.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

Heal valitsemistaval põhineva lähenemisviisi osaks on suhtuda halduskultuuris koda-  

kondsuse taotlejatesse kui riigi tulevastesse kodanikesse. Haldustavade tegevusjuhised, 

täitmise järelevalve, hindamismehhanismid ja võrdlusuuringud ning vastastikuste 

eksperdihinnangute programmid on mõned vahendid, mida eri valitsemistasanditel võiks 

kasutada. 

Haldusasutuste ulatuslikust kaalutlusõigusest loobumine ning nõuetekohaste juhiste ja 

kontrollimeetmete rakendamine tugevdab õigusriigi põhimõtet ja tõhustab naturalisat-

sioonimenetlusi.

Enamikus riikides hõlmab kodakondsuse andmine kaalutlusõigust. Saksamaa 2000. aasta 

reformi käigus asendati kaalutlusõigust hõlmavad menetlused kodakondsuse saamise 

õigusega, mis põhineb arusaamal, et naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmine on 

avalikes huvides. Föderaalsel ja liidumaade tasandil lepiti kokku ühistes haldussuunistes 

ja peeti korduvalt läbirääkimisi ebajärjepidevatest piirkondlikest tõlgendustest ja tavadest 

vabanemiseks. Austrias on ebamäärased õiguskriteeriumid föderaal- ja kohalike võimuesin-

dajate korrapäraste kohtumiste ja halduskohtu otsuste tulemusena samuti kõrvaldatud. 

Ungaris on kodakondsuse saajate arv alates 1990. aastast kasvanud osaliselt tänu 

põhiseaduse reformidele, mis piiravad siseministeeriumi kaalutlusõigust kodakondsuse 

küsimustes. Ministeerium peaks tagama, et kodakondsust käsitlevad presidendi otsused 

soosivad kodakondsuse taotlejaid, kes täidavad seaduses sätestatud kriteeriume. 

*

*

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm
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Dokumentatsioon

Haldusmenetlustes on võimalik arvesse võtta päritoluriigi olukorda ja vähendada nõutavate 

dokumentide hulka. Näiteks võib dokumentide hankimine päritoluriigist olla tülikas 

protsess, millega kaasnevad menetlust takistavad suured kulud ja korduvad kohalesõidud 

ning mille käigus nõutakse tõlkeid ja konsulaarametnike kinnitusi. Turvalisuse kaalutlustel 

võib       teatavatest riikidest pärit või kodakondsuseta isikutel olla võimatu neid tingimusi täita.  

Paindlikkuse ja selgete erandeid käsitlevate suunistega on võimalik tõhusalt vältida dokumentide 

korduvat taotlemist ja asutustevahelist vääritimõistmist, mis menetlusi aeglustavad ja võivad 

kaasa tuua piiratud kehtivusajaga dokumentide aegumise enne otsuse tegemist.

Kui teatavaid dokumente ei ole võimalik hankida, võtab Soome immigratsiooniamet taotle- 

jalt taotluse vastu siis, kui see on usaldusväärne ja terviklik. Paindlikkus dokumendinõuetes 

koos otsuste toomisega madalamale tasemele on võimaldanud alustada taotluste läbivaatamist 

kohe ja võtta otsused vastu mõne kuu jooksul. Lisaselgituste vajaduse puhul on dokumentide 

keskmine töötlemisaeg vähenenud kolmelt aastalt 2003. aastal kahe aastani 2009. aastal. 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

Madalmaades lahendatakse dokumentide, peamiselt sünni- ja abielutunnistuste 

esitamisega kaasnevad võimalikud probleemid juba varakult, kui sisserändajad kohalikus 

omavalitsuses esimest korda registreeruvad. Paljudel juhtudel piisab sellistel puhkudel 

kodakondsuse taotlemiseks passist ja elamisloast. 

Kodakondsuse kontrolliteenistus (NCS) on Ühendkuningriigi siseministeeriumi kodakond-

  suse töörühma ning Inglismaa ja Walesi kohalike omavalitsuste vaheline partnerlus. 

See vähendab tarbetuid viivitusi Briti kodakondsuse taotlemisel. Erajuristide nõutavast 

soodsama kuluhüvitise eest kontrollivad kohalikud omavalitsused, et taotlused on 

korrektselt täidetud ning et lisatud on vajalikud tõendavad dokumendid. 

www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

Taotluste läbivaatamise maksimumperiood

Kodakondsuse Euroopa konventsioonis sätestatakse, et taotlused tuleb läbi vaadata 

mõistliku aja jooksul. Üks võimalus on määrata taotluste maksimaalne menetlustähtaeg, 

mis on korraga nii haldustavade mõõdupuu kui ka tagatis kodakondsuse taotlejatele. 

Sel juhul saavad haldusasutused kasutada rohkem tööjõudu ja raha järgmise etapi prob  -

leemide lahendamiseks, näiteks vähendada mahajäämust ja hoida taotlejaid kursis taotluse 

menetlemise kulgemisega ning esitada keeldumisotsuste puhul kirjalikke põhjendusi. 

http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
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Iirimaa infovolinik on 2003. aastast saadik nõudnud, et naturalisatsioonimenetluses 

täidetaks teabevabaduse seadust ja esitataks keeldumisotsused koos põhjendusega. 

www.foi.gov.ie 

2006. aastal lühendati Rootsi migratsiooniameti suunistega naturalisatsioonimenetlust 

kaheksa kuuni. Praegu on otsuse ooteaeg keskmiselt ühest kuni kuue kuuni. Ka Austria, 

Belgia ja Madalmaad on kehtestanud menetluse maksimaalseks kestuseks vähem kui aasta.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

Rehabiliteeritud taotlejate kvalifikatsiooniperioodid

Riigil on õiguslik huvi tagada, et naturalisatsioonimenetluses tuvastataks taotlejad, kes on 

mõistetud süüdi rasketes kuritegudes. Paljudes naturalisatsioonimenetlustes käsitatakse 

aga varasemat raskes kuriteos süüdimõistmist automaatse keeldumise alusena, võtmata 

arvesse rehabiliteerimise põhimõtteid. Üheks lahenduseks on olnud n-ö „kvalifikatsioo-

niperioodi” kehtestamine, millega antakse teatavates kuritegudes süüdimõistetutele 

uus võimalus. Nad kannavad oma karistuse ära nagu mis tahes teised kurjategijad ning 

seejärel, kui nad täidavad tingimusi, võivad nad teatava ajavahemiku järel kodakondsust 

taotleda. Haldusasutuste kaalutlusõigust on võimalik vähendada õiglaste, läbipaistvate 

ja ühemõtteliste kriteeriumide abil, mis on sätestatud teatavaid kuritegusid ja karistusi 

käsitlevates seadustes ja arvutusmeetodites. 

Kuriteo toime pannud isikud saavad Rootsis kodakondsust taotleda ooteperioodi järel. 

Selle pikkus määratakse vastavalt kuriteo ja karistuse raskusastmele. Aega hakatakse 

arvestama kuriteo toimepanemise või pika karistusaja puhul vabanemise kuupäevast. 

Selline periood võimaldab ametiasutustel arvesse võtta iga taotleja praegust käitumist. 

Astmelise ooteperioodi süsteemi elemente kasutatakse Taanis, Soomes ja Norras.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp 

Keele ja integreerumistingimused, mis julgustavad taotlejaid ja 
võimaldavad neil kodakondsust saada

Enamikus naturalisatsioonimenetlustes peetakse mõistlikuks eeldada, et suurem jagu 

esimese põlvkonna taotlejatest, kes võivad kodakondsust taotleda alles mitu aastat pärast 

riiki elama asumist, on omandanud ühe riigis kasutatava suhtluskeele algtasemel. Mitmete 

hiljuti vastu võetud keele- või integratsiooni-/kodakondsustingimuste, sealhulgas kursuste 

http://www.foi.gov.ie/
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp
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ja testide nõudeid ja mõju tuleb nende tõhususe ja tegeliku tulemuslikkuse seisukohast veel 

väljastpoolt hinnata, enne kui neid saab pidada integratsiooni ergutajateks. Mõni liikmesriik 

on need tingimused kasutusele võtnud põhimõttel, et julgustada pikaajalist sisserändajate 

kogukonda oma keeleoskust ning avalike asutuste ja poliitilise süsteemi alaseid teadmisi 

täiendama. Samal ajal on teised liikmesriigid samad tingimused tühistanud või neid 

vähendanud, käsitades neid naturalisatsiooni pärssijatena, mis teenivad muude poliitiliste 

eesmärkide huve ning avaldavad ebaproportsionaalset mõju teatavatele rühmadele, 

näiteks neile, kellel on vähem haridust või kellel on madalam sotsiaal-majanduslik seisund. 

Esimeses etapis saab keele- või integratsioonitingimusi või -teste tõhusalt rakendada viisil, 

mis vähendab haldusasutuste kaalutlusõigust. Osalemine kursusel, tunnistuste või muude 

haridustõendite esitamine testi läbimise kohta on standardsemad ja võrreldavamad, 

sõltuvad vähem haldusasutuste sekkumisest ning aitavad taotluste esitamist tõhusamalt 

soodustada. Nende puhul on väiksem oht, et seadust rakendatakse meelevaldselt, ebajär-

jepidevalt või potentsiaalselt diskrimineerivalt kui muude isiklikumate või subjektiivsemate 

haldusotsuste puhul. Ebamäärased kriteeriumid võib seega kas tühistada või asendada 

selgemate hindamisvahenditega, mida tuleks analüüsida ja arutada. 

Luksemburgi 24. juuli 2001. aasta seadusega asendati 1940. aastast pärinev sõnastus, mille 

kohaselt „välismaalased peavad tõendama piisavat assimileerumist”, sõnastusega „näitama 

piisavat integreerumist”. Keeletestid ja kodanikukursused on kindla vormi kohased 

ning kõnealuse teabe kättesaadavust on parandatud mitmesuguste vahendite, näiteks 

infotelefoni sisseseadmisega.

Belgia kodakondsusseadustiku 2000. aasta reformiarutelude käigus leiti, et varasem 

integratsioonitest ei ole kodakondsuse andmise menetluses praktiline. Seda, kas taotlejal 

on või ei ole „valmisolek integreeruda”, hinnati kohaliku politsei juurdluse põhjal, mis 

andis tulemuseks väga subjektiivseid ja ebajärjepidevaid hinnanguid. Nüüd tõendavad 

sisserändajad oma integreerumistahet sellega, et nad esitavad kodakondsustaotluse ja 

deklareerivad sellega oma soovi saada Belgia kodanikuks ja täita selle põhiseadust, seadusi 

ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni. 

Keeleoskuse hindamist ei ole Rootsi kodakondsusseadustes kunagi nõutud ning 

meelevaldsete hinnangute andmine menetluse käigus on olnud keelatud alates 1970. 

aastate lõpust. Hindamise juurutamise idee on korduvalt tagasi lükatud, võttes arvesse 

laiemaid integratsiooni ja õigusemõistmise kaalutlusi ning seisukohtade lahknevusi seoses 

hindamise eesmärgi ja standarditega. 

Teises etapis võib keele- või kodakondsustingimuste struktuuri kehtestada selliselt, et see 

aja jooksul suurendaks või säilitaks esitatavate kodakondsustaotluste arvu ning tagaks 

suure osa taotluste rahuldamise, mille tulemusena rahuldatud taotluste arv püsib või 

suureneb. Taotluste esitamisele, rahuldamisele ja positiivsetele vastustele keskendumine 
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võib menetlust tõhustada ning toetada poliitika usaldusväärsust. See võib näidata sisserän-

dajate püsivat huvi kodakondsuse saamise kui integreerimisviisi vastu, sellesse panustamist 

ja positiivset suhtumist. 

On tõenäoline, et sisserändajad taotlevad kodakondsust või jätkavad selle taotlemist samal 

tasemel, kui neile korraldatakse tasuta, tõendatult kvaliteetseid ettevalmistuskursusi, 

mis on piisavalt paindlikud, et vastata taotlejate õppe- ja praktilistele vajadustele. Riik 

võib täita kvaliteedi tagaja rolli kas kursuste pakkujana või erialaste vabaühenduste ja 

haridusorganisatsioonide ametliku heakskiitjana. Samuti saab riik anda teavet ja hüvitisi 

või maksusoodustusi, et teenused oleksid tasuta või neid osutataks väikese sümboolse 

tasu eest. Erialased tõendid on mõnel juhul odavamad ja tõhusamad nii taotlejate kui ka 

ametiasutuste jaoks. 

Taotluste rahuldamise väga kõrge määra võib saavutada ka tasuta ja kergesti kättesaadavate 

menetluste ning iseseisvaks õppeks ettenähtud materjalide abil, nagu õpijuhised ja eksami-

näidised. Lisaks sellele võivad testide ja kursuste koostajad tugineda ühiselt kokkulepitud 

standarditele, nagu Euroopa keeleõppe raamdokument. Euroopa Nõukogu keelepoliitika 

talitus on koostanud suuniseid, standardeid ja asjaomaseid juhtumiuuringuid. 

Euroopa kodakondsuse vaatluskeskust (EUCITAC) rahastatakse Euroopa Integratsiooni-

fondist. Lisaks kodakondsusnorme, -seadust, -poliitikat ja -analüüsi käsitleva teabe andmisele 

avaldatakse veebisaidil kättesaadav ja ajakohane ametlik statistika kodakondsuse saamise ja 

sellest loobumise kohta ELi 27 liikmesriigis ja nende naaberriikides. Seal laiendatakse NATACi 

projekti kaudu saadaolevat statistikat, tuues välja riikide suundumused arvudes ja võrdluses. 

Ungaris on saadaval poliitika ja ajaloo põhiteadmiste eksamiküsimuste loetelu ja õpijuhi- 

sed. Selle versioone on võimalik printida miinimumhinnaga või internetist tasuta alla laadida. Valit- 

suse koostatud õpijuhised on saadaval ka Austrias, Eestis, Lätis, Taanis ja Ühendkuningriigis. 

www.bmbah.hu 

Portugalis peavad naturalisatsiooni korras kodakondsuse taotlejad esitama dokumendid 

portugali keele põhiteadmiste omandamise kohta, mida tõendatakse eksamitunnistusega. 

Eksamitunnistuse väljastamise õigus on kõigil Portugali ametlikel haridusasutustel. Samuti 

on kõigile saadaval tasuta keeletesti näidised. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 

cionalidade 

Soome sisserändajate integreerimise ja varjupaigataotlejate vastuvõtmise seaduses 

sätestatakse, et kõigil töötutel või sotsiaaltoetusi saavatel sisserändajatel on õigus isiklikule 

integratsiooniplaanile, mis võib sisaldada keelekursusi, kultuurilise mitmekesisuse kursusi, 

http://www.bmbah.hu/
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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sissejuhatust Soome ellu ja kutseõpet. Naturalisatsiooni korras kodakondsuse taotlejad 

tõendavad keeleoskust mitmel moel, näiteks Soome algkooli lõputunnistuse alusel.

www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html 

Testide puhul on võimalik tagada kõrge tulemuslikkus proovitestimisega testi koostamise 

etapis või katseprojekti raames. Kõigi testiülesannetega kaasneb veavõimalus, seega tuleb 

enne avalikku kasutusse andmist kõrvaldada kõik raskesti mõistetavad või ebakorrektsed 

küsimused. Hilisemas etapis näitab testi sage avalik läbivaatamine ja järgnev ulatuslikum 

politiseerimine üldsusele, kui keeruline ja subjektiivne on tõsta ja põhjendada algtaseme 

või piisavate teadmiste standardit.

Samuti on võimalik arvesse võtta iga sisserändajaga seotud asjaolusid. Sageli arvutis 

sooritatavad masstestid võivad tegelikke võimeid alahinnata. Mõnes riigis tehakse eran   -

  deid ebasoodsamas olukorras olevatele ja haavatavamatele isikutele, nagu alaealised ja 

eakad, kirjaoskamatud, lõpetamata algharidusega või vaimse tervise probleemidega isi- 

kud. Paljudel inimestel ei pruugi testi edukaks sooritamiseks olla piisavaid võimeid, hooli- 

mata nende soovist õppida ja saada riigi kodanikuks. 

Madalmaades kodakondsust taotlevad inimesed ei pea eksamit tegema, kui nad on elanud 

riigis kohustusliku kooliea jooksul kaheksa aastat, lõpetanud mõne Madalmaade ülikooli 

või on hollandi keele kõnelejad Surinamest või Belgiast. Teised on vabastatud vähemalt 

osaliselt, kui neil on probleeme tervise või keele-/kirjaoskusega. Ka Eestis on kehtestatud 

kodanikueksamil erandid piiratud teovõimega inimestele ja teatavate terviseprobleemide 

korral. Austrias saab erandi teha samuti holokausti üleelanutele, algkoolis käivatele 

alaealistele, eakatele ja meditsiinilistel põhjustel. 

ELi-välise näitena tegi Austraalia valitsus oktoobris 2007 esimese katse asendada varasem 

subjektiivne intervjuuformaat kodakondsustestiga. Taotluste arvu märgatav vähenemine 

ja suur läbikukkujate arv, eelkõige humanitaarpõhjustel sisserändajate seas, sundis valitsust 

alustama jaanuaris 2008 kodakondsustesti läbivaatamist ja avalikke konsultatsioone. Valitsus 

ja sisserändajate organisatsioonid andsid nõusoleku läbivaatamisel antud soovitustele, mille 

kohaselt kodakondsustesti eesmärk peaks olema määrata, kas isik vastab õigusnõuetele. 

Seda ei selgitata välja üldteadmiste kaudu Austraalia kohta, vaid uurides, mida tähendab olla 

kodanik: lühidalt „kodanikuvande” kaudu, mille kodakondsuse taotlejad annavad Austraalia 

kodanikuks saades. Testi küsimused ja õppematerjalid kirjutatakse edaspidi lihtsamas, 

selges inglise keeles. Lihtsustatud menetluses kasutatakse mitmeid testimismeetodeid 

ja erandeid, mis arvestavad ebasoodsamas olukorras ja haavatavamate inimeste vajadusi. 

Samuti juurutatakse kogu riigis ühesugune kodakondsusteemaline algkooliprogramm. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
http://www.citizenshiptestreview.gov.au
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Kui tõhususe mõõdikutega on kindlaks tehtud, et keele- või kodakondsustingimus 

julgustab sisserändajate kogukonda kodakondsust taotlema ja samavõrd tulemuslikult ka 

saama, siis annab see võimaluse hinnata lõplikult ka tõhusust. Väljatöötamise etapis võib 

kontrollrühmades läbi viia pikaajalise uuringu. Tulemused näitavad, kas selle tingimuse 

täitnud rühmas paranes märgatavalt (ühiskondliku, majandusliku, poliitilise jne) osaluse 

määr ning kas rühma liikmed hindavad oma heaolu ja kuuluvustunnet kõrgemalt või mitte. 

Need andmed võivad seejärel suunata riigi kodakondsuse ja pikaajalise integratsiooni 

omavahelisi seoseid käsitlevaid avalikke arutelusid.

Tõhus keele- või kodakondsustingimus juurutatakse viisil, mis julgustab kodakondsuse 

taotlemist, ja seda rakendatakse viisil, mis võimaldab taotlejatel kodakondsus ka edukalt 

saada. Tõhusaks on osutunud tingimused, mille täitnud isikud osalevad rohkem ühiskonna-, 

majandus- ja poliitikaelus ning kinnitavad varasemast suuremat kuuluvustunnet. 

2007. aastal Ühendkuningriigis valitsusnõunik lord Goldsmithi kodakondsusülevaate 

raames avaldatud brošüüris soovitati hinnata uute testide ja naturalisatsiooninõuete 

mõju sisserändajate kodakondsuse saamise teele pikas perspektiivis. 2005. aastal avaldas 

tollane rassilise võrdõiguslikkuse komisjon aruande „Citizenship and Belonging: what is 

Britishness?” („Kodakondsus ja ühtekuuluvustunne: mida tähendab olla britt?”). Aruandes 

kajastati uuringut, mille käigus paluti väga erineva päritoluga inimestel määratleda britiks 

olemine. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

5.4 Kodakondsuse saamisest uute ja vanade kodanike 
kodanikuaktiivsuseni 

Aktiivne üldsuse teavitamise poliitika

Kõigil kodanikel on kasulik saada infot kodakondsuse eeliste ning selle saamise tingimuste  

ja sätete kohta. Sageli ei ole sisserändajad ja üldsus kodakondsuse saamise protsessist tead- 

likud: nende meelest on see üsna kerge riikides, kus see on tegelikult üsna raske, ja vastupidi. 

Väära teabe saamine on aluseks paljudele kaebustele, mida kodakondsuse taotlejad  

toetavatele vabaühendustele esitavad. Ametiasutused omakorda kaebavad, kui nad saavad 

loetamatuid või poolikult täidetud taotlusi, mis menetlust veelgi viivitavad. Üldsuse 

väärarusaamad sisserände sihtriigi naturalisatsioonipoliitika ja selle eesmärkide kohta 

põhjustavad samuti sisserändajatevastaseid tundeid, mis võivad poliitika kujundamist piirata. 

*

http://www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm
http://www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf
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Aktiivne kommunikatsioonistrateegia abistab ja julgustab sisserändajaid kodakondsust 

taotlema, teavitades samal ajal üldsust sisserände sihtriigi kodakondsuse saamise eelistest.

Berliini integratsioonivoliniku käimasolev kampaania „Passt mir!” („Sobib mulle!”) saavutas 

oma peamise eesmärgi juba esimesel, 2006. aastal: Berliinis kasvas kodakondsuse saajate 

arv esimest korda kuue aasta jooksul. Peamine väljund on Saksa passiga sarnane brošüür, 

kus Berliini tuntud inimesed, nagu poksitšempion Oktay Urkal, selgitavad kodakondsusega 

kaasnevaid integratsiooni ühiskondlikke ja poliitilisi eeliseid, samuti kodakondsuse saamise 

protsessi. Brošüüri toetatakse üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniaga, mis hõlmab 

vahetuid arutelusid ja tutvustusi ametiasutustes, koolides ja vähemusrühmade etnilises 

meedias.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 

Üles võib panna enesehindamist võimaldavaid tasuta veebisaite, mille kvaliteeti kontrollivad 

ametiasutused või vabaühendused. Lihtsatele küsimustele vastates tutvub kodakondsuse 

potentsiaalne taotleja järk-järgult õigusaktidega ja saab teada, kas ta vastab nõudmistele 

ning mida protsessis oodata ja millele tähelepanu pöörata. 

www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

Riigi sisserände toetuskeskused (CNAI) Portugalis on mitmekülgsed asutused, mille pakutav 

teenustevalik täieneb pidevalt, et võtta arvesse poliitilisi muutusi ja nii põliselanike kui ka üha 

suureneva sisserändajate kogukonna vajadusi. Üha rohkem Portugali kodanikke on hakanud 

kasutama keskuste teenuseid ja need ei ole piiratud konkreetse õigusliku seisundiga.  

2006. aasta uue kodakondsusseaduse alusel avati igas keskuses sisserändajate ja nende 

Portugalis sündinud järeltulijate taotluste töötlemiseks riigi registriameti osakond. Õigusabi 

tugibürood pakuvad kvaliteetset õigusteenust, mis võtab arvesse tegelikke vajadusi.

www.oss.inti.acidi.gov.pt 

Kodanike ja mittekodanike kodakondsusesse suhtumise areng võib olla osa integratsioo-

niseirest. Eesti 2000. aasta integratsiooniseire näitas, et mitte-eestlased on peamiselt 

orienteeritud kodakondsuse saamisele ning hindavad seda enim oma laste, abikaasa ja 

vanemate puhul. 2005. aasta seire näitas, et sallivuse taseme tõus on parandanud Eesti 

avalikku arvamust: Eestis sündinud venekeelsete elanike kodakondsuse saamist lihtsus-

 tatud menetluse abil toetas 54% küsitletutest. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

*

http://www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html
http://www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html
http://www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494
http://www.oss.inti.acidi.gov.pt
http://www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search
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Tseremoonia kui ühendav sündmus 

Varem on kodakondsuse andmise toiming olnud üsna kahvatu ja bürokraatlik sündmus, 

mille käigus antakse üle kodakondsust tõendavad dokumendid. Kodakondsuse andmise 

avalikul tseremoonial saab omavahel siduda mitu identiteeditasandit: kohaliku, piirkondliku, 

riikliku, rahvusvahelise. Ehkki tseremooniate korraldamist alustatakse sageli kodanikuiden-

titeetide arengut käsitlevate arutelude kontekstis, toimuvad need kohaliku omavalitsuse 

ruumides, mis lisab neile sisserändajate ja üldsuse igapäevaelule lähedasemaid eri värve ja 

tähendusi. Need tuginevad riigi demokraatia ajaloo kogemustele või tekitavad paralleele 

teiste kodanikutseremooniatega, nagu noortele valimisõiguse andmine.

Tseremooniatesse on vaja kaasata üldsus, poliitikud ja meedia. Nende osalusel saab 

pidulikust tähistamisest teadlikkuse suurendamise foorum, mis annab sõnaõiguse just 

uutele kodanikele. Kõik kodanikuaktiivsuse ja mitmekesisuse küsimustega töötavad 

osalejad võiksid kaaluda tseremooniate kasutamist ühendava sündmusena, et värvata uusi 

vabatahtlikke või registreerida uusi hääletajaid. 

Avalikud vannutamised ja tseremooniad, mida Euroopa Liidus kasutatakse veel harva, 

on mõnel pool saamas kodakondsuspoliitika dünaamiliseks elemendiks. Mõned varem 

avalikke tseremooniaid korraldanud riigid on traditsiooni taaselustanud (Norra tegi seda 

pärast 30aastast vaheaega). Teised on seda alustanud esmakordselt, saades innustust 

Põhja-Ameerika mudelitest, mis on ka ise arutelude ja ümberkujunduste keskmes. 

Tseremooniaid korraldatakse nüüd Eestis, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, mõnel Austria 

liidumaal, Madalmaades kodakondsuspäeval (24. augustil) ja Taanis (riigi parlamendis). 

Peamine lahendamist vajav probleem on nõuded, mis võivad takistada edukalt 

kodakondsuse saanud taotlejatel osaleda või kodakondsus vastu võtta. Samuti soovivad 

korraldajad pöörata tähelepanu osalejate arvu suurendamisele, võttes kutsete saajatega 

enne üritust uuesti ühendust ja tehes laiemat teavitustööd ning panustades piisaval määral 

riigi vahendeid.

Kodakondsustseremooniad on aluseks teadlikkuse suurendamisele ning uute ja vanade 

kodanike kodanikuaktiivsuse tõstmisele.
*
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Alates 2006. aastast on Prantsuse prefektuuridel olnud kohustus korraldada Prantsuse 

kodakondsuse saanud sisserändajatele vabatahtlikke „Prantsuse kodakondsusesse 

vastuvõtu tseremooniaid”. Vajalikud dokumendid antakse kätte tseremooniast sõltumatult. 

Sündmus on kavandatud nii pühaliku kui ka piduliku üritusena, kus osalevad ametnikud ja 

poliitikud. 2008. aasta hindamisküsitluse kohaselt leiti peaaegu kõigis prefektuurides, et 

tseremooniad toimivad hästi ning kutsutud publik võtab need hästi vastu.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 

Ühendkuningriigis 2002. aastal toimunud konsultatsioonimenetluse järel töötati välja koda- 

kondsustseremooniad, kus võetakse uued kodanikud vastu ühisesse avalikku ruumi. Koha   -

 likul omavalitsusel on võimalus määrata oma kohalike tseremooniate laad, kasutada riigi ja 

kohalikke sümboleid, vannet/kinnitust kuningannale ning tõotust järgida demokraatlikke 

väärtusi ja kodanikukohustusi. Alates 1. juunist 2007 saavad Ühendkuningriigi kodanikud 

anda Walesis vande ja tõotuse kõmri keeles. Ajavahemikul 2004. aasta veebruarist kuni 

2005. aasta juulini osales kodakondsustseremooniatel 77 900 täiskasvanut. 

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

Madalmaade justiitsministeeriumi immigratsiooni- ja kodakondsustalitus on andnud 

kohalike omavalitsuste ametiasutustele korralduse keskenduda oma tseremooniakõnedes 

uute kodanike äsja omandatud põhiõigustele, nende hääleõigusele ja õigusele kandi- 

deerida alamkotta, provintsinõukogusse ja Euroopa Parlamenti ning võimalusele töötada 

avaliku teenistuse mis tahes ametikohal, näiteks ministri, kohtuniku, saadiku või politseinikuna.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 

Pikaajaliste tseremooniatraditsioonidega ELi-välistes riikides, nagu Ameerika Ühendriigid, 

olid need tseremooniad kesksel kohal „Uute ameeriklaste demokraatiaprojektis”, 

mida koordineeris sisserändajate ja pagulaste õiguste Illinoisi koalitsioon. Aastatel 

2004–2006 registreeriti 42 000 uut sisserändajast hääleõigusega isikut. Ainuüksi 2008. 

aastal registreeris 20 korraldajat kogu Chicago piirkonnas umbes 20 000 isikut ja suunas  

2008. aasta novembrikuu presidendivalimistele umbes 50 000 valijat.

http://icirr.org/en/nadp 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml
http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony/
http://www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie/
http://icirr.org/en/nadp
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Kodakondsusprojektid ning vanade ja uute kodanike harimine

Kodanikuaktiivsus näitab, mil moel saavad inimesed osaleda kodanikuühiskonnas, 

kogukonnas ja eri valitsemistasandite poliitilises elus viisil, mis kasvatab nende ühist 

sotsiaalset kapitali. Kodanikuaktiivsuse eeskirjad on määratletud praeguste poliitiliste 

normide ja õigusriigi põhimõtetega, milleks on ühised väärtused, nagu inimõigused, 

demokraatia ja kultuuridevaheline mõistmine. 

Täiskasvanute vabatahtlikud organisatsioonid ja kodanikuühendused kaasavad uusi ja  

vanu kodanikke võrdsel alusel konkreetsetesse igapäevaolukordadesse, mis aitavad 

kujundada edasist kodakondsuspoliitikat ja identiteediküsimuste arutelusid.

Kodanikuaktiivsuse algatused ja haridus kohustusliku koolihariduse osana julgustavad 

kasutama kodakondsusega kaasnevaid õigusi ja täitma sellega kaasnevaid kohustusi, mis 

toetab ühtekuuluvustunnet mitmekesises ühiskonnas.

Madalmaade poliitilise osaluse keskus on sõltumatu erakondadeväline organisatsioon, 

mis on korraldanud mitmeid erikursusi, arutelukohtumisi, uurimisprojekte ja võrgustiku-

põhiseid tegevusi, et suurendada sisserändajatest kodanike seas poliitilist osalust ning  

tõsta nende osatähtsust kohalikes ja piirkonnanõukogudes.

www.publiek-politiek.nl/English 

New Citizens Voice (Uute Kodanike Hääl) on alates 2003. aastast tegutsev mittetulundus-

organisatsioon, mille eesmärk on parandada Ühendkuningriigi kodakondsuse saanute ja 

Rahvaste Ühenduse hääleõiguslike kodanike staatust ja nähtavust. Eesmärk on võimaldada 

neile võrdset osalust Ühendkuningriigi arengus. Tegevus hõlmab sisserändajate 

fookusrühmi, seminare, kodanikuks olemist tutvustavaid ekskursioone ja uute kodanike 

raadiojaama. Organisatsioon teatab, et osalejad tunnevad rohkem uhkust ja eneseaustust 

ning osalevad rohkem kohaliku kogukonna ja ühiskonnaelu rollides näiteks koolide 

hoolekogu liikmetena, nõunike ja isegi parlamendiliikmetena. 

www.newcitizensvoice.com

Itaalias võeti 2006. aastal vastu kodakondsuse ja integratsiooni väärtuste harta, et selgitada 

kõigi Itaalia ühiskonna liikmete suhtes kehtivaid väärtusi ja põhimõtteid. Need hõlmavad 

inimväärikust, sotsiaalseid õigusi, pereelu, ilmalikku riigikorda ja usuvabadust ning Itaalia 

rahvusvahelisi kohustusi. Harta ja Itaalia põhiseaduse esimesed 44 artiklit on olemas 

internetis paljudes Itaalia sisserändajatest elanike emakeeles. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf 

*

http://www.publiek-politiek.nl/English
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
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Kodakondsusharidust koolikohustuse osana võib lugeda mitmekesises ühiskonnas kodani-

kuaktiivsuse lähtepunktiks. 

Rahvusvahelise Haridustulemuslikkuse Hindamise Assotsiatsiooni (IEA) 1999. aasta kodani-

kuhariduse uuringus küsitleti 90 000 14aastast õpilast 28 riigist, sealhulgas Inglismaalt, 

Rootsist, Saksamaalt, Šveitsist ja Belgia prantsuskeelsest kogukonnast. Sotsiaalselt eba   -

soodsamas olukorras rahvusvähemused vastasid suurema tõenäosusega, et nad said 

koolikohustuse osaks olevast kodanikuõppest uusi teadmisi. Selgus, et nad toetavad 

kodanikuväärtusi (nagu patriotism, usaldus ja sooline võrdõiguslikkus) sama palju kui sama 

ühiskondliku taustaga kohalikud noored, pidades neid väärtusi pigem üleüldiseks kui ühele 

kultuurile või identiteedile omaseks. Neid iseloomustas isegi suurem solidaarsus ja sallivus 

sisserändajate suhtes ning suurem koolis ja poliitilises elus osalemise tase. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

Austrias ja eelkõige Viinis korraldatakse alates 1997. aastast eetikakursusi, mis on osalt 

ajendatud ühiskonna usulise mitmekesisuse suurenemisest. Õppekava annab õpilastele 

üldteadmisi inimõiguste, võrdleva religiooniõpetuse ja kodakondsusega kaasnevate 

põhiväärtuste kohta. Hindamine on näidanud, et õpilaste teadmised on paranenud ning 

arutelud võrdleva usundi- ja kultuuriloo teemal on aktiivsemad. Samuti on õpetajad 

tervitanud õppekava religiooniõpetuse täiendusena ja dialoogi soodustamise vahendina.

Saksamaa kodanikuhariduse föderaalameti riikidevaheline algatus „Euroopa kodaniku-

hariduse võrgustik” soodustab oskuste jagamist ja annab juba käimasolevatele riiklikele 

algatustele uue, Euroopa mõõtme. Selle kohtumistel on arutatud Euroopa sisserände-

ühiskonna kodanikuhariduse ümberkorraldamist. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_ 

(NECE).html 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd/
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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Järeldused

1. Sisserändajad, kes näevad oma tulevikku konkreetses riigis, on huvitatud sellest, et 

elada seal riigis ühiskonna täieõiguslike liikmetena.

2. Kui kodakondsust muudetakse seaduse alusel, siis identiteet areneb ja muutub 

dünaamilisemaks kodanikuaktiivsuse kaudu. Vastuvõttev ühiskond on huvitatud 

sellest, et sisserändajad saaksid riigi kodakondsuse, mis võimaldab vanadel ja uutel 

kodanikel kujundada mitmekesises ühiskonnas ühist tulevikku. 

3. Sisserände sihtriigid on huvitatud inimeste täielikust sotsiaal-majanduslikust ja 

poliitilisest kaasamisest seal püsivalt elama asunud elanike täieõigusliku koda- 

kondsuse tunnustamise kaudu. 

4. Kodakondsuse saajate püsivalt madalat määra on võimalik tõsta teatavate selliste 

elementide kõrvaldamisega kodakondsusseadusest, mis tekitavad riiki elama jäänud 

mittekodanikele kodakondsuse taotlemisel tahtmatult suuri takistusi. 

5. Naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise kriteeriumides võib kajastuda 

see, et tavalised uustulnukad võivad pärast mõneaastast riigis elamist olla valmis 

kodakondsust taotlema ja olla selle saamisest väga huvitatud.

6. Ius soli põhimõtte laiendamise kaudu esimese põlvkonna järeltulijatele saab sea- 

dusega tagada riigis sündivatele lastele võrdsed õigused ja anda parema stardi-

positsiooni kooli- ja tööelus.

7. Rahaliste vahendite olemasolu kontrollimise ja tasude puhul võib hinnata, kas need 

ikka on majandusliku integratsiooni seisukohast tõhusad ja milline on nende mõju 

demokraatlikule valitsemisele. 

8. Üks mitme kodakondsuse lubamisele suunatud õigusliku ja demograafilise suundu -

  muse eeliseid on kodakondsuse saanud inimeste arvu kasv paljudes ELi liikmesriikides. 

Nendes riikides ei kaasne sisserändaja naturalisatsiooniotsusega negatiivseid kõrval- 

mõjusid perekondlikele, ühiskondlikele ega majanduslikele sidemetele.

9. Riigid võivad tõlgendada ja rakendada oma poliitikat, soodustades menetlusi, milles 

kodakondsust taotlevaid sisserändajaid koheldakse tulevaste kodanikena.

10. Haldusasutuste ulatuslikust kaalutlusõigusest loobumine ning nõuetekohaste juhiste 

ja kontrollimeetmete rakendamine tugevdab õigusriigi põhimõtet ja tõhustab 

naturalisatsioonimenetlusi.
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11. Tõhus keele- või kodakondsustingimus võetakse kasutusele viisil, mis julgustab 

kodakondsuse taotlemist, ja seda rakendatakse viisil, mis võimaldab taotlejatel 

kodakondsus ka edukalt saada. See on osutunud tõhusaks juhul, kui uued kodanikud 

kinnitavad suuremat kuuluvustunnet ning osalevad rohkem ühiskonna-, majandus- ja 

poliitikaelus, kui uued kodanikud seda varem tegid. 

12. Aktiivne kommunikatsioonistrateegia abistab ja julgustab sisserändajaid koda  -

kondsust taotlema, teavitades samal ajal üldsust sisserände sihtriigi kodakondsuse 

saamise eelistest.

13. Kodakondsustseremooniad on aluseks teadlikkuse suurendamisele ning uute ja 

vanade kodanike kodanikuaktiivsuse tõstmisele.

14. Kodanikuaktiivsuse algatused ja haridus kohustusliku koolihariduse osana julgus- 

tavad kasutama kodakondsusega kaasnevaid õigusi ja täitma sellega kaasnevaid 

kohustusi, mis toetab ühtekuuluvustunnet mitmekesises ühiskonnas.
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6. peatükk 
Noored sisserändajad, haridus ja tööturg
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Hariduse ja koolituse kvaliteedi ja tulemuslikkuse suurendamine ning nende 
kättesaadavaks tegemine sisserändajatele loob rohkem ja paremaid karjääri
võimalusi. See hõlbustab sisserändajate siirdumist tööturule, aidates edendada 
sotsiaalset ühtekuuluvust. 

Sisserändajate võimalusi ja väljakutseid igal haridusetapil alates lapsepõlvest kuni 

täiskasvanuks saamiseni mõjutavad oluliselt sotsiaal-majanduslikud tegurid ja keeleoskus. 

Meetmete abil saab suurendada noorte sisserändajate enda, samuti nende õppimisva-

jaduste rahuldamise eest vastutavate tavainstitutsioonide suutlikkust. 

Käesolevas peatükis käsitletakse sisserändajaist õpilaste haridustaseme tõstmise 

strateegiaid, mis seisnevad koolisüsteemi täiustamises, õpetajate ja juhtide suutlikkuse 

edendamises ning noorte sisserändajate ja nende vanemate aktiivses kaasamises. 

Käesolev peatükk tugineb integratsiooni ühisele aluspõhimõttele nr 5, mis rõhutab, et 

„liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemidel on oluline osa uute noorte sisserändajate 

integratsioonis, samuti teise ja kolmanda põlvkonna integratsioonis, eriti keeleõppes”.

6.1 Koolisüsteemi täiustamine 

See, kas esimese ja teise põlvkonna sisserändajate tagasihoidlikum haridustase tuleneb 

nende perekondade keeleoskusest ning sisserände ja elama asumise tingimustest või 

muudest teguritest, oleneb koolisüsteemist ja muutub aja jooksul. Sisserändajatest laste 

õppeedukus on üldiselt korrelatsioonis nende sotsiaal-majandusliku seisundiga, kuid 

viimane ei hõlma kõiki sisserändajatest laste halvemuse põhjusi. Mõnes riigis on sisserän-

dajatest laste õppeedukus halvem – või parem – kui teiste sarnase sotsiaal-majandusliku 

seisundiga laste oma. Haridussüsteemi eri etappidel on sisserändajaist lastel erinevad 

võimalused ja takistused. Varajasel etapil kõrvaldamata jäänud takistused võivad hilisemas 

elus probleeme tekitada, seevastu kasutatud võimalused võivad tuua uusi ja paremaid 

õppimis- ja töövõimalusi. 

Halvemuse mitmesuguste tegurite kaalukus eri etappidel ja eri koolisüsteemides määrab 

ära, missugused poliitilised reageeringud on kõige asjakohasemad. Uuringud näitavad, et 

mõnes riigis või koolisüsteemi mõnel etapil mõjutab õpilase õppeedukust kõige rohkem 

tema sotsiaal-majanduslik seisund. Nendel juhtudel on kõige tulemuslikum kasutada 

suurele, nii sisserändajaid kui ka kohalikke lapsi hõlmavale sihtrühmale suunatud üldisi 

meetmeid. Sihtrühmaks võivad olla halva õppeedukusega õpilased, konkreetses olukorras 

või üleminekuetapil olevad õpilased või madala sotsiaal-majandusliku seisundiga perede 

lapsed. Uuringud võivad ka näidata, et õpilase õppeedukust mõjutab kõige rohkem tema 

keeleoskus või see, kas ta on sisserändaja või kohalik. Nendes riikides ja koolisüsteemi 
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etappidel, kus see nii on, on poliitika tõhusam siis, kui kasutatakse teatavatele sisserän-

dajatele ja nende järglastele suunatud sihtotstarbelisi meetmeid. Sihtrühmaks võivad olla 

uustulnukad, sisserändajate teine ja kolmas põlvkond või muukeelsetest peredest pärit 

õpilased. Seega kasutatakse koolisüsteemis nii sihtotstarbelisi meetmeid kui ka ühtlustamist 

olenevalt sellest, kumb on uuringutulemuste põhjal õppeedukuse parandamiseks 

sobivam.

Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat algatas 2008. aastal ELi tasandil 

nende teemade üle arutelu rohelise raamatuga „Ränne ja liikuvus: Euroopa Liidu haridus-

süsteemi ülesanded ja võimalused”. 

Täiendavat analüüsi ja hea tava näiteid leidub järgmistes dokumentides.

Rohelise raamatuga kaasnenud uuring „Education and the Integration of Migrants” 

(„Haridus ja sisserändajate integratsioon”):

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi Euroopa haridusteabevõrgustiku Eurydice koostatud 

dokument „Integrating Immigrant Children into Schools in Europe” („Sisserändajate laste 

integreerimine Euroopa koolidesse”):

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

Sisserändajate haridust käsitleva OECD temaatilise ülevaate jaoks koostatud dokument 

„What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options” („Mis sisserän-

dajate haridust toetab? Ülevaade tõenditest ja poliitikavalikutest”):

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/ 

JT03259280.PDF 

OECD koostatud dokument „Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review 

of Performance and Engagement in PISA 2003” („Sisserändajatest õpilaste eduvaldkonnad: 

PISA 2003 võrdlev uuring õppeedukuse ja pühendumise kohta”):

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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Mis roll on poliitikakujundajatel hariduses, integratsioonis ja teistes 
poliitikavaldkondades?

Sisserändajate esimese ja teise põlvkonna haridustaseme parandamine on paljude 

ministeeriumide ja valitsemistasandite ühine eesmärk. Enamik tegureid, mis põhjustavad 

sisserändajaist õpilaste ebaedu koolisüsteemis ja tööturule siirdumisel, kuuluvad haridus-

poliitika valdkonda. 

Haridusministeeriumid on esmased otsustajad, kes valivad kas üldised või sihtotstarbelised 

eesmärgid. Seejärel saavad nad hõlbustada horisontaalset koordineerimist ja mitut 

ministeeriumi hõlmavaid projekte koostöös teiste ministeeriumidega, sealhulgas integrat-

siooniülesandeid täitvate ministeeriumidega. Sisserände- või integratsiooniministeeriumis 

vastu võetud sihtotstarbelised noorteprogrammid saavad tugineda hariduspoliitikaga 

kehtestatud asjatundlikkusele, põhimõtetele ja standarditele. Konkreetsetesse küsimus-

 tesse võib kaasata teisi ministeeriume: koolide eraldamise (segregatsiooni) küsimusse 

elamu- ja linnaarengu ministeeriumi, koolieelse hariduse küsimustesse perekonna- ja 

sotsiaalministeeriumi või tööturu integratsiooniprogrammidesse tööhõive- ja võrdsete 

võimaluste ministeeriumi. Sama tähtsad on vertikaalse koordineerimise asutused, kes 

loovad tööpartnerlusi poliitikaeesmärkide asjakohasel valitsemistasandil rakendamiseks. 

Neid asutusi saab kasutada ka strateegiliste partnerluste loomiseks, näiteks kohalike 

algatuste kõlapinna laiendamiseks ning kõrgema tasandi sidusrühmade või rahastajate 

tähelepanu pälvimiseks.

Mitmesugustest poliitikavaldkondadest, nt sisserände-, elamu-, sotsiaal- ja tööhõivepolii-

tikast tulenevad laiemad ühiskondlikud tingimused võivad tulemuslikku hariduspoliitikat 

hõlbustada või ka takistada. 

Üldine juurdepääs põhi ja keskharidusele

Enamikus liikmesriikides on kõigil põhi- ja keskkooliealistel lastel õigus haridusele 

olenemata nende õiguslikust seisundist või sellest, kui kaua nad on riigis elanud. Seda õigust 

on väljendatud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis. 

Vaid vähestel juhtudel ei ole koolid kohustatud vastu võtma lapsi, kelle elamine riigis ei 

ole seadustatud, või lapsi, kes eeldatavalt asuvad riiki elama lühiajaliselt. Näiteks saab läbi 

vaadata varjupaigataotlejate vastuvõtmise korra, et tagada varjupaigataotlejate vajaduste 

hindamine ja nende laste kooli vastuvõtmine võimalikult kiiresti pärast riiki saabumist või 

taotluse esitamist. 

Koolide võimalik eraldamine (segregatsioon) on osaliselt tingitud elupiirkondade eraldu- 

    sest. Madala sotsiaal-majandusliku seisundiga sisserändajail takistab kvaliteetsete koo- 

lide piirkonda elama asumast kõrge hinnatase (või ka diskrimineerimine); kohalikud  

perekonnad võivad aga kasvava sisserändajate osatähtsusega naabruskondadest ära 

kolida („valgete põgenemine”). Mõnel õpilasel on õnnestunud saada koht kvaliteetses 

koolis väljaspool oma kodupiirkonda tänu koolivaliku programmidele, mis annavad 
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lapsevanematele suurema võimaluse oma lapsele kool valida. Paljud koolivaliku 

programmid ei soosi aga sisserändajate või madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga 

perekondi. Pigem kasutavad kohalikud perekonnad koolivalikut selleks, et lahkuda suure 

sisserändajate osatähtsusega koolidest. OECD arvates võiksid koolivaliku programmid 

sisserändajate ebasoodsa olukorra vähendamiseks kasutada lihtsat loteriisüsteemi. 

Üks strateegia sisserändajate eraldumise ja halva õppeedukuse vahelise sideme  

lõhkumiseks on keskenduda suure sisserändajate osatähtsusega koolide kvaliteedi ja 

õpetamise kvaliteedi parandamisele. 

Šveitsi programmiga „Kvaliteet mitmerahvuselistes koolides” (QUIMS) tõstetakse haridus-

standardeid ja edendatakse kvaliteedi tagamist koolides, kus vähemalt 40% õpilastest on 

sisserändajad, et meelitada neisse koolidesse rohkem kohalikke šveitslastest ja keskklassi 

õpilasi. Neile koolidele võimaldatakse lisaressursse ja professionaalset tuge sellistes 

valdkondades nagu keeleõpe, pideva toetuse vajaduste hindamine ning kaasav ja mitte -

diskrimineeriv koolieetika. 

www.quims.ch 

Teine strateegia on peamiselt kohalikest ja peamiselt sisserändajatest õpilaskonnaga  

koolide õpilaskonna koosseisu muutmine. Näiteks pakuvad peamiselt kohaliku 

õpilaskonnaga koolid sisserändajaist õpilaste lisandumiseks rahalisi stiimuleid. Teatavat 

kasu võib tuua tugevate õppekavasiseste ja -väliste partnerluste loomine samas piirkonnas 

asuvate peamiselt kohaliku ja peamiselt sisserändajatest õpilaskonnaga koolide vahel. 

Üks võimalus on vähendada nii sisserändajate kui ka kohaliku õpilaskonnaga koolide 

eraldamist, nagu sedastati 2006. aasta Kopenhaageni integratsioonimudelis. Sel juhul 

kasutaksid peamiselt sisserändajatest õpilaskonnaga koolid mitmesuguseid strateegiaid 

taani perekondade ligimeelitamiseks, samal ajal kui peamiselt taanlastest õpilaskonnaga 

koolid võtaksid tööle integratsioonitöötajaid ja kohaliku keele tõlke, et võita sisserändajate 

perekondade tähelepanu. Peab märkima, et ligikaudu 15% sisserändajate ja kohalike 

õpilaste õppeedukuse erinevusest on seotud sisserändajate eraldumisega ja lapse- 

vanemate haridustasemega. 

www.kk.dk 

http://www.quims.ch
http://www.kk.dk/
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Koolisüsteemis tehtavate valikute ja rühmitamise vabastamine 
kallutatusest 

Sisserändajate eraldumine võib tuleneda ka haridussüsteemile omasest kallutatusest. 

Õppeasutustes on tavaline, et õpilasi rühmitatakse või liigitatakse „suurema” ja „väiksema” 

võimekuse järgi. Uuringud näitavad aga, et kui lapse sotsiaal-majanduslik seisund on 

madalam või ta on sisserändaja, satub ta suurema tõenäosusega vähem võimekate 

õpilaste rühma võrreldes teiste standardtestis sarnase tulemuse saanud õpilastega. Seda  

halvemust aitab selgitada kallutatus: õpetaja subjektiivsed soovitused, võimekuse järgi 

rühmitamine alates algklassidest, eri liiki koolide rohkus ning sisserändajaist või rahvus- 

vähemuste esindajaist õpilaste võimalik väär liigitamine „erivajadustega” õpilasteks. 

Mitmes ELi liikmesriigis on hiljuti käivitatud haridusreformid. Võimekuse alusel rühmi  ta- 

miseks saab otsuse teha suhteliselt hilisel etapil, et noortel oleks piisavalt aega ebavõrdset stardipo- 

sitsiooni korvata. Mitut liiki koole saab ühendada, et samaealised õpilased õpiksid nõudliku ja 

kvaliteetse õppekava järgi. Seejärel saab õppeedukust hinnata objektiivsemate kriteeriumide 

alusel, nii et stereotüüpide ja väärarusaamade mõju oleks minimaalne. „Erivajadusi” hindavaid 

spetsialiste saab koolitada, et nad tunneksid ära sisserändajatest õpilaste keeleraskusi,  

kultuuriliselt erinevat käitumist ja negatiivseid stereotüüpe. „Esmaklassilise põhikooli” 

kontseptsioon võimaldab motiveeritud ja võimekatel õpilastel jääda põhikooli veel üheks 

aastaks, et nad saaksid läbida sisseastumiseksami, mis viib nad prestiižikamale haridusteele. 

On liiga vara öelda, kas need mitmesugused paljulubavad jõupingutused annavad  

tulemuseks täpsemad hinnangud ja sobivamad haridusteed või mitte.

Sisserändajatest õpilased on edukamad koolisüsteemis, kus on vähem eri tüüpi koole, kus 

võimekuse järgi rühmitamine toimub hiljem ja kus hindamine, sealhulgas erivajaduste 

hindamine , on objektiivne.

Uustulnukate varasemate õpingute täpne hindamine

Haridusasutused peavad õigesti hindama uustulnukate olemasolevat haridustaset, mille 

nad omandasid päritoluriigis. Ametiasutused võivad jätta selle hindamise kooli ülesandeks, 

kes teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi. Sageli ei ole koolidel pädevust või ressursse, et 

hinnata päritoluriigis saadud haridust ja sealse koolisüsteemi vastavust vastuvõtjariigi 

koolisüsteemile. Peale selle, kui hindamine ei toimu kas täielikult või osaliselt õpilase 

emakeeles, satub õpilane tõenäoliselt oma vanuserühmast madalamasse klassi, mis mõjub 

halvasti tema õppeedukusele ja sotsiaalsele arengule. Ühtsete kriteeriumide puudumine 

tähendab, et hindamine ei ole kogu riigis ühetaoline. Väär otsus õpilase haridustaseme või 

klassi määramise kohta ning sellest tulenev ebapiisav toetus uustulnukale jääb korrigee-

rimata, kui klassi määramise otsuseid läbi ei vaadata. 

Ametiasutused peaksid varasemalt õpitu hindamiseks kehtestama ühtsed kriteeriumid, 

lähtudes päritoluriigilt saadud teabest. Samal ajal saab asjakohaste keelealase toe 

programmide kavandamiseks kasutada õppekeele oskuse hindamise vahendeid. Mitmes 
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riigis hiljuti kasutusele võetud meetmeid, mille abil hinnatakse varem õpitut, kasutatakse 

liiga vähe, sest sisserändajad ja asutused ei ole neist meetmetest teadlikud.

Teises riigis varem omandatud haridustaset hinnatakse kohustusliku hariduse päeva -

õppesse astumisel väliste kriteeriumide alusel näiteks Belgias, Luksemburgis, Maltal, 

Portugalis, Rumeenias ja Ungaris. 

Belgias võivad varjupaigataotlejad või pagulased, kellel ei ole välismaal omandatud teadus-

kraadide või põhi- või keskkoolihariduse tunnustamise menetluseks vajalikke dokumente, 

anda pühaliku tõotuse. 

Prantsusmaal hindab õpilasele arusaadavas keeles tema haridustaset ja keeleoskust 

haridusministeeriumi eritalitus õpilase riiki saabudes. 

Uutele õpilastele, eriti neile, kes ei valda keelt, tulevad kasuks suunitlusprogrammid, mis 

aitavad ületada haridustee katkemise ja perekonna uude riiki elama asumisega seotud 

esmased takistused. Lõppeesmärk on aidata muuta iga õpilase kohanemine võimalikult 

sujuvaks ja kiireks. Kõnealused programmid on intensiivsed, kestes sageli vaid mõne kuu, 

ning lähtuvad riiki ja tema koolisüsteemi käsitlevast selgest õppekavast. Euroopa Nõukogu 

soovitab, et haridusasutused kaaluksid võimalust lasta uustulnukatel koolisuunitluse 

etapis läbida osa õppest oma emakeeles. Ühest koolisüsteemist teise üleminevate laste 

mahajäämus oma kohalikest klassikaaslastest ei süvene, kui jätkatakse nende tunnetuslike 

ja õppimisoskuste arendamist, mis on vajalikud kooli õppekeeles õppimiseks. 

Kõrged ja ühtsed standardid varem õpitu hindamiseks ja suunitlusprogrammid tagavad, et 

uued õpilased liituvad koolisüsteemiga õigel tasemel.

Ühendkuningriigi Boltoni pagulaste projekti „Alguspunkt” raames tutvustatakse inglise 

keelt mittekõnelevatele uustulnukatele Suurbritannia ingliskeelset haridussüsteemi. 

Keskmiselt kestab projekt õpilaste jaoks kuus nädalat. Projekti eesmärk on pakkuda 

õpilastele ohutut ja turvalist keskkonda. Enesekindluse, suhtluse ja oskuste parandamine 

mitmesugustes kooliolukordades võimaldab neil tavakoolides paremini toime tulla. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx 

Sisserändajaist õpilaste korrapärane ja pidev vajadustepõhine 
toetamine

Kooli õppekeele valdamine on sisserändajaist õpilaste õppeedukuse seisukohalt väga  

oluline ning on sisseränderiikides saanud hariduspoliitika kujundajate esmaseks 

prioriteediks. Pärast esialgset sisseelamisperioodi piirdub korrapärase, pideva toetuse 
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rahastamine sageli nn haavatavate õpilastega. Uuringud, mis käsitlevad rändekogemuse 

mõju õppeedukusele, näitavad, et üks peamisi tulemusliku keeleõppe takistajaid on toetuse 

vähene olemasolu kooli kõikides astmetes. Need täiendavad tugimeetmed peaksid olema 

kättesaadavad eri vanuserühmadele ja keeleoskuse tasemetele ning pakkuma enamat kui 

keelealast tuge, sest põhiainete õppimises järelejõudmiseks osutatavast abist saavad kasu 

ka kohalike õpilastega sama keelt kõnelevad sisserändajad. 

Täiendava toetuse meetodid, kvaliteet ja ulatus on ELi riikides ja mõnikord ka riikide eri 

piirkondades väga erinevad. Mõned koolid on valinud „integreeritud mudeli”. Kui uued 

õpilased on paigutatud sobivasse klassi ja läbinud suunitlusprogrammi, asuvad nad kohe 

tavaharidust omandama. Tavalises klassis toimuvat keelekümblust täiendab korrapärane 

keelealane tugi kas pärast kooli või koolipäeva jooksul. Viimasel juhul kasutatakse 

programmi, mille käigus õpilased puuduvad eriõppe saamiseks mõnedest tavalistest 

koolitundidest. Teised koolid kasutavad „eraldamismudelit”. Pärast suunitlust paigutatakse 

uued õpilased nende vajadustele kohandatud eraldi klassidesse. Enne, kui nad asuvad 

tavaharidust omandama, peavad nad saavutama teatava keeleoskuse taseme. Mõlema 

mudeli lõppeesmärgiks peetakse integreeritud haridust, mis aitab luua sotsiaalseid 

sidemeid ja parandada kõikide tavaklassi õpilaste õppeedukust. 

Pidev toetus aitab sisserändajaist õpilastel võimalikult kiiresti ja sujuvalt järele jõuda. 

Nendele kursustele tulevad kasuks rangelt kehtestatud ja korrapäraselt hinnatavad 

võõrkeeleõppe kvaliteedistandardid ja aineõpetajate tihe koostöö.

Kahe mudeli sobivust ja struktuuri tuleb täiendavalt hinnata ja arutada. Näiteks OECD 

märgib, et sisserändajaist lapsed ei peagi õppekeelt enne tavaklassis õppima asumist 

täielikult omandama ning see ei anna neile eelist. Keeleõpe ja tunnetuslik areng käivad 

käsikäes, mis tähendab, et sisserändajaist õpilased omandavad keeleoskuse paremini 

tähenduslikus, praktilises ja interaktiivses tegevuses.

Seega peaks võõrkeele õppimine toimuma koos tavaõppekava ainete õppimisega. Kõige 

edukamaid programme iseloomustavad:

võõrkeeleõppe süstemaatiliselt kõrged standardid ja nõuded; •	

tihe koostöö aineõpetajate ja keeleõpetajate vahel; •	

keskselt väljatöötatud õppematerjalid; •	

suurem – mitte väiksem – arv tunde uute õpilaste personaalseks õpetamiseks; •	

meetmed, millega kõrvaldatakse võimalik osalejaid häbimärgistav mõju.•	

Riikides, kus on edukalt kehtestatud selged keelealase toe programmid, on sisserändajaist 

ja kohalike õpilaste või esimese ja teise põlvkonna sisserändajaist õpilaste õppeedukuse 

erinevus suhteliselt väiksem.

*
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Rootsis osalevad sisserändajaist õpilased rootsi keele kursustel, kuni nad suudavad suuliselt 

ja kirjalikult väljendada keerukaid mõtteid. Kursuse õpetajatel peab olema võõrkeele-

õpetaja kutsetunnistus ja nad peavad järgima üksikasjalikku õppekava. Integreeritud 

mudelis on nende täiendavate keelekursuste õppekoormus ja keeleoskuse nõuded samad 

mis tavalistel rootsi keele kursustel ning nad annavad kõrgkooli õppima asumiseks sama 

kvalifikatsiooni. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 

Eesti Integratsiooni Sihtasutus pakub varajast ja süstemaatilist mitmekeelset keelekümb-

lusprogrammi, mis töötati välja Kanada ja Soome sarnaste programmide eeskujul. 

Keelekümbluse läbinud laste keeleoskus oli keelekümbluses mitteosalenud lastega 

võrreldes parem, samal ajal kui matemaatika ja loodusainete ning emakeeleoskus püsis 

samal tasemel. Need saavutused ja lapsevanemate rahulolu olid seotud programmi 

vabatahtliku iseloomuga, tiheda koostööga lapsevanemate ja programmi kavandajate 

vahel ning jätkuva emakeele- ja kultuuriõppe toega.

www.meis.ee/eng/immersion 

Ressursside jaotamise mehhanismid 

Lisaressursid üksikisiku või kooli tasandil järgivad elanikkonna muutusi, et tagada piisav 

toetus uute õpilaste sulandumiseks koolisüsteemi ja sõbraliku koolikeskkonna säili- 

tamiseks. Täiendava rahastamise kulu on võõrkeelt õppiva elanikkonnarühmaga linna, 

piirkonna või riigi jaoks pigem investeering. Lisaks sellele, et koole rahastatakse, saavad 

koolid investeerida ka integratsiooniküsimuste tundmaõppimisse ja võõrkeeleõppesse  

ning hiljem saab neid uusi teadmisi omavalitsusüksuse, piirkonna või riigi tasandil tunnus- 

tada ja vahetada väiksemate kogemustega koolidega.

Kõige suuremate vajadustega koolide väljaselgitamiseks peavad poliitikakujundajad 

kindlaks määrama ressursside jaotamise mehhanismi sihtrühma (s.o välismaal sündinud, 

muukeelsed elanikud, madal sotsiaal-majanduslik seisund, vähem soodsad piirkonnad), 

rahastamise jaotumise haridustasandite vahel (s.o koolieelse, põhikooli ja keskkooli tase) 

ja valitsemistasandi, millel raha riigi haridussüsteemis jaotatakse (omavalitsusüksuse, 

piirkonna, riigi tasand). 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.meis.ee/eng/immersion
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Ühendkuningriigi rahvusvähemuste õppeedukuse toetuse programmist (EMAG) antakse 

täiendavat vajadustepõhist toetust, lähtudes rahvusvähemusrühmadest pärit ja halvema 

õppeedukusega õpilaste ning inglise keelt õppivate õpilaste arvust. Hiljutine hindamine 

näitas, et tähelepanu on koondunud keelealaselt toelt halvema õppeedukusega õpilastele 

ning on seatud selged eesmärgid, et vähendada õppeedukuse erinevust ning kaasata 

kohalikke omavalitsusi toetusstrateegiaid välja töötama.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

Prantsusmaal 1981. aastal loodud prioriteetsete haridusvööndite programm (ZEP) lähtub 

avaliku sektori ressursside jaotamisel võrdsete võimaluste edendamiseks geograafilistest 

ja päritolukriteeriumidest. Üks kriteerium on näiteks vähemalt ühe välismaal sündinud 

vanemaga laste osatähtsus.

www.educationprioritaire.education.fr/ 

Mitmekesise klassi õpetajate koolitamine ja värbamine

Hariduseksperdid on üksmeelsel seisukohal, et õpetajad on kõige olulisem tegur, 

mida haridussüsteemid saavad pakkuda, et parandada õpilaste, eriti sisserändajaist või 

ebasoodsas olukorras õpilaste õppeedukust. Samas on kvaliteetse õpetuse saamine just 

nende õpilasrühmade puhul kõige vähem tõenäoline. Uuringud näitavad, et tavapärased 

õpetamise kvaliteedi parandamise vahendid – klasside suuruse vähendamine ning  

suurema arvu kvaliteetsete õpetajate ja abiõpetajate palkamine – on sisserändajaist ja 

ebasoodsas olukorras õpilaste õppeedukuse parandamisel tulemuslikumad kui keskmise 

õpilaskonna puhul. Mida nooremad on õpilased kvaliteetse õpetuse saamise ajal, seda 

suurem on õpetuse mõju kogu nende haridusteele.

Rohkem kvaliteetseid õpetajaid ja abiõpetajaid palkavad mitmekesised koolid saavad teha 

algatusi, et saada rohkem taotlusi sisserändajaist või vähemuste esindajaist õpetajatelt. 

On teatavaid tõendeid selle kohta, et see mõjub sisserändajaist õpilaste õppeedukusele 

positiivselt, sest sisserändajaist või vähemuste esindajaist õpetajate suhtumine sisse- 

rändajaist õpilastesse, ootused nende õpilaste suhtes ja nendega suhtlemine on üldiselt 

positiivsemad. See, kas sisserändajaist õpilaste õpetaja on kvaliteetne, oleneb mitmesugus- 

test teguritest. Päritolu on küll oluline, kuid mitte ainus värbamiskriteerium. Sisserändajaist 

õpetajate osatähtsuse suurendamine on tulemuslik, kuid liiga vähe kasutatud vahend kooli 

kultuuridevahelise pädevuse tõstmiseks ja kohalike kogukondadega sidemete loomiseks.

Võimalike positiivsete meetmete hulgas, mida koolid saavad võtta, on hõlbustada välismaal 

välja antud õpetajadiplomite tunnustamist näiteks ümberõppekursuste ja teabekam-

paaniate kaudu, mida korraldatakse koostöös haridusasutuste ja õpetajaid ettevalmistavate 

asutustega. 

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx
http://www.educationprioritaire.education.fr/
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Inglismaa ja Walesi koolide koolitus- ja arendusagentuur värbab ilmse vähemustaustaga 

uusi õpetajaid sihtotstarbelise reklaami, mentorlusprogrammide, koolitusstipendiumide ja 

õpetajaid ettevalmistavatele asutustele seatud kvootide abil.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

Veel üks sihtotstarbeline strateegia õpetamise kvaliteedi parandamiseks on kehtestada 

kõigile õpetajatele nõue omandada kultuuriliselt ja keeleliselt mitmekesises klassis  

tundide andmiseks vajalikud põhioskused. 

Suurema arvu kvaliteetsete õpetajate palkamine on üks tõhusamaid viise õppeedukust, 

eriti sisserändajaist ja ebasoodsas olukorras õpilaste õppeedukust parandada. Sisse -

rändajaist ja/või kultuuridevahelise koolituse saanud õpetajate arvu suurendamine 

parandab õpilaste õppeedukust, õpetajate ootusi ja õpikeskkonna üldist kvaliteeti.

Keele õppimine toimub kõikides tavaklassides olenemata sellest, kas õppeaineks on 

kirjandus, algebra või keemia. Tundide andmiseks on vaja kultuuridevahelist pädevust, 

klassi kultuuriliste erinevustega toimetuleku oskust, konfliktide lahendamise oskusi, oskust 

eristada keeleprobleeme õppimisraskustest ning oskust välja töötada õppevahendeid 

ja -strateegiaid. Õpetajad, kes ei ole ette valmistatud mitmekesise klassiga tegelema, 

võivad teistsuguse rassilise, rahvusliku, usulise või sotsiaalse taustaga lastesse suhtuda 

vähem soosivalt ja neisse vähem uskuda, mis halvendab nende laste õppeedukust ja 

enesehinnangut. 

Näiteks Belgias, Madalmaades, Norras, Portugalis, Soomes ja Ühendkuningriigis on kindlaks 

määratud kultuuridevaheline pädevus, mille õpetajad peavad kvalifikatsiooni saamiseks 

omandama. Kultuuridevaheline pädevus hõlmab eri kultuuritaustaga õpilaste olukorra 

tundmist, nendest õpilastest arusaamist ning võimet toime tulla eri kultuuritaustaga laste 

omavaheliste suhetega.

Õpetajaid ettevalmistavatel asutustel ja stiimulitel põhineval täiendõppel on keskne roll 

praeguste ja tulevaste õpetajate varustamisel erialaselt arendavate vahenditega, näiteks 

keelealast tuge ja muukeelsete õpilaste õpetamist käsitlevate hea tava suunistega.  

Ülikoolid ning kultuuridevahelise hariduse ja võõrkeeleõppe tippkeskused saavad 

välja töötada ühised kvaliteetsed õppekavad, koolitusmoodulid ja rakendussuunised 

haridusasutustele ja poliitikakujundajatele. Selliste koolituste positiivne kõrvalmõju võib 

avalduda õpetajate teadlikkuse suurenemises oma võimalikest, kuigi võib-olla tahtmatult 

väiksematest ootustest ning viia käitumise muutumiseni. 

*
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Suurbritannia katseprogrammiga „Kakskeelsete õppurite õppeedukuse parandamine 

põhikoolides” pakuti erialase täiendõppe ja parima tava materjale, et parandada põhikooli-

õpetajate asjatundlikkust ja suurendada enesekindlust. Programmist sai 2006. aastal riiklik 

strateegia, kui hindamine oli näidanud, et programmis osalenud koolides olid paranenud 

õpilaste ootused, tundides osalemine ja inglise keele oskus, mis ületasid programmis 

mitteosalenud sarnaste koolide tulemusi.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf 

Kultuuridevahelise hariduse prioriteediks seadmine 

Kultuuridevahelisel pädevusel põhinev lähenemisviis ei saa õpetajate ja koolide kvaliteedi 

parandamisel olla edukas, kui ei tehta institutsioonilisi muudatusi. Iga õpetaja võime 

koolitusel saadud oskusi ja materjale kasutada oleneb sellest, mil määral kogu kool 

pühendub kultuuridevahelise hariduse edendamisele. Näiteks Hispaanias Kataloonias, 

Madalmaades ja Rootsis küsitletud õppeasutuste õpilased arvasid, et kultuuridevaheline 

haridus tuleb prioriteediks seada mitte üksnes kursustel, vaid ka praktikas. 

Koolijuhid peavad kultuuridevahelise hariduse tähtsust käsitleva ulatusliku avaliku arutelu  

tulemusi praktikas rakendama. See tähendab kultuuridevahelist haridust ja kodakondsust 

käsitlevaid mooduleid või õppeaineid, rahvusliku mitmekesisuse näitlikustamist õppe- 

materjalides ja mitmekesisemat õppetöövälist tegevust. Taani valitsuse 2006. aasta  

rahvusvähemuste seast pärit noorte aktiivset ühiskonnas osalemist käsitleval Euroopa 

konverentsil tehti ettepanek luua spetsiaalsed keskused, mis pakuvad konfliktide 

lahendamise, suhtlusoskuse ja kultuuridevaheliste mentorlusprogrammide alast koolitust, 

et parandada noorte võimalusi ning ergutada nende püüdlusi ja saavutusi.

Kultuuridevahelise hariduse täielik rakendamine õppekavas, õppematerjalides ja õppe  -

töövälises tegevuses suurendab kohalike õpilaste teadlikkust ja sisserändajaist õpilaste 

enesekindlust.

Alates 2004. aastast on Suurbritannia koolide 11- ja 19aastaste õpilaste jaoks kohustuslik 

mitmekesisuse ja mitmekultuurilisuse õppeaine, milles tuleb teha eksam. Aine käsitleb 

mitmekesise ühiskonna küsimusi, sealhulgas rahvus- ja usukogukondi ja nende kultuure, 

sise- ja välisrände muutumist ning rände poliitilisi ja majanduslikke põhjusi kodumaal ja 

välisriikides.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

Tšehhi Vabariigis jälgitakse kultuuridevahelise lähenemisviisi rakendamist teatavates 

koolides. Inspektorid kontrollivad, kas kooli direktor, õpetajad ja teised töötajad rakendavad 

*
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rassismi-, ksenofoobia- ja sallimatusevastase võitluse kohta. 

www.msmt.cz 

6.2 Õpilastesse investeerimine

Hariduspoliitika kujundajad on huvitatud lasteaedade ja lastehoiu kättesaadavusest kõigile 

elanikele. Varajane haridus annab väikestele lastele parimad arenguvõimalused. Lastehoius 

ja lasteaias käivatel lastel arenevad paremini välja arutlus- ja probleemide lahendamise 

oskus, nad on koostöövalmimad, teistega arvestavamad ja kõrgema enesehinnanguga 

ning on paremini valmis algkooli astuma. Varajasest haridusest saadav kasu kinnistub 

põhi- ja keskkoolis ning hõlbustab kõrghariduse saamist ja tööturule pääsemist. Lasteaiad 

ja lastehoiuvõimalused jätavad ka emadele aega, et aktiivsemalt ühiskonnas ja tööturul 

osaleda.

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et lasteaed aitab sotsiaal-majanduslikult ebasoodsas 

olukorras perekondade lastel koolis edasi jõuda. Samamoodi saavad muukeelsete perede 

lapsed varajase ja sagedase kontakti vastuvõtjariigi õppekeelega just selles eas, kui nad on 

keeleõppele kõige avatumad. 

Madala sissetulekuga pered, kelle hulgas sisserändajad võivad olla ülekaalus, kasutavad 

eelkooliealiste laste hoiu- ja haridusvõimalusi vähem. Kui lasteaiakohti on vähe või 

tasud kõrged, võib kõigil lapsevanematel olla raskusi väikelaste hoiu teenustele juurde 

pääsemisega. Madala sissetulekuga ja sisserändajatest lapsevanematel võib puududa 

ka piisav teave olemasolevate võimaluste kohta, nad usaldavad võõraid hooldajatena 

vähem ja eelistavad perekonnaliikmete pakutavat mitteformaalset kodust hoidu. Kui 

lastehoiuasutuste töötajatel puudub kultuuridevaheline kogemus ja eriti oskus õpetada 

vastuvõtjariigi keelt võõrkeelena, võivad lasteaia- ja lastehoiuteenuseid kasutavad sisserän-

dajatest lapsevanemad leida, et nende ja töötajate vahel puudub dialoog ja mõistmine. 

Peale selle ei suuda paljud lasteaiad piisavalt hinnata sisserändajate laste keeleoskust, et 

tagada neile sobivad keeleõppe- ja tugiprogrammid (kui need on olemas). 

Kvaliteetsed lasteaiad ja lastehoiuteenused peavad vastama nende keeleliselt mitmekesiste 

ja sotsiaal-majanduslikult ebasoodsas olukorras perede vajadustele. Ametiasutused saavad 

tulemuslikult tagada madala sissetulekuga perede osalemise, võimaldades sihtotstar-

belist rahalist abi või tasuta juurdepääsu lasteaiateenustele. Lasteaiakasvatajatelt saab 

nõuda võõrkeele õpetamise koolituse läbimist ning lisaks sellele kasutusele võtta uue 

värbamiskorra, milles on prioriteediks seatud võõrkeeleõpetajad ja hooldajad, kes on 

sündinud välismaal ja omandanud erialase kvalifikatsiooni. Nende õppemeetodid ja 

-programmid peavad olema otseselt võrreldavad algkoolis kasutatavatega. Haridusasutuste 

ja sisserändajaist lapsevanemate puhul saab kasutada teabestrateegiaid, et teavitada 

http://www.msmt.cz
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üksteist ühelt poolt varajase hariduse positiivsetest külgedest ja teiselt poolt kõnealuste 

perekondade konkreetsetest vajadustest ja ootustest. 

Taani, Soome ja Rootsi on saavutanud sisserändajate kõrge osalustaseme lähenemisviisiga, 

mis ühendab samas kohalikus keskuses 1–6aastastele lastele mõeldud mitmesugused 

haridus- ja lastehoiuprogrammid. 

Eurydice’i 2009. aasta aruandes „Early childhood education and care in Europe: tackling  

social and cultural inequalities” („Väikelaste haridus ja hooldus Euroopas: sotsiaalse ja 

kultuurilise ebavõrdsuse küsimused”) soovitatakse luua ühtne süsteem kõigile kuni 6aas- 

taste laste vanuserühmadele, kus kõik töötajad saavad kvaliteetset koolitust õppealastes 

ja kultuurilistes lähenemisviisides, ning luua aktiivne partnerlus ebasoodsas olukorras ja 

mitmekesise taustaga lapsevanematega:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 

Ebasoodsa taustaga lapsevanemate teavitamine ja nendega 
partnerluse loomine

Lapsevanematel on oma laste hariduses – keeleoskuse omandamises, kodutöödel ja õppi   -

 misel abistamises, karjäärivaliku ja ootuste suunamises ning rollimudelina – väga tähtis 

osa. Madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga lapsevanemad, sealhulgas sisserändajaist 

lapsevanemad, osalevad aga kooli tegevuses üldiselt vähem. Rahvusvahelised uuringud 

kinnitavad, et sisserändajaist lapsevanemate ootused oma laste haridusele on suured, 

kuid nende osalemist takistavad mitmesugused asjaolud, muu hulgas piiratud rahalised 

vahendid ja haridussüsteemi halb tundmine, tõrjutuse tunne tundmatus koolikeskkonnas, 

keelebarjäärid ja erinevad kultuurilised ootused seoses perekonna rolliga haridusprotsessis. 

Koolid saavad lapsevanema ja lapse vahelisi suhteid hõlbustada strateegiate abil, mis mitte 

üksnes ei arenda lapsevanemate pädevust, vaid toetavad ka lapsi, kes võivad end leida 

lapsevanemate ja õpetajate vahel tõlgi või selgitaja rollis. 

Tulemuslik teavitusvahend on info andmine uustulnukatele jagatavates teabepakettides riigi 

koolisüsteemi, täiendavate õppimisvõimaluste ning keeleteenuste, näiteks tõlgitud materjalide 

ja tõlkide kohta. Koolid saavad teha märkimisväärseid investeeringuid sisserändajaist lapse- 

vanematele mõeldud suunitlusprogrammidesse, mis käsitlevad kooli astumist, sisseelamist, 

aktiivset kaasamist ning teabe saamist koolisüsteemi pakutavate edasiste võimaluste kohta. 

Toetus võib ulatuda haldusabist, sealhulgas lapsevanemate ja õpilaste jaoks tõlgitud teabest 

koolisüsteemi kohta, tõlkide kasutamise võimalusest, sisserändajaist õpilaste ja nende 

perekondade vajadustega tegelevatest töötajatest ja sisserändajate perekondadele mõeldud 

koosolekutest kuni psühhosotsiaalse toetuseni. Ebasoodsa taustaga perekondadega kontakti 

loomiseks on üsna tulemuslikud kodukülastused, mida ka sageli kasutatakse. 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf
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Sisserändajate ja ebasoodsas olukorras lapsevanemate aktiivse teavitamise strateegia ning 

kõigile mõeldud täiskasvanuhariduse programmide vabatahtlik jätkamine parandavad 

tundides osalemist ja õppeedukust ning suurendavad lapsevanemate osalemist kooli 

üritustes ja tegevuses. 

Iirimaal on haridus- ja teadusministeeriumi veebisaidilt võimalik saada koolisüsteemi kohta 

teavet kuues keeles. Vastuvõtu- ja integratsiooniamet koostab ka sisserändajate peamistes 

keeltes teabebrošüüri, mida saavad kasutada varjupaigataotlejate ja pagulaste vanemad 

ning saatjata alaealised.

www.education.ie 

www.ria.gov.ie

Alates 1997. aastast on Maini-äärse Frankfurdi AOE projektis („Ausbildundsorientierte 

Elternarbeit“) koolitatud 60 „vahendajat” sisserändajate organisatsioonidest ja koolidest. 

Vahendajad korraldasid ainuüksi 2006. aastal 3450 inimesele 17 erinevas keeles suunitlus-

seminare Saksa haridus- ja koolitussüsteemi kohta ning sellistel teemadel nagu düsleksia, 

hüperaktiivsus, karjäärinõustamisteenused ja mitmekeelsus.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

Rootsis peab tutvustaval kohtumisel äsjasaabunud perekondadega olema tõlk, et selgitada 

lasteaia- ja kooliharidusega seotud õigusi ja põhiväärtusi. Lapsevanematel on õigus 

kasutada tõlki ka kaks korda aastas toimuval „isiklikul arenguvestlusel”.

Rahvusvahelise algatuse „Koolieelikute koduõppeprogramm” eesmärk on suurendada 

ebasoodsa taustaga, sealhulgas sisserändajaist ja rahvusvähemuste esindajaist lapse -

vanemate teadlikkust ja suutlikkust, võimaldades neile samasse kogukonda kuuluvaid 

juhendajaid. Näiteks Saksamaal ja Madalmaades tehtud korrapäraste hinnangute põhjal on 

programmis osalevate laste tunnetuslikud võimed teiste lastega võrreldes oluliselt paranenud.

www.hippy.org.il 

Mitu riiki on katsetanud vabatahtlikke täiskasvanute jätkuhariduse programme, et näha, 

kas need vastavad sisserändajaist lapsevanemate vajadustele ja aitavad muuta kooli 

kogukonnakeskuseks, viies kohalikud elanikud kokku sisserändajatega. Need programmid, 

mida tuntakse ka „laiapõhjalise kooli”, „kogukonnakooli” ja „täisteenust osutava kooli” nime 

all, lähtuvad lapsevanemate osalemise ärgitamise ideest. Lapsevanematele vastuvõtjariigi 

ja kodukeele tasuta õppe ning spordi- ja internetiteenuste pakkumine võib suurendada 

nende usaldust kooli vastu ning nende ootusi ja toetust lapse õppeedukusele. 

*

http://www.education.ie
http://www.ria.gov.ie
http://www.stadt-frankfurt.de/amka
http://www.hippy.org.il
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Saksamaa piirkondliku sisserändajate laste ja noorte tööhõive edendamise talituse RAA 

Essen projekt „Seljakott”, mis ühendab keeleõppe ja muu haridustegevuse lasteaias 

ja alghariduses, koolitab sisserändajaist emasid juhtima teisi kohalikke sisserändajaist 

emade rühmi, kus neid õpetatakse laste õppimist toetama. Projektis osalejate kvalitatiivne 

hindamine näitab, et tänu projektile on lapsevanemate ja õpetajate suhetes toimunud 

püsivaid positiivseid muutusi. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

Emade ja laste haridusprojektiga teavitatakse Belgias, Madalmaades, Prantsusmaal, 

Saksamaal ja Šveitsis Türgi päritolu lapsevanemaid elukohariigi haridussüsteemist ja 

abistatakse neid, eelkõige naisi, kohalikus ühiskondlikus ja hariduselus kaasalöömiseks 

vajalike oskuste ja vahendite omandamisel. Sama nimega valitsusväline fond (AÇEV) teeb 

koostööd kohalike sisserändajate ja naisteühendustega, representatiivsete nõuande-

kogude ja üldiste kodanikuühendustega. AÇEV juhendab ja koolitab igas riigis tegutsevaid 

juhendajaid, kes korraldavad tugiprogramme ja kursusi nii türgi kui ka elukohariigi keeles. 

Väline akadeemiline hindamine, milles võrreldi AÇEVi raames koolitust saanud ja muid 

perekondi, näitas, et projekt parandas emade enesehinnangut ja huvi koolihariduse vastu. 

Positiivse hinnangu said ka projekti tulemuslikkus ning rakendamise ja teabe levitamise 

tõhusus.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en 

Prantsusmaal käivitati 2008. aasta novembris 61 põhi- ja keskkoolis uus katsemeede 

„Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration” („Kooli koostöö vanematega eduka 

integratsiooni nimel”), mida hinnatakse 2009. aastal. Vabatahtliku algatuse eesmärk on 

tutvustada esimese või teise sisserändajate põlvkonna laste vanematele koolisüsteemi ning 

selle eesmärke ja toimimist, et nad saaksid oma laste koolitöös paremini osaleda ja lapsi 

seejuures aidata. Programmi raames pakutakse ka vabatahtlikke keelekursusi. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

Emakeeleõpetus 

Enamik riike pakub ühel või teisel määral toetust emakeele ja päritoluriigi kultuuri 

õppimisel. Tavaliselt lähtutakse toetuse pakkumisel „vastastikuse sõltuvuse hüpoteesist”, 

et sisserändajaist õpilased ei saa uut keelt selgeks enne, kui nad on formaalselt õppinud 

ja suudavad kriitiliselt hinnata keelt, mille nad omandasid esimesena ja mida nad kodus 

kasutavad. OECD kirjanduse ülevaate kohaselt ei ole teadlased vastastikuse sõltuvuse 

hüpoteesi paikapidavuses üksmeelel, mis aitab seletada emakeeleõppe rolli ümber tek- 

kinud segadust ja küsimuse politiseerimist. 

http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas
http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm
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Mitmekeelsus on saanud prioriteediks nendes arenenud riikides, kes peavad end teadmiste-

põhiseks, uuenduslikuks ja ülemaailmsete sidemetega ühiskonnaks. Kui õpilased sisenevad 

tööturule võõrkeelt ja emakeelt osates, toob see inimkapital sihtriigile mõõdetavat 

majanduslikku ja sotsiaal-kultuurilist kasu, eriti kui emakeeleoskusega kaasneb päritoluriigi 

tundmine ja sidemed selle riigiga. 

Emakeeleõpe saab olla kooli kultuuridevahelise hariduse ja võõrkeelte õppekava nurgakivi. 

Sisserändajaist õpilased saavad seda liiki inimkapitali säilitada ja arendada ning jagada 

kohalike huvitatud õppuritega. Nende koolide kohalikel õpilastel on rohkem ja paremad 

võimalused õppida võõrkeelt ja kultuuridevahelisi oskusi, et töötada ja elada oma 

mitmekesises ühiskonnas ja välismaal. Kvaliteetse kakskeelse õppe võimaluse loomine 

õpilaskonna mitmesugustele keelerühmadele võib olla liiga ressursimahukas, et iga kool 

suudaks seda pakkuda. On aga mitmesuguseid kulutõhusaid õppekavavõimalusi, mis 

on kättesaadavad kõigile huvitatud õpilastele olenemata nende taustast. Mitmekesise 

õppekava saab ühendada põhi- ja keskkoolis pakutavate võõrkeeltega, sealhulgas 

edasijõudnute tasemel õpetatavate ainetega. Teine võimalus on kasutada kakskeelseid 

abiõpetajaid aeg-ajalt tundide andmisel. Kooli kultuuridevahelist haridust kätkevate 

lähenemisviiside selline konkreetne rakendamine aitab luua paremaid õppimis- ja sotsiaalse 

kokkusulandamise võimalusi.

Emakeele ja päritoluriigi kultuuri tundmine annab panuse sisseränderiigi inimkapitali, mida 

poliitikakujundajad saavad kasutada maailmatasemel hariduse ja tööturu konkurentsi-

võimega seotud eesmärkide saavutamisel.

„Keeleline mitmekesisus Portugali koolides” edendab kultuuridevahelist ja mitmekeelset 

pädevust ning aitab võidelda eraldatusega, pakkudes kakskeelset õpet Cabo Verde 

kreoolikeelses ja mandariinikeelses katsekoolis, mis on avatud nii neid keeli emakeelena 

kõnelevatele sisserändajatele kui ka portugali õpilastele. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Emakeelekursustel (ja eriti emakeeleõpetajal) võib olla ka tähtis osa perekondade ja 

kooli vaheliste suhete edendamisel. Selliste kursuste korraldamine võib olla üks osa kooli 

ennetavast tööst lapsevanematega, et sisserändajate perekondi ja kogukonnaliikmeid 

mobiliseerida. Koolid saavad pakkuda õpperessursse ja -ruume või toetada väljaspool 

õppetööd pakutavaid programme. 

*

http://www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html
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Ühendkuningriigi Bristoli lisakoolide foorum koosneb 25 vabatahtlikust kogukonnakoolist, 

mis pakuvad päritoluriigi keele ja kultuuri, samuti tavaainete, nt inglise keele lisatunde. 

2005. aastal tehtud hindamisel leiti, et nende koolide positiivset mõju õppeedukusele, 

enesehinnangule ja identiteedile võiks edendada linna parima tava foorumi kaudu. Foorum 

on edendanud mõttevahetust ja partnerlusi vanade ja uute kogukondade vahel, samuti 

tavakoolidega.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

Rootsis on kohustuslikku ja keskkooliharidust omandaval õpilasel õigus emakeeleõppele 

tingimusel, et vähemalt ühe lapsevanema/hooldaja emakeel ei ole rootsi keel, tegemist 

on õpilase igapäevase suhtluskeelega, laps juba valdab seda keelt algtasemel ja soovib 

seda täiendavalt õppida. Keeleõpe toimub, kui on leitud vähemalt viis õpilast ja õpetaja;  

seega on see tavaline suure sisserändajaist õpilaste osatähtsusega koolides ja keelekal-

lakuga koolides. Hiljutised uuringud on näidanud, et emakeelekursusel osalemine võib 

parandada lapse õppeedukust ning identiteedi- ja kuuluvustunnet. Samuti suurendab see  

lapsevanemate osalemist koolielus, seda ka nende sissetulekut ja haridustaset arvesse võttes.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Rollimudelid ja mentorid sisserändajatest õpilastele 

Mentorid võivad noori juhendades nende haridusteel olla väga väärtuslikud. Sisse- 

rändajatest õpilaste täiendavaks toetamiseks õppimisel võib rakendada noori sisserän-

dajatest erialatöötajaid (palgatöötajatena või vabatahtlikena). Sisserändajatest õpilased 

saaks sel viisil lisaks toele õppetöös ka positiivseid rollimudeleid. See võib olla eriti 

kasulik siis, kui rahvuskogukonnad jagunevad kaheks: alamklassiks ja eliidirolli tõusvaks 

keskklassiks. Edasipüüdlikud mentorid võivad inspireerida ja juhendada nõrgemate  

õpitulemustega kaasõpilasi. 

Mentorlus suurendab sisserändajatest õpilaste enesekindlust ning loob sildu rollimude-

litega sisserändajate esilekerkiva eliidi hulgast. 

Kultuurilise Mitmekesisuse Arendamise Instituut (FORUM) ja de Baak (tööandjate organisat-

siooni VNO-NCW haridusinstituut) hõlbustavad väga hea haridusega noorte sisserändajate 

isiklikku juhendamist nende õpingute lõpuosas. Mentor abistab neid nende isikliku 

pädevuse ja juhiomaduste arendamisel.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html 

*

http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf
http://www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html
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Õppetööväline abi õpitulemuste parandamiseks ja sildade loomiseks

Vabaajaüritused, näiteks spordivõistlused ja suvelaagrid, võivad hõlbustada sisserändajate 

ja kohalike laste läbisaamist üksteisega ja omavahel. Nende laste vanemaid võib kutsuda 

üles osalema ja võimaluse korral abistama selliste ürituste korraldamisel. Üritusi võib 

korraldada ka koostöös sisserändajate organisatsioonidega. 

Õppetöövälised üritused loovad sildu osalevate sisserändajatest ja kohalike õpilaste vahel 

ning korraldavate koolide, vanemate ja sisserändajate organisatsioonide vahel. 

Šveitsi Jacobsi fond toetab sisserändajate peredest pärit võõrkeeleõppijate suvelaagreid. 

Neis katsetatakse mitmesuguseid meetodeid, nagu teatriõpe, ning osalejate ja kontroll-

rühmade tulemusi hinnatakse, et parandada teadmisi ja levitada edukaid meetodeid.

www.jacobsfoundation.org 

Alates 1991. aastast toimub Prantsusmaa põhi- ja keskkoolides kolmapäeviti ja laupäeviti 

ning vaheaegadel, nt suve- ja talvevaheajal, üritustesari „École Ouverte” („Avatud kool”), 

mis hõlmab palju kultuuri- ja vabaajaüritusi, võõrkeelekursusi ning muid õppeprogramme. 

Sarjas võivad osaleda kõik õpilased probleemsetest linnapiirkondadest ning ebasood- 

samast majanduslikust ja kultuurilisest keskkonnast, kaasa arvatud äsja saabunud sisserän-

dajatest õpilased. Kvalitatiivsed hindamised näitavad, et see üritustesari aitab tõhusalt 

võidelda naabruskonna konfliktide vastu ning parandada ühiskondlikku lõimumist, kooli -

keskkonda ning õpetajate, vanemate ja kohalike kogukondade vahelisi suhteid. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm 

Prantsusmaal seadis haridusministeerium samuti 2008. aasta septembris sisse vaba- 

tahtliku juhendamise võimaluse põhi- ja keskkooli esimese nelja klassi õpilaste jaoks. Kahe 

tunni jooksul pärast ametlikke tunde võivad õpetajad aidata õpilasi nende kodutööde 

tegemisel ning anda lisatunde või korraldada spordi-, kultuuri- ja kunstiüritusi.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

6.3 Kõrgharidusele ja tööturule juurdepääsu hõlbustamine

Euroopa Liidus tunnustatakse kolmanda taseme haridust kui olulist osa innovatsiooni, 

tööviljakuse ja majanduskasvu edendamisel teadmistepõhises ühiskonnas. Kolmanda 

taseme haridust omandavate noorte osatähtsus sisserändajate kogukondades on väga 

erinev. Need erinevused on tõenäolised juhul, kui noortel on haridustee jäänud pooleli 

(nagu see on enamiku varjupaigataotlejate ja pagulaste puhul) ja/või nad on tulnud riikidest, 

*

http://www.jacobsfoundation.org
http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html
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kus juurdepääs haridusele on raskem ning seetõttu ei ole neil täidetud akadeemilised 

eeldused kolmanda taseme hariduse omandamiseks. Erinevused peegeldavad ka seda, 

kuidas vanemad väärtustavad kõrgharidust.

Ametiasutused, haridusasutused, kodanikuühendused, fondid ja eraettevõtjad võivad 

noortele andekatele sisserändajatele (ja nende vanematele) pakkuda rohkem stipendiume 

ja toetusprogramme.

Prantsusmaal on koostatud mitmesuguseid programme mitmekesisuse edendamiseks 

kõrghariduse tippkeskustes. Poliitikateaduse Instituut (Sciences-Po) on kohandatud valiku-

menetluse teel vastu võtnud sadu üliõpilasi (kellest kahel kolmandikul on välismaalasest 

vanem). Ärijuhtimiskooli ESSEC käivitatud kolmeaastase koolitusprogrammi „Une grande 

école? Pourquoi pas moi?” („Ülikooli? Miks mitte mina?”) on üle võtnud 30 ülikooli, kes on 

kaasanud sellesse programmi ligi 3000 õpilast. Samalaadi isiklikku juhendamist on suured 

Prantsuse telekommunikatsiooniettevõtted pakkunud inseneridele ja juhtivtöötajatele 

programmi „Cercle Passeport Telecoms” raames. 

www.sciences-po.fr

www.pourquoipasmoi.essec.fr

www.passeport-telecoms.com 

Alternatiivkoolid

Noortel, kes ei ole tavakoolides saavutanud tulemusi, on oma teadmiste arendamiseks 

vaja alternatiivseid koolitusviise, mis on neile atraktiivsed ja sobivad. Noortele on palju 

vastuvõetavam praktiline haridus, kus kasutatakse vajadustepõhiseid mooduleid ja 

tänapäeva tehnikat. Nii on nn „teise võimaluse koolid” mõeldud selleks, et anda uusi 

haridus- ja koolitusvõimalusi noortele tõrjututele, kellel puuduvad teadmised ja oskused 

hariduse jätkamiseks või tööturul osalemiseks. 

Kutseharidus ja õpe

Lissaboni 2000.–2010. aasta tegevuskava eesmärk muuta Euroopa Liit maailma kõige 

konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistel põhinevaks majanduseks 

hõlmab nende noorte arvu suurendamist, kes omandavad teise taseme ülemise 

astme hariduse. Kõrgharidust peetakse teadmistepõhises ühiskonnas vajalike oskuste 

omandamisel kõige soovitavamaks. Kuigi võib kasutada kõiki võimalusi selle tagamiseks, 

et noored sisserändajad omandaksid teise taseme hariduse saamiseks vajalikud teadmised, 

http://www.sciences-po.fr
http://www.pourquoipasmoi.essec.fr
http://www.passeport-telecoms.com
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on kutseharidus ja -õpe teine võimalus nende jaoks, kes ei omanda teise taseme ülemise 

astme haridust ka toetuse abil ning lõpetavad kooli väga kesiste väljavaadetega.

Sisserändajaid on jätkuõppes liiga vähe ning nende hulgas on palju neid, kes jätavad 

kooli pooleli. On võimalik, et teabeprogrammid, mille raames antakse sisserändajatele 

teavet pakutavate kursuste kohta, on kesised või puuduvad üldse ning kursused ise ei ole 

eri haridusliku, kultuurilise ja/või keelelise taustaga sisserändajatele sobivad. Samuti on 

võimalik, et kursused ei ole üles ehitatud piisavalt paindlikult, nii et osalejad saaksid täita ka 

oma perekondlikke ja töökohustusi. Nende takistuste kõrvaldamisele suunatud meetmed 

aitavad julgustada noori sisserändajaid oma õpinguid jätkama ning neid, kes on õpingud 

pooleli jätnud, kooli tagasi pöörduma. 

Taani integratsiooniministeeriumi kampaania „Kõik noored on vajalikud” eesmärk on 

julgustada noori sisserändajaid alustama ja läbima kutseõpet. Kampaania raames on 

moodustatud töörühm, mis edendab parimaid tavasid ja abistab kutsekoole algatuste 

tegemisel, mille eesmärk on vähendada kooli pooleli jätjate arvu sisserändajate seas. 

www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/ 

English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf 

Lisaks püüavad taanlased poliitikaga „Uus võimalus kõigile” integreerida rahvusvähe-

mustesse kuuluvaid töötuid tööturule. Selle raames on kõik noored, kes saavad riigilt 

rahalisi toetusi, kohustatud osalema üld- või kutseharidusprogrammides. Alla 25aastaste 

abistamiseks, kes ei ole läbinud noorsoohariduse programmi, on eraldi programmid. Nende 

programmide raames õpetatakse noortele ka kutsehariduse omandamiseks vajalikke 

teadmisi ja oskusi.

www.nychance.dk 

Itaalias moodustati projekti PALMS raames 250st kohalike omavalitsuste eksperdist ja 

sotsiaaltöötajast koosnev võrgustik, et arendada saatjata alaealiste integratsiooni ja 

juurdepääsu tööturule, nii et neil oleks 18aastaseks saamisel võimalus taotleda elamisluba. 

Individuaalkavad koostati 260 saatjata alaealisele, kellest 179 sai praktikakoha, 157 

stipendiumi ja 110 koolituse lõpus vajaliku töökoha.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Esimese ja teise põlvkonna sisserändajate lastel võivad olla kohalikest eakaaslastest 

suuremad raskused esimese töökoha leidmisel nende perede sotsiaal-majandusliku 

seisundi, nõrgemate sotsiaalsete sidemete ning puudulike teadmiste pärast tööturu  

kohta. Lisaks ei saa eitada diskrimineerimist töölevõtmisel. 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.nychance.dk
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm
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Varajase tööellu astumise julgustamine

Uusi töötajaid värvates kalduvad tööandjad pöörama rohkem tähelepanu sisserändaja 

töökogemusele praeguses riigis kui varasemale töö- või hariduskäigule välismaal või 

praeguses riigis läbitud keelekursuste tunnistustele. Töölepingud, mis võimaldavad 

töötamist ühendada õppimisega, annavad õppuritele võimaluse omandada mitme -

suguseid töö-, keele- ja muid „pehmeid oskusi” ning mõista oma potentsiaali ja oma töö 

väärtust. Töökohal on soovitatav korraldada kutsealapõhiseid keelekursusi, nii et vastuvõtva 

riigi keele õpetamine ei muutuks noortele sisserändajatele koormavaks ja ebatõhusaks. 

Töökohal õpetamine võib kasulik olla ka nende jaoks, kes on töötanud või õppinud mõnes 

teises riigis ning vajavad täiendavaid tunnistusi.

Üks noorte töötuse lahendamise viise on võtta rohkem noori sisserändajaid praktika- ja 

väljaõppekohtadele. Lisaks pakkumise poole meetmetele on vaja strateegiaid ka selleks, 

et julgustada rohkem noori sisserändajaid omandama kutseharidust. Praktikakavade edu 

sõltub sellest, milline on koostöö praktikakohti pakkuvate ettevõtjatega. Ametiasutused 

võivad pakkuda ülevaateid olemasolevatest praktikakohtadest või töövõimalustest ning 

tõendada noorte sisserändajate keeleoskust, mida nendel kohtadel on vaja. Samuti võivad 

nad osaleda selle tagamisel, et koolide, kodanikuühenduste ning mitmesuguste tööandjate 

vahel kokkulepitud praktikakavad oleks ühtlase kvaliteediga. Väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad on eriti raskelt kaasatav rühm. 

Varajase töökogemuse omandamine tagatud kvaliteediga praktikakavades ning ühen- 

datud töö- ja õpinguprogrammides on eriti oluline noorte sisserändajate eduks tööturul. 

Austrias ja Saksamaal kasutatakse hästi toimivaid ja pikki praktikakavasid, mille läbimisel 

antakse praktikandile diplom ja tehakse kanne tema tööraamatusse. Uurimisprojektis TIES 

tuvastati, et nende riikide teise põlvkonna Türgi sisserändajatel olid paremad võimalused 

tööturule sisenemiseks, et diskrimineerivad värbamisvõtted mõjutasid neid vähem ning 

nad leidsid kergemini tööd kui riikides, kus sarnaseid praktikakavasid ei ole.

www.tiesproject.eu 

Viini linnal on õnnestunud suurendada sisserändajatest praktikantide arvu mitmekeelsete 

reklaamlehtede ja veebireklaami abil. Kõik praktikandid saavad teavet mitmekesisuse kohta 

ning läbivad kultuuridevahelise hariduse mooduli.

Madalmaade programm „Step2Work” toetab erihariduseta koolilõpetajate sisenemist töö- 

turule sellega, et tagab neile aastaks tasustatud töökoha, pärast mida peaks tööandja pakkuma 

tavalist töölepingut. Selle aja jooksul korraldatakse programmis osalejatele ettevalmistuskursus 

ning nad saavad pidevat õpet. Programmi esimese aasta lõppedes sõlmis 120 osalejast 

töölepingu 102 ning moodustati kutseliste nõustajate rühm ja koostati tunnustatud õppekava.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

*

http://www.tiesproject.eu
http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag Step2Work_tcm164-66002.pdf
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Saksamaa Mannheimi linna projekt „Kutseõppevõrgustik – välisettevõtjatest koolitajad” 

käsitleb kaksikprobleemi, mis seisneb ühelt poolt selles, et sisserändajatest koolilõpetajatel 

on raske saada praktikakohta, ning teiselt poolt selles, et sisserändajatest ettevõtjad saavad 

neid pakkuda vaid piiratud ulatuses. Projekt hõlbustab praktikakohtade loomist äris ja 

toitlustuses ning pakub kultuuridevaheliste teadmiste ja mitmekeelsuse alast täiendkoo-

litust. Projektis osaleb 120 sisserändajast ettevõtjat, kelle arv kasvab iga aastaga 12–15 võrra. 

80% projekti raames värvatud praktikantidest said praktikaperioodi lõppedes ettevõttes 

alalise töökoha, samas kui ülejäänud leidsid töö mujal või läksid kõrgkooli.

Positiivsed meetmed

Ametiasutused ja eraettevõtjad võivad teatavad kriteeriumid mitmekesisuse arvesta-

miseks töötajate värbamisel määrata kindlaks oma tegevusjuhistes. Võrdõiguslikkuse ja 

mitmekesisuse tagamise õigusliku kohustuse võtmist võidakse nõuda avalikult sektorilt 

ning ettevõtjatelt, kes võidavad riigihankekonkursse või saavad laene, toetusi või muid riigi 

hüvesid. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, keda on eriti raske kaasata, on 

tööturul traditsiooniliselt ebasoodsamas olukorras olevate töötajate (noored sisserändajad, 

pikaajalised töötud, puudega isikud jne) töölevõtmise soodustamisel eriti tõhusaks 

osutunud otsesed riiklikud palgatoetused või maksusoodustused. 

Belgia programmis „Plan Rosetta” osalevad tööandjad saavad riigilt tagasi oma sotsiaal-

kindlustusmaksed, kui vähemalt 3% nende töötajatest koosneb noortest, kusjuures 

sisserändajate järeltulijaid arvestatakse kahekordse kaaluga.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf 

Strateegiate kohandamine noorte sisserändajate vajadustega

Euroopa tööhõivesuunised, kus on sätestatud liikmesriikide tööhõivepoliitika ühised 

prioriteedid, soovitavad liikmesriikidel rakendada meetmeid, mis tagavad, et mitte ühtegi 

noort ei jäetaks koolituse või töökohata. Strateegiaid kohandatakse selleks, et rahuldada 

teatavate noorte sisserändajate rühmade erivajadusi, kelle osalus tööturul on nõrk. 

Haridus- ja integratsioonipoliitika kujundajad on välja töötanud programmid, mis aitavad 

õpilastel valmistuda oma esimeseks töökohaks, leida see ning isegi luua see ise, nii et nende 

tööelu kujuneks vastavalt nende oskustele ja soovidele. Nendes programmides osalejatele 

pakutavate eeliste hulgas on näiteks suurem enesekindlus, tööturul vajalikud „pehmed” 

oskused, erialase abi võrgustikud ja tunnistused, aga ka praktika- ja töökohad. Programmid 

on suunatud sotsiaal-majandusliku kaasamise mõjutamisele ning selleks, et tutvustada 

panust, mille noored sisserändajad võivad anda ja annavad majandusellu. 

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf
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Paljudele noortele sisserändajatele, kes töö- või hariduselus ei osale, on kasulikud  

võimaluste parandamise meetmed, mis pakuvad neile ajendeid ja ressursse muutumiseks, 

annavad usku õnnestumisse ning vahendavad vajalikke oskusi. „Kodanike keskustele” 

võib eraldada vahendeid, et nad võimaldaksid noortele juurdepääsu teabele, internetile, 

keelekursustele ning „pehmete” oskuste koolitustele. 

Programmidega võib parandada osalejate „pehmeid” oskusi, mis loovad paremad 

võimalused esimese töökoha leidmisel, kui pakkuda nende raames rohkem võimalusi 

mitteametlikuks õppeks, näiteks pädevuskeskuste, koolituste ning mentorite võrgustikele 

juurdepääsu abil. 

Saksamaa Jugendmigrationsdienste (JMD) on spetsiaalselt noortele sisserändajatele 

suunatud integratsioonitalitused. Neid on kokku 360 ja nende eesmärk on parandada 

noorte sisserändajate võimalusi edukaks integreerumiseks keeleoskuste, kooli ja hariduse 

ning tööleasumise osas, pakkudes neile individuaalset nõustamist, rühmakoosolekuid, 

sotsiaalset nõustamist ning võrgustikkoostöö võimalusi.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie 

Noorte sisserändajate ja nende perede kaasamise loomingulised 
meetodid

Paikapandud vastutussuhted tähendavad, et õpilased ja partnerid valivad projekti, mitte 

projekti ei valita õpilasi ja partnereid. Neis programmides püütakse maksimaalselt ära 

kasutada kohalikku olustikku. Need aitavad sisserändajatest õpilastel saada ise aru oma 

ametliku ja mitteametliku hariduse seisust ning oma töövõimalustest. Arutelufoorumitest, 

mis on loodud koostöös sisserändajate organisatsioonidega ja kogukondadega, eriti 

noorsooesindajatega, võib olla kasu tööturule pääsemist takistavate tõkete ning nende 

ületamise strateegiate kindlakstegemisel. 

Tööalase juhendamise teenused peaksid olema kultuuriliselt kohandatud. Teabele 

juurdepääsu võib lihtsustada materjalide tõlkimise ja veebilehtede abil või võimaldades 

tõlkide või kakskeelsete töötajate abi. Noorte sisserändajate poole pöördumiseks võib 

kasutada nüüdisaegseid suhtlustehnoloogiaid, näiteks interaktiivseid veebisaite ja 

elektroonilisi meediakanaleid. Näiteid on arvukalt ning need ulatuvad kodukülastustest ja 

infoliinidest kuni töömessideni, värbamiskampaaniateni ning isegi reklaamiüritusteni. 

*

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie
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Austrias toimus EQUALi projekti „Join In” („Ühine!“) raames Tiroolis tuur, kus korraldati 

teabekampaania, minipraktikad, haridus- ja töömessid ning seminarid töökohtades. 

Sihtrühma liikmed õpetati välja projekti kultuuridevahelisteks mentoriteks ning nad  

osutusid värbamisel tõhusamateks kui nende põlisausterlastest kolleegid. Piirkonna 

tööturuamet, kes sai ülesande vaadata läbi andmed oma klientide kohta, et selgitada nende 

hulgast välja sisserändajad, hindas ümber nendele rühmadele suunatud pakkumiste tõhususe 

ning korraldab nüüd nende hulgas ja väljaspool linnasid palju tõhusamaid teavitusprojekte. 

www.join-in.at 

„Agenda X – Noored kultuuriliselt mitmekesises ühiskonnas” on Norra projekt, mida 

teevad noored noortele. Projekti raames toimub mitmesuguseid üritusi, mis toovad kokku 

tööturule sisenevad kohalikud ja vähemustesse kuuluvad noored ning millest suurim 

on tööhõivekursus „Jobb X”. Projektis on osalenud sadu 15- kuni 26aastaseid noori ning 

töökoha on vahetult kursuse läbimise järel leidnud 80%, mis on oluliselt rohkem kui 

noorte hulgas, kes on osalenud Norra tööhõive- ja heaoluteenistuse ametlikel kursustel.  

„Jobb X” kursuse suhteline eelis seisneb selle keskendumises reaalsetele oskustele ja 

isiklikele tugevustele ning paremas õpilaste ja õpetajate suhtarvus.

www.agendax.no 

Kogu Euroopas kasutatakse väikesemahulistes algatustes noorte sisserändajate õpeta- 

misel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, mis parandab kultuuridevahelise 

ja isikliku õppe võimalusi ning kirjaoskust, keele- ja kutseoskusi ning arvuti- ja meediakirja-

oskust, mis võib avada uksi tööturul. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia dünaamilisus 

ja multimeedia võimalused meeldivad noortele ning (taas)kaasavad neid õpikeskkonda, 

mis on interaktiivsem ning vastab rohkem nende vajadustele. Nii näiteks ei pea õpilastel 

õppimisel olema keeleteadmisi, kui nad saavad kasutada ikoone või tõlkeid emakeelde. 

Arvutite olemasolu ja elementaarne arvutikirjaoskus on nende võimaluste kasutamise  

kaks eeltingimust.

Portugali „Escolhas” („Valikud”) on rohujuure tasandilt esile kerkinud programm, mis on 

alates 2001. aastast toetanud ja rahastanud 121 projekti. Toetamise aluseks on kohalike 

ühenduste hinnangud sellele, kuidas parandada hariduse omandamist ja töö leidmist 

ebasoodsamates piirkondades elavate kõigi vanuserühmade noorte, eriti sisserändajate 

laste hulgas. Alates 2006. aastast on 110 kohalikku „digitaalse kaasamise keskust” (CID@NET) 

võimaldanud 27 000 kasutajale tasuta internetijuurdepääsu töö otsimiseks ja korraldanud 

mitmesuguseid toetusüritusi. Nii näiteks töötati Microsofti digitaalkirjaoskuse programmi 

raames välja töö leidmise võimaluste parandamise õppekava. 

www.programaescolhas.pt 

http://www.join-in.at
http://www.agendax.no/
http://www.programaescolhas.pt/
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Hamburgi projekti LIFT eesmärk on arendada sisserändajatest õpilaste keeleoskust ja 

kultuuridevahelisi teadmisi, õpetades neile ka uute meediavahendite kasutamist. Projekt 

on suunatud tõrjutud noortele sisserändajatele vanuses 12–16 aastat ning selle raames on 

loodud internetipõhine õpikeskkond, kust pääseb ligi õppetükkidele ja mängudele.

Rohkem näited on esitatud IPTSi 2008. aasta aruandes „Overview of Digital Support 

Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU27” („Ülevaade sisserändajate 

ja rahvusvähemuste poolt loodud ja neile suunatud digitaalse toetuse algatustest ELi 27 

liikmesriigis”).

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

Mentorid ja rollimudelid

Rollimudelid näitavad noortele, et hariduse omandamise teel ja tööturul võib olla edukas. 

Individuaalsed mentorid mitte ainult ei motiveeri noori sisserändajaid, vaid võivad neid ka 

suunatult juhendada. Programmides võib ebasoodsas olukorras õpilasi viia kokku vabataht-

likega (töötajad või pensionärid) mõnelt kindlalt erialalt või ametlike töönõustajatega. Eriti 

edukateks mentoriteks, värbajateks ja projektijuhtideks on osutunud sarnase taustaga 

rollimudelid. Edukatele osalejatele mentorikohta pakkudes aitavad need programmid 

liikuda oma põhieesmärgi poole, milleks on aidata noortel sisserändajatel alustada karjääri, 

mis vastab nende oskustele ja teadmistele.

Belgia projektis „Work-Up” pakuvad sisserändajatest nõustajad oma töötutele eakaas- 

lastele individuaalset juhendamist. Nad on sillaks tööotsijate ja ametiasutuste vahel, aidates 

välja selgitada oma eakaaslaste eriomaseid probleeme ning teha ettepanekuid teenuste 

parandamiseks. Osalevad sisserändajate ühendused pakuvad täiendavat nõustamist ja 

koolitust, mida ametiasutused ei paku.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

Saksamaal rakendati EQUALi projekti „SpraKuM” raames „Keele- ja kultuurivahen-

dajate kvalifitseerimine”, et pakkuda koolitusi ja sellel alal karjääri tegemise võimalusi 

noortele sisserändajatele, pagulastele ja varjupaigataotlejatele, kes soovivad tegutseda 

vahendajatena, et parandada põhiteenuseid ning haavatavamas olukorras olevate sisse -

rändajate tervishoiu- ja sotsiaalset olukorda.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
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Võrgustike laiendamine

Paljud leiavad töö oma sotsiaalsete võrgustike kaudu. Noorte sisserändajate sotsiaalsed 

võrgustikud on üldiselt väiksemad kui kohalikel, mis paneb nad halvemasse olukorda. 

Võrgustike loomisel võivad aidata nii ametiasutused, kodanikuühendused, haridusasutused 

kui ka eraettevõtjad. Nii näiteks võiksid tööandjad majandusharudes, kus töötajate 

värbamine käib tavaliselt mitteametlike võrgustike kaudu, pakkuda spetsiaalselt suunatud 

töökohtade pakkumise kavasid. „Riigi talendifoorumid” viivad noori tööotsijaid kokku 

potentsiaalsete tööandjatega ning loovad neile võimalusi oma CVde parandamiseks. 

„Pingilt väljakule” on projekt, mille on välja arendanud Taani üks suuremaid jalgpalliklubisid 

Brøndby IF koostöös Brøndby omavalitsuse ning Taani integratsiooniministeeriumiga. Selle 

eesmärk on aidata noortel sisserändajatel luua sidemeid klubi võrgustikku kuuluva ligi 

350 sponsorfirmaga. 2003. aastast on selliselt praktika- või töökoha saanud üle 130 noore 

sisserändaja.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

Vabatahtlikuna töötamine ja osalemine noorsoovõrgustikes võib parandada noorte 

sisserändajate pädevust ning arendada nende sidemeid ja enesekindlust. Keskkooli- 

haridust omandavaid noori sisserändajaid võib samuti julgustada võtma koolivaheaegadel 

või oma vabal ajal vastu ajutisi töid, sest nii võib omandada väärtuslikke töökogemusi, 

parandada keeleoskust ning arendada sotsiaalseid ja suhtlemisoskusi. 

Madalmaade EQUALi projektis „Taba tulevane treener” käsitletakse noorte sisserändajate 

sotsiaalseid probleeme, julgustades neid saama ise noorsootöötajateks. Projekt hõlmab 

õppekavade väljatöötamist ja rakendamist, praktilist juhendamist, noorsootöö kultuurilise 

mitmekesisuse parandamist, tööandjatega sidemete sõlmimise teel õppe- või töökohtade 

arvu suurendamist ning multimeediaõppe arendamist ja rakendamist.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

Päritolu ja sotsiaalse olukorra põhjal kaudse diskrimineerimise 
kõrvaldamine 

Sõltuvalt kohalikust olukorrast võivad noored sisserändajad olla ebaproportsionaalselt 

kontsentreerunud majanduslikult halvemas olukorras olevatesse piirkondadesse, kus 

elatakse rohkem sotsiaalmajades, on rohkem töötuid, madalam haridustase, suurem 

kuritegevus või rohkem vaimse tervise probleeme, nagu depressioon. Sellistes piirkondades 

ei ole tõenäoliselt arenevaid ärisidemeid ja transpordiühendusi ning palju töö leidmise 

võimalusi. Majanduslikult ja sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades 

http://brondby.com/article.asp?aid=51211
http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88
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üles kasvavatel noortel on palju vähem võimalusi. Kohalikud ametivõimud peaksid 

julgustama äärealade ja ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade tööandjaid võtma 

tööle kohalikke noori ning võimaluse korral kaaluma spetsiaalselt neile teatava arvu prakti-

kakohtade eraldamist. 

Rootsi projekti „Lugna Gatan” („Rahulik tänav”) eesmärk on taasintegreerida noori, kes 

kogevad mitme linna vähearenenud piirkondades sotsiaalset tõrjutust. Noored läbivad 

kolmekuulise koolituse, pärast mida saavad neist rollimudelid, kes loovad sidemeid teiste 

oma piirkonna noortega. Nii on sadu töötuid noori saanud abi kooli- või töökoha leidmisel 

ning tuhandeid on töötanud vabatahtlikena. Valdav enamik neist, kes on projektis töötanud 

või teevad seda praegugi, on leidnud täistöökoha või asunud edasi õppima.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

Prantsusmaa programmi „Zones Franches Urbaines” („Linna ettevõtlustsoonid”) eesmärk 

on soodustada majandustegevust, vähendada töötust ning hõlbustada kooli pooleli 

jätjate suure osatähtsusega piirkondade materiaalset ja sotsiaalset taastumist, parandades 

eraettevõtjate majanduslikke stiimuleid. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf
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Järeldused

1. Mitmesugustest poliitikavaldkondadest, nt sisserände-, elamu-, sotsiaal- ja töö   -

hõivepoliitikast tulenevad laiemad ühiskondlikud tingimused võivad tulemuslikku 

hariduspoliitikat hõlbustada või ka takistada. 

2. Sisserändajatest õpilased on edukamad koolisüsteemis, kus on vähem eri tüüpi 

koole, kus võimekuse järgi rühmitamine toimub hiljem ja kus hindamine, sealhulgas 

erivajaduste hindamine, on objektiivne.

3. Kõrged ja ühtsed standardid varem õpitu hindamiseks ja suunitlusprogrammid 

tagavad, et uued õpilased liituvad koolisüsteemiga õigel tasemel.

4. Pidev toetus aitab sisserändajaist õpilastel võimalikult kiiresti ja sujuvalt järele jõuda. 

Nendele kursustele tulevad kasuks rangelt kehtestatud ja korrapäraselt hinnatavad 

võõrkeele õppe kvaliteedistandardid ja aineõpetajate tihe koostöö.

5. Suurema arvu kvaliteetsete õpetajate palkamine on üks tõhusamaid viise 

õppeedukust, eriti sisserändajaist ja ebasoodsas olukorras õpilaste õppeedukust 

parandada. Sisserändajaist ja/või kultuuridevahelise koolituse saanud õpetajate arvu 

suurendamine parandab õpilaste õppeedukust, õpetajate ootusi ja õpikeskkonna 

üldist kvaliteeti.

6. Kultuuridevahelise hariduse täielik rakendamine õppekavas, õppematerjalides ja 

õppetöövälises tegevuses suurendab kohalike õpilaste teadlikkust ja sisserändajaist 

õpilaste enesekindlust.

7. Sisserändajate ja ebasoodsas olukorras lapsevanemate aktiivse teavitamise strateegia 

ning kõigile mõeldud täiskasvanuhariduse programmide vabatahtlik jätkamine 

parandavad tundides osalemist ja õppeedukust ning suurendavad lapsevanemate 

osalemist kooli üritustes ja tegevuses. 

8. Emakeele ja päritoluriigi kultuuri tundmine annab panuse sisseränderiigi inimkapitali, 

mida poliitikakujundajad saavad kasutada maailmatasemel hariduse ja tööturu 

konkurentsivõimega seotud eesmärkide saavutamisel.

9. Mentorlus suurendab sisserändajatest õpilaste enesekindlust ning loob sildu rolli -

mudelitega sisserändajate esilekerkiva eliidi hulgast. 

10. Õppetöövälised üritused loovad sildu osalevate sisserändajatest ja kohalike õpilaste 

vahel ning korraldavate koolide, vanemate ja sisserändajate organisatsioonide vahel. 
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11. Varajase töökogemuse omandamine tagatud kvaliteediga praktikakavades ning 

ühendatud töö- ja õpinguprogrammides on eriti oluline noorte sisserändajate eduks 

tööturul. 

12. Programmidega võib parandada osalejate „pehmeid” oskusi, mis loovad paremad 

võimalused esimese töökoha leidmisel, kui pakkuda nende raames rohkem võimalusi 

mitteametlikuks õppeks, näiteks pädevuskeskuste, koolituste, mentorite ning 

võrgustikele juurdepääsu abil.
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I lisa 
Sisserändajate Euroopa Liitu  
integreerimise poliitika  
ühised aluspõhimõtted
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1. Integratsioon on kõigi sisserännanute ja liikmesriikide elanike dünaamiline, kahe- 

poolne vastastikune omaksvõtt.

2. Integratsioon tähendab Euroopa Liidu põhiväärtuste austamist.

3. Tööhõive on integratsiooniprotsessis võtmetähtsusega ning põhiline sisserännanute 

osalemiseks vastuvõtva liikmesriigi ühiskonnas, panuse andmiseks sellesse ning 

selleks, et see panus muutuks nähtavaks.

4. Algteadmised vastuvõtva liikmesriigi keelest, ajaloost ja ühiskonnakorraldusest on 

integratsiooni jaoks hädavajalikud, võimaldades sisserännanuil omandada edukaks 

integreerumiseks vajalikke põhiteadmisi.

5. Haridusalased jõupingutused on otsustavad sisserännanute ja eriti nende järeltulijate 

ettevalmistamisel, et neist saaksid edukamad ja aktiivsemad ühiskonna liikmed.

6. Sisserännanute juurdepääs institutsioonidele, samuti avalikele ja erakaupadele ja 

-teenustele võrdsetel alustel riigi kodanikega ja vahet tegemata on parema integrat-

siooni oluline alus.

7. Sisserännanute ja liikmesriigi kodanike vaheline tihe suhtlemine on integratsiooni 

alusmehhanism. Ühisfoorumid, kultuuridevaheline dialoog, teabe levitamine sisserän-

nanute ja nende kultuuri kohta ning elutingimuste parandamine linnakeskkonnas 

avardavad sisserännanute ja liikmesriigi kodanike vahelist suhtlemist.

8. Erinevate kultuuride ja religioonide praktiseerimine on tagatud põhiõiguste hartaga 

ning see tuleb tagada, välja arvatud juhul, kui need tavad on vastuolus muude 

puutumatute Euroopa õiguste või riigi seadustega.

9. Sisserännanute osalemine demokraatlikus protsessis ja integratsioonipoliitika ja 

-meetmete väljatöötamises, eriti kohalikul tasandil, toetab nende integreerimist.

10. Integratsioonipoliitika ja meetmete ühtlustamine kõigis asjaomastes poliitikavald-

kondades ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike teenuste tasanditel on oluline kaalutlus 

riikliku poliitika kujundamisel ja rakendamisel.

11. Selgete sihtide, näitajate ja hindamismehhanismide arendamine on vajalik poliitika 

kohandamiseks, integratsiooni edu hindamiseks ning teabevahetuse tõhustamiseks.
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II lisa 
Integratsiooni võrdlusuuringute  
töövahend
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Käsiraamatu esimese ja teise väljaande lisades on esitatud meetodid poliitikast 
lähtuvate projektide kavandamiseks ning erialatöötajate tegevuse tulemuste 
ülekandmiseks poliitikakujundajate uutesse algatustesse. Käesolev lisa pakub 
poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele, kes soovivad üksteiselt ja üheskoos 
õppida, vahendit oma töömeetodite, standardite ja teenuste pakkumise  
süsteemseks ja pidevaks täiustamiseks.

Iga sidusrühm, kes peab end integratsiooniga seotuks (poliitikakujundajad, teenuse - 

osutajad, kodanikuühiskonna liikmed), võib võrrelda oma tööd teiste sama tüübi sidus -

rühmadega, tuginedes ühisele mandaadile ning ühistele eesmärkidele ja tegevusele. 

Võrdlusuuringu meetod on erialatöötajate läbiviidud võrdlev analüüs. Selle õnnestumiseks 

on oluline osaliste tahe üheskoos ja üksteiselt õppida. Uuringu käigus määratlevad 

osalised:

peamised parandusi vajavad valdkonnad;•	

asjakohased rahvusvahelised õigusnormid ja erialastandardid;•	

parimad tavad ja määravad tegurid nende nõuete ja standardite järgimisel;•	

kogemused, mida saab üle kanda ühelt olukorralt teisele ning mis aitavad kohandada •	

oma poliitikat ja tavasid.

Allpool on esitatud võrdlusuuringute töövahend, mida integratsiooni valdkonnas osaleja 

saab kasutada selleks, et oma poliitikast ja tavadest järeldusi teha ning neid parandada. 

Osalised läbivad üheskoos järgmise kontrollnimekirja, mis sisaldab võrdlusuuringu nelja 

etappi ja mitmeid samme.

1. Kavandamine

Teema.•	  Integratsioon on mitmemõõtmeline protsess: missuguse konkreetse vald  -

konnaga on teie töö seotud?

Leidke protsessi töötav määratlus.•	  Erinevad integratsioonikontseptsioonid ja  

-mudelid võivad takistada koostööd ja võrdlevat analüüsi. Kuidas teie organisatsioon näeb 

oma tööd kaasa aitamas pikaajalisele heaolule ja ühiskondlike tagajärgede lähendamisele 

mitmekesise ühiskonna kõigi liikmete jaoks? Kas teie töö edendab aktiivset osalemist, 

oskuste ja pädevuse omandamist või institutsioonilist avatust ja kultuurilisi muutusi?

Otsige võimalikke osalejaid.•	  Kellega te jagate huvi õppida üksteiselt ja üheskoos? Kas 

võiksite luua partnerlussuhted samasuguse tegevusega organisatsioonidega teistes 

linnades või riikides? Või eelistate õppida organisatsioonidelt, kellel on samasugused 

eesmärgid, kuid kes tegutsevad muus sektoris? 
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Looge võrdlusuuringu struktuur.•	  Organisatsiooni juhtkond näitab valmisolekut 

võrdlusuuringuks ja eraldab piisavad vahendid. Missugust metoodikat, kohustuste 

protokolli ja tegevusjuhiseid osalejad kasutavad?

2. Uuring

Määratlege otsesed kasusaajad.•	  Euroopa olemasolevat mitmekesisust suurendab 

mitmekesise päritoluga sisserändajate saabumine. Missugused mitmekesise ühiskonna 

liikmed saavad meie integratsioonitööst otsest kasu? Kas mõni kindel sisserändajate 

kategooria, eri vanuserühmad, üldsus, ametiasutused vms?

Määratlege usaldusväärsed andmeallikad.•	  Kuna lüngad riikide ja rahvusvahelistes 

andmekogudes võivad muuta raskeks võrreldavate andmete leidmise, võivad võrd  -

lusuuringu tegijate parimaks ressursiks osutuda nad ise. Missuguseid andmeallikaid  

on olemas eristatud, võrreldavate andmete saamiseks teie kasusaajate kohta?

Koguge andmed ja kaardistage kasusaajate ees seisvad raskused.•	  Missugused 

probleemid häirivad teie töövaldkonnas otseseid kasusaajaid oma pikaajalist heaolu 

silmas pidades kõige enam? Kui teil ei ole selle kohta teavet, siis missuguseid probleeme 

näevad ja kuulevad kõige sagedamini erialatöötajad?

Muutke raskused parandamist vajavateks valdkondadeks.•	  Missugused selgepii-

rilised ja tegevusele suunatud eesmärgid saab teie organisatsioon seada, et asjaomased 

raskused ületada ja sellega integratsiooni hõlbustada?

Kaardistage tegevussuunad.•	  Missuguste kaupade, teenuste ja tegevussuundadega 

organisatsioonid panustavad parandamist vajavatesse valdkondadesse?

3. Analüüs

Tehke nii minevikku kui ka tulevikku vaatav mõjuhinnang.•	  Kuidas on teie varasem 

töö mõjutanud neid parandamist vajavaid valdkondi teie olukorras? Missugused 

alternatiivid võivad parandada teie tegevuse mõju tulevikus?

Normide kehtestamine.•	  Missuguseid rahvusvahelisi õigusnorme ja erialastandardeid 

kohaldatakse otseselt teie töövaldkonna suhtes? 

Otsige parimat tava ja õppige sellest.•	  Missugused tavad sobivad kõige paremini 

nimetatud normides ja standardites sätestatud kriteeriumide täitmiseks?
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Asjaomaste parimate tavade ja organisatsioonide uurimine.•	  Tehnikana võib 

kasutada nii üldsusele kättesaadava teabe lihtsat uurimist kui ka meeskonna uurimis-

visiite, seminare ja keerukamaid meetodeid, nagu vastastikused eksperdihinnangud, 

ekspertide vahetused ja õppepartnerlused. Kuidas on teine organisatsioon kasutanud 

neid norme ja standardeid oma tava kujundamisel? Mida peab rakendamisel tähele 

panema? Missugused tegurid tõid edu?

4. Rakendamine

Parandage poliitikat ja tavasid.•	  Võtke meetmeid olemasoleva ja parima tava vaheliste 

erinevuste kaotamiseks või vähendamiseks. Kuidas võiksid teie tavad asjaomaseid 

norme ja standardeid täita või isegi ületada?

Leppige kokku kaasnevates ühistes näitajates, eesmärkides ja võrdlusalustes.•	  

Kuidas muuta teie parandamist vajavad valdkonnad ühisteks mõõdupuudeks, mille 

alusel hinnata teie tööpanust üldisesse integratsiooniprotsessi?

Andke aru võrdlusuuringu protsessist, vaadake seda läbi ja kohandage.•	  Kuidas 

protsessi aja jooksul parandada, selleks et oma tegevust valdkonnas pidevalt täiustada 

või käsitleda uusi teemasid?
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III lisa 
Riiklikud integratsiooni kontaktpunktid
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Austria
Austria Integratsioonifond (Österreichischer Integrationsfonds) 

Schlachthausgasse 30, 1030 Wien, ÖSTERREICH, faks +43 17101203591

Belgia
Asepeaministri kabinet, töö- ja võrdsete võimaluste minister (Vice-Première ministre, 

ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste minister, minister van Werk en 

van Gelijke Kansen)

Kunstlaan / Avenue des Arts 7, 1210 Brussel/Bruxelles, BELGIË/BELGIQUE,  

faks +32 22202067

Võrdsete võimaluste ja rassismi vastu võitlemise keskus (Centre pour l’égalité des

chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)

Koningsstraat / Rue Royale 138, 1000 Brussel/Bruxelles, BELGIË/BELGIQUE,  

faks +32 22123030

Bulgaaria
Töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium (Министерство на труда и социалната политика) −

isikute vaba liikumise, rände ja integratsiooni direktoraat

Triaditza Street 2, 1051 Sofia, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, faks +359 29873980

Eesti
Kultuuriministeerium

Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, EESTI/ESTONIA, faks +372 6282200

Hispaania
Töö- ja sisserände ministeerium (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –

sisse- ja väljarände riigisekretariaat

sisserändajate integratsiooni peadirektoraat

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, ESPAÑA, faks +34 913637057

Iirimaa
Integratsiooniministri büroo  

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, ÉIRE/IRELAND, faks +353 16473119 

Itaalia
Siseministeerium (Ministero dell’Interno) – kodanikuvabaduste ja sisserände osakond −

 sisserände- ja varjupaigapoliitika keskdirektoraat

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma RM, ITALIA, faks +39 0646549751

Töö-, tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika ministeerium (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali) − sisserände peadirektoraat

Via Fornovo 8, 00192 Roma RM, ITALIA, faks +39 0636754769
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Kreeka
Sise-, detsentraliseerimise ja e-valitsuse ministeerium (Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – rändepoliitika ja sotsiaalse integrat-

siooni peadirektoraat, sotsiaalse integratsiooni sektor  

2 Evangelistrias St., 105 63 Athens, ΕΛΛΑΔΑ/GREECE, faks +30 2103741239

Küpros
Siseministeerium (Υπουργείο Εσωτερικών) − ELi ja rahvusvaheliste suhete osakond

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS, faks +357 228678383

Leedu
Sotsiaalkindlustuse ja tööministeerium (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) −

rahvusvaheliste asjade osakond

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, LIETUVA/LITHUANIA, faks +370 52664209

Luksemburg
Perekonna- ja integratsiooniministeerium (Ministère de la Famille et de l’Intégration) –

Luksemburgi vastuvõtu- ja integratsiooniamet (Office luxembourgeois de l’accueil et de 

l’intégration- OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, 1750 LUXEMBOURG, faks +352 24785720

Läti
Läti Vabariigi justiitsminiseerium (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija) 

Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, LATVIJA, faks +371 67285575

Madalmaad
Elamumajanduse, ruumiplaneerimise ja keskkonnaministeerium (ministerie van VROM) −

elamumajanduse, kogukondade ja integratsiooni peadirektoraat −

kodakondsuse ja integratsiooni osakond 

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 2500 GX Den Haag, NEDERLAND, faks +31 703390618

Malta
Perekonna- ja ühiskondliku solidaarsuse ministeerium (Ministeru għall-Familja u 

Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, MALTA, faks +356 25903121

Poola
Töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –

sotsiaalabi ja integratsiooni osakond

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warszawa, POLSKA/POLAND, faks +48 226611140

Portugal
Ministrite nõukogu eesistuja (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, PORTUGAL, faks +351 213927860
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Prantsusmaa
Sisserände, integratsiooni, rahvusliku identiteedi ja solidaarsuse arendamise ministeerium 

(Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale et du développement 

solidaire) – vastuvõtu, integratsiooni ja kodakondsuse osakond 

101, rue de Grenelle – 75323 PARIS Cedex 07, FRANCE, faks +33 172716825 

Rootsi
Integratsiooni ja soolise võrdõiguslikkuse ministeerium (Integrations- och jämställdhets-

departementet) – integratsiooni ja linnaarengu osakond

SE-103 33 Stockholm, SVERIGE, faks +46 84053578

Rumeenia
Haldus- ja siseministeerium (Ministerul Administraţiei şi Internelor) – Rumeenia sisserände 

büroo − sotsiaalse integratsiooni üksus

24 A Tudor Gociu Street, Bucureşti 4, ROMÂNIA, faks +40 214500479

Saksamaa
Föderaalne siseministeerium (Bundesministerium des Innern) − üksus MI2: 

integratsioonipoliitika

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, DEUTSCHLAND, faks +49 30186812926

Slovakkia
Slovaki Vabariigi töö-, sotsiaal- ja perekonnaministeerium

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 

rände ja välismaalaste integratsiooni osakond

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, SLOVENSKO/SLOVAKIA, faks +421 220461623

Slovaki Vabariigi siseministeerium (Ministerstvo vnútra SR) 

rändebüroo

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO/SLOVAKIA, faks +421 243414759

Sloveenia
Siseministeerium (Ministrstvo za notranje zadeve) – rände ja integratsiooni direktoraat

Beethovnova 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA, faks +386 14284695

Soome
Siseministeerium (Sisäasiainministeriö) 

rände osakond, integratsiooni üksus

Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023, SUOMI/FINLAND, faks +358 916042940

Taani
Pagulaste, sisserände ja integratsiooni ministeerium (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration) − integratsioonipoliitika osakond

Holbergsgade 6, 1057 København K, DANMARK, faks +45 33111239
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Tšehhi Vabariik
Tšehhi Vabariigi siseministeerium (Ministerstvo vnitra České republiky)  

varjupaiga- ja rändepoliitika osakond

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA,  

faks +420 974833512

Ungari
Justiits- ja õiguskaitseministeerium (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) 

justiits- ja siseküsimuste ning rände koordineerimisosakond 

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, MAGYARORSZÁG/HUNGARY, faks +36 14413599

Ühendkuningriik
Ühendkuningriigi Riigipiiride Amet (UK Border Agency) − sisserändepoliitika

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

UNITED KINGDOM, faks +44 2086046894

Vaatlejad

Norra
Töö- ja sotsiaalse kaasatuse ministeerium (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) −

integratsiooni ja mitmekesisuse osakond

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, NORGE, faks +4722240265

Riikide veebisaidid leiate integratsiooni käsitlevalt Euroopa veebisaidilt  
www.integration.eu (riigi profiilide jaotise alt).
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Käesoleva käsiraamatu koostamisel on aluseks võetud olemasoleva teabe analüüs, 
probleem ja kokkuvõttedokumendid ning tehniliste seminaride kirjalikud ja  
suulised ettekanded. Järgnevalt on loetletud peamised kasutatud ja tsiteeritud tööd.

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries, NATACi 

projekt, www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, CPNEU projekt, www.aup.nl/

do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

Discrimination in the European Union, Eurobaromeetri eriuuring nr 263, http://ec.europa.

eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

Diversity Toolkit for factual programmes in public service television, Euroopa ringhäälingu-

komisjon, Rootsi Euroopa Sotsiaalfondi nõukogu, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet,  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

Education and the Integration of Migrants, Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirek-

toraat, www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu (kampaaniamaterjalid), Euroopa aasta „Võrdsed 

võimalused kõigile” (2007), http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/

stopdiscrimination?langid=et 

European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society, 
Kopenhaagen, Taani, www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-

8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, www.nyidanmark.dk/resources.ashx/

Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf

Good practice database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe, www.cultural-

policies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

Handbook for local consultative bodies for foreign residents, Euroopa Nõukogu, http://book.

coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750 

How to communicate: Strategic communication on migration and integration, Kuningas 

Baudouini Fond, www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_

external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe, Euroopa Komisjoni hariduse ja 

kultuuri peadirektoraat, Euroopa haridusteabe võrgustik Eurydice, http://eacea.ec.europa.

eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf 
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