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Balti Uuringute Instituut ja MTÜ Ethical Links viisid 2016. - 2017. aastal läbi projekti “Parimad praktikad 
kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse”. Projekti üldiseks eesmärgiks 
oli suurendada kohalike omavalitsuste võimekust kolmandate riikide kodanikele teabe vahendamisel 
ja avalike teenuste pakkumisel.  

Projekti raames kaardistati Eestis elavate uussisserändajate probleeme ning uuriti seitsme kohaliku 
omavalitsuse näitel, milliste kitsaskohtadega töös sisserändajatega kohaliku omavalitsuse tasandil 
kokku puututakse. Kaardistamise tulemusena koostati käesolev käsiraamat, mis on mõeldud toimima 
abivahendina kohaliku omavalitsuse töötajatele. Käsiraamatusse koondatud info ja näited aitavad 
paremini mõista probleeme, millega Eestis elavad uussisserändajad kokku puutuvad. Samuti tuuakse 
käsiraamatus välja soovitusi, mis võivad aidata kohaliku omavalitsuse ametnikul uussisserändajate 
probleeme leevendada või lahendada.  

Käsiraamatus käsitletakse mitmete teemade juures Eestis elavaid uussisserändajaid ühtse 
kategooriana, kuna mitmed probleemid (näiteks kooli- ja lasteaiakohtade kättesaadavus, 
orienteerumine tervishoiusüsteemis või perearsti leidmine) on probleemiks paljudele 
sisserändajatele, olenemata nende päritoluriigist või õiguslikust staatusest (nt EL kodanikud vs 
kolmandate riikide kodanik). Sellest tulenevalt on aruandes ja osade teemade juures sünonüümina 
kasutatud termineid välismaalane, sisserändaja ja uussisserändaja; kuigi probleemid kerkivad 
teravamalt esile just viimase grupi – uussisserändajate seas (kes on Eestis elanud vähem kui 5 aastat). 
Valitud teemade juures on aga eristatud Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika taustaga sisserändajaid, kuna Eesti 
kontekstis on see sisserändegrupp võrdlemisi uus, tänasel päeval ka suurema tähelepanu all ning 
sageli tajutakse seda gruppi potentsiaalselt probleemsena. Selle grupi sees on kohati lisaks eristatud 
ka rahvusvahelise kaitse saajate grupp (keda tavakõnes ja peavoolumeedias sageli nimetatakse 
koondnimetusega "pagulased"), kuna mõned küsimused on asjakohased just selle grupi kontekstis. 

 
 
Käsiraamatu autorid on Maarja Vollmer (Balti Uuringute Instituut) ja Anastasia Pertsjonok (MTÜ 
Ethical Links).  
 
Materjal on välja töötatud projekti “Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks 
kohalikesse omavalitsustesse” raames.  

Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ja EV 
Siseministeerium. 
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Sissejuhatus  
  
Uussisserändajate ja Eestis juba pikemat aega elavate välismaalaste kohanemise toetamine on aluseks 
nende edukale sisseelamisele ja hakkamasaamisele Eesti ühiskonnas. Kuigi on palju uussisserändajaid, 
kes riigi-, tööandja- või koolipoolset tuge ja abi kohanemisel ei vaja, on siiski Eestisse saabunud 
inimeste seas ka neid, kes puutuvad ühes või teises valdkonnas kokku probleemidega, millega on 
keeruline iseseisvalt toime tulla. Käesolev käsiraamat avab Eestis elavate uussisserändajate tausta 
laiemalt, eelkõige läbi nende igapäevaelu puudutavate probleemide ja väljakutsete. Probleemide 
näitlikustamiseks on tekstis kasutatud ka mitmeid sisserändajate endi mõtteid ja tsitaate, mis aitab 
paremini vaadata statistika ja numbrite taha ning näha seal indiviidi konkreetsete soovide, vajaduste 
ja Eesti elus esilekerkivate väljakutsetega. Lisaks probleemide avamisele ja olukorrakirjeldusele pakub 
käsiraamat ka praktilisi soovitusi ja ettepanekuid, mis võivad aidata antud probleemi või küsimust 
lahendada või leevendada.  

Käesoleva käsiraamatu koostamise aluseks on 2017. aastal läbiviidud projekt, mille raames toimus 
ulatuslik probleemkorje Eestis elavate uussisserändajate hulgas (kvantitatiivse veebiküsitluse kaudu, 
millele vastas 418 sisserändajat), läbi viidi ka süvaintervjuud ning fookusgrupi intervjuud 
sisserändajate endi kui ka kohaliku omavalitsuse ametnikega, kes oma igapäevatöös sisserändajatega 
kokku puutuvad. Projekti raames viidi läbi ka 7 koolitust kohaliku omavalitsuse ametnikele seitsmes 
erinevas omavalitsuses (Tallinn, Tartu, Rakvere, Väike-Maarja, Viljandi, Haapsalu, Narva). 

Käesolev käsiraamat on eelkõige mõeldud toimima abivahendina kohaliku omavalitsuse töötajatele, 
aidates neil paremini mõista probleeme, millega Eestis elavad uussisserändajad kokku puutuvad. Siiski 
võivad käsiraamatust leida informatsiooni ja soovitusi ka teised sisserändajatega kokkupuutuvad 
inimesed – olgu nendeks ettevõtjad või ettevõtete personalijuhid, välismaalaste tuutorid, tugiisikud, 
valdkonna eksperdid või poliitikakujundajad.  

Oluline on ära märkida, et käesolev käsiraamat ei anna soovitusi või paku lahendusi kõikide 
välismaalastega seotud esilekerkivate probleemide lahendamiseks kohalikul tasandil. On mitmeid 
probleeme ja valdkondi, mis vajavad muutust kas riigitasandil või muutust Eesti elanikkonna 
suhtumises tervikuna (näiteks Eesti ühiskonna kohatine tõrksus erineva nahavärviga või teatud 
religioosse taustaga inimeste suhtes; vt selle osas täpsemalt nt ptk Tõrjumine ja rassism).  

Käesolev käsiraamat on omakorda sisendiks 2017. aastal käivituva Rahvusvahelise Maja pilootprojekti, 
millega luuakse Tartusse lisaks füüsilisele kogukonnakeskusele ka virtuaalne kompetentsikeskus, kuhu 
koondatakse käesoleva käsiraamatu põhilisemad tulemused, soovitused ja juhendid ning mis on 
omakorda aluseks nende järjepidevale kokkukoondamisele ka tulevikus.1 Sel moel saavad 
virtuaalsesse kompetentsikeskusesse lisatud ka teemad, mida käesolevas käsiraamatus ei pruugi 
piisava põhjalikkusega käsitletud olla, kuid millele tagab keskus järjepideva ja süstemaatilise 
uuendamise. 

Juhendmaterjal jaotub kolme osasse: esimeses osas anname ülevaate uussisserändajate hulgas 
läbiviidud küsitluse ja probleemkorje tulemustest – näitame, millised on põhilised elu- või 
teemavaldkonnad, millega Eestisse saabuvatel uussisserändajatel enim probleeme on tekkinud, ning 
                                                      
1 Tutvu Tartu Rahvusvahelise Maja tegevusega aadressil: www.rahvusvahelinemaja.ee.  

http://www.rahvusvahelinemaja.ee/
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anname soovitused, kuidas uussisserändajaga vahetult tegelev isik (nt KOV ametnik) saaks probleemi 
lahendamisele asuda. Juhendmaterjali teine osa keskendub tööle Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit 
sisserändajatega ning nende kultuurilistele erinevustele. Kolmas osa annab aga edasi teiste riikide 
näited ja häid praktikad kohanemise osas, mis on kohaldatavad ka Eestile ühiskonnas sidususe 
suurendamiseks. 

Loodame, et käesolev käsiraamat aitab uussisserändajaga kokkupuutuval inimesel paremini mõista 
Eestisse saabuvate välismaalaste tausta, nende peamisi vajadusi ja sagedamini esilekerkivaid 
probleeme. Samuti loodame, et käesolev käsiraamat inspireerib nii KOV ametnikke kui ka kõiki teisi 
osapooli pakkuma ja välja töötama välismaalastele suunatud teenuseid senisest tõhusamalt ning 
suurendab ka üldist kultuurilist pädevust sisserändajate sihtrühma paremal mõtestamisel.  
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I OSA 

1. Uussisserändajate kohanemine Eestis 
Käesolev osa annab edasi 2017. aastal sisserändajate hulgas läbiviidud küsitluse tulemused. Küsitluse 
põhiliseks eesmärgiks ei olnud mitte statistilise ülevaate tegemine sihtrühmast, vaid eelkõige 
probleemikorje - vastajatelt oodati eelkõige detailsemat tagasisidet ja pikemaid kommentaare 
teemade ning valdkondade osas, mis neile Eestis elamise juures on enim muret või probleeme 
valmistanud. Alljärgnevates alapeatükkides on küll tausta paremaks mõtestamiseks välja toodud ka 
statistiline ülevaade sisserändajate hinnangutest, kuid nende tulemuste tõlgendamise juures tuleb 
arvestada, et küsitlusele vastanud isikute arv või küsitluse läbiviimise meetod (veebiküsitlus) ei pruugi 
olla piisavalt esinduslik põhjalikemate järelduste tegemiseks.  

Küsitlus viidi läbi vahemikus jaanuar - mai 2017. Kokku vastas küsitlusele 418 Eestis elavat 
sisserändajat. Neist 45% olid Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonda kuuluvate riikide või Šveitsi 
kodanikud ning 55% kolmandate riikide kodanikud (vt täpsemat ülevaadet valimist lk 34). Osad 
kaardistatud kohanemisprobleemid puudutavad üksikuid spetsiifilisi sisserändegruppe (näiteks 
puutuvad tõrjumisega sagedamini kokku eristuva nahavärviga isikud), osad probleemid aga kõiki 
sisserändajate gruppe (näiteks ei leita lasteaia- või koolikohta). Seepärast on käesolevas osas 
kajastatud nii EL kodanike kui kolmandate riikide kodanike probleeme laiemalt. Materjali II osa 
keskendub aga kitsamalt kolmandate riikide kodanikele, eelkõige Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 
piirkonnast pärit sisserändajatele või rahvusvahelise kaitse saanud isikutele.   

Läbiviidud küsitluses paluti vastajatel kõigepealt anda hinnang oma kogemusele ja kokkupuutele 
erinevate teenuste või organisatsioonidega (näiteks Politsei- ja Piirivalveametist isikut tõendavate 
dokumentide taotlemise või arstiabi kättesaadavuse kohta). Seejärel paluti sisserändajatel vabas 
vormis ja pikemalt kirjeldada nii häid kui ka halbu isiklikke kohanemisega seotud kogemusi. Küsitlusele 
oli võimalik vastata nii inglise kui ka vene keeles.  

Lisaks viidi uuringu raames läbi ka intervjuud uussisserändajate hulgas, kellel kohanemisprotsess 
Eestis võib olla raskendatud: näiteks teise nahavärviga uussisserändajad, kes võivad teistest 
sagedamini tajuda tõrjuvat suhtumist kohaliku kogukonna poolt, või vähese keeleoskusega 
uussisserändajad, kellel on raske Eestis ilma tõlgi abita toime tulla. Enamik nendest olid rahvusvahelise 
kaitse saanud isikud.  

Alljärgnevalt on esitatud küsitlustulemuste analüüs järgnevate teemavaldkondade lõikes:  

1. Ülevaade peamistest probleemidest 
2. Abi kohanemisel 
3. Eestisse jõudmine ja registreerimisprotsess 
4. Kohanemisprogramm 
5. Keel 
6. Kõrgharidus ja täiskasvanuharidus 
7. Töötamine 
8. Lapsed ja perekond 
9. Tervishoid 
10. Juriidilised küsimused 
11. Vaba aeg ja sotsiaalne elu 
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12. Avalik ruum ja ühistransport 
13. Tõrjumine ja rassism 
14. Kultuuriline kohanemine 

Kuna käesolev käsiraamat on mõeldud toimima abivahendina eelkõige KOV ametnikele või teistele 
uussisserändajatega kokkupuutuvatele isikutele (nt nõustajad, tugiisikud, õpetajad, personalijuhid), 
on küsitlustulemuste analüüsis juures toodud läbivalt ka soovitusi, kuidas nimetatud probleeme või 
küsimusi on võimalik leevendada või lahendada. Uussisserändajate poolt välja toodud kogemused 
aitavad paremini mõista, millistes valdkondades vajavad uussisserändajad kohanemisel enam abi ja 
millises valdkonnas tuleks neile senisest enam infot anda. 

1.1. Ülevaade peamistest probleemidest 

Varasemalt Eestis läbiviidud uuringud on näidanud, et tihtipeale esinevad sisserändajatel Eestisse 
saabumisel ja elamisel sarnased probleemid ja väljakutsed – seda hoolimata inimese päritoluriigist, 
rändeliigist või muudest teguritest.2 Varasemates uuringutes on enim probleemsete valdkondadena  
nimetatud Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pakutavate teenuste kasutamist, lasteaia- ja koolikohtade 
kättesaadavust ning ligipääsu arstiabile. Käesoleva uuringu käigus läbiviidud küsitluse üks eesmärk oli 
ka valideerida ning koguda kvantitatiivset infot selle kohta, kas varasemalt välja toodud probleemid 
on endiselt aktuaalsed.  

Küsitlustulemused näitavad, et paranenud on rahulolu Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenustega: 
kuigi erinevate teenuste osas esineb jätkuvalt takistusi teenuste kasutamisel, on valdav osa inimestest 
PPA teenustega kas rahul või väga rahul (vt Joonis 1). Siiski ollakse PPA teenustest kõige vähem rahul 
elamisloa taotlemise protseduuriga. Ka probleemkorje vabadest vastustes toodi korduvalt välja, et 
elamisloa taotlemise protseduur on kujunenud oodatust pikemaks ning mõjutab seega otseselt 
kolmandate riikide kodanike Eestis viibimise õigust (vt pikemalt peatükki Eestisse jõudmine ja 
registreerimisprotsess). Erinevate registreerimisprotsessiga seotud toimingute osas esines veidi enam 
rahulolematust EL kodanike puhul elukoha registreerimisel kohalikus omavalitsuses.  Selle protsessiga 
ei olnud kokku rahul ligikaudu 15% küsitlusele vastanud EL kodanikest, kuid küsitlustulemused ega 
probleemkorje vabad vastused ei võimalda täpsustada rahuolematuse põhjuseid. Siiski võib 
varasemate uuringute tulemuste põhjal eeldada, et põhjused võivad sageli olla ka individuaalsed ning 
need ei taandu mõnele süsteemsele probleemile. Teisalt tõid osad EL kodanikud välja just positiivseid 
kogemusi registreerimisprotsessi osas, näiteks:  

“When declaring my place of residence in the city council, the ladies in the help desk were super-
helpful and welcoming. Applying for ID in PPA was also a pleasant experience, because it was very 
easy.” 

“When registering at my linnaosavalitsus, I had also applied for a isikukood. The person in charge 
called me a few hours after registering to explain to me in very kind Estonian that I didn't need a 

                                                      
2 Vaata näiteks uuringu “Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja 
jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks” (2014) tulemused: www.ibs.ee/wp-
content/uploads/Uussisser%C3%A4ndajate-kohanemine-Eestis.pdf; “Eesti ühiskonna integratsiooni 
monitooring 2017” peatükki 8 “Uussisserändajate kohanemine”, kättesaadav: https://www.ibs.ee/wp-
content/uploads/EIM2017.pdf;  ning “Uus-sisserändajate uuring. Küsitlus Eesti elanikkonna ja sisserännanute 
seas” (2016) Inimõiguste Instituut, kättesaadav: www.humanrightsestonia.ee/wp/wp-
content/uploads/2016/12/Sisser%C3%A4nne_Uussisser%C3%A4ndaja.pdf. 

https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/Uussisser%C3%A4ndajate-kohanemine-Eestis.pdf
https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/Uussisser%C3%A4ndajate-kohanemine-Eestis.pdf
https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/EIM2017.pdf
https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/EIM2017.pdf
http://www.humanrightsestonia.ee/wp/wp-content/uploads/2016/12/Sisser%C3%A4nne_Uussisser%C3%A4ndaja.pdf
http://www.humanrightsestonia.ee/wp/wp-content/uploads/2016/12/Sisser%C3%A4nne_Uussisser%C3%A4ndaja.pdf
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new isikukood because I had kept mine original one, which I had gotten in 2001 when I had a visa 
for a shorter stay in Estonia.” 

Joonis 1. Kogemus Politsei- ja Piirivalveameti pakutavate teenustega ning kohalikus omavalitsuses 
elukoha registreerimisega (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 
Varasemad uuringud on näidanud, et sisserändajatel esineb tihtipeale probleeme erinevate 
litsentside, lubade või registreerimistõendite taotlemisel või uuendamisel.3 Käesolevale küsitlusele 
vastanutest olid selle probleemiga kokku puutunud veidi vähem kui viiendik vastanutest (vt Joonis 2). 
Erinevate litsentside või lubade uuendamisel tekib peamiselt probleeme sellega, et koduriigist pärit 
dokumentide õigsust on keeruline kontrollida või need puuduvad sootuks. Samuti on Eesti 
riigiasutustel ja teistel asjassepuutuvatel organisatsioonidel selge kord määratlemaks, millistele 
reeglitele või standardile mõni dokument või tõend peab vastama ning kui see ei kohaldu Eestis 
nõutavaga, on ka inimese dokument kehtetu.  

Oluline on seega ennetav selgitustöö ja piisava info pakkumine erinevate dokumentide 
tõendamiskohustuse osas. 

Paljud sisserändajad puutuvad kokku ka olukorraga, kus nad on sunnitud andma allkirja dokumendile, 
mille sisu nad kas osaliselt või üldse ei mõista. Kui üksikute riigiasutuste blankettidel on võimalik 
kasutada inglise- või venekeelset blanketti, siis erasektoriga seotud dokumendid (nt telefonipaketi 
leping või üürileping) on valdavalt kättesaadavad vaid eesti keeles. Küsitlusele vastanutest on 
dokumendile, mille sisu nad ei mõistnud, alla kirjutanud keskmiselt 45% kõikidest vastanutest (vt 

                                                      
3 Vaata näiteks uuringu “Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja 
jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks” (2014) tulemused: www.ibs.ee/wp-
content/uploads/Uussisser%C3%A4ndajate-kohanemine-Eestis.pdf. 
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Joonis 2). Vabade vastuste vormis on täpsustustena toodi nimetatud, et selliselt allkirjastatud 
dokumentidega on kaasnenud ka hilisemaid probleeme ja õigusi või kohustusi, millega allkirjastaja ei 
osanud arvestada. 

Joonis 2. Kas oled kokku puutunud mõne järgneva olukorraga? (Euroopa Liidu kodanikud n=190, 
kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 

Osaliselt on tegemist probleemiga, mida täielikult lahendada ei ole võimalik - võlaõiguslikke jmt 
lepinguid saab sõlmida väga mitmetes erinevates eluvaldkondades ning ei saa eeldada, et need on 
osapooltele (nt eestlane ja muukeelne sisserändaja) olemas ka mõlemale osapoolele täielikult 
arusaadavas keeles.  

Sellest hoolimata tuleks võimalusel sisserändajale siiski enne allkirja küsimist dokumendi sisu 
arusaadavaks teha.  

See aitab vältida hilisemaid arusaamatusi ning võimaldab sisserändajal kogu temasse puutuva infoga 
hästi kursis olla. Samuti tasub kaaluda teatud liiki lepingutele ingliskeelse standardtõlke loomist (nt 
üürileping) ning elanike, sh KOV ametnike teavitamist nende olemasolust, või levitamist näiteks 
kinnisvaravahendusega tegelevate firmade veebilehtedel.4 

1.2. Abi kohanemisel 

Kohanemine on olemuselt õpiprotsess. Sageli toimub kõige tulemuslikum õppimine lähimas 
arengutsoonis (vt illustreerivalt Joonis 3): kõige tulemuslikum on selle toimumine väljaspool 
mugavustsooni, kuid samal ajal on oluline silmas pidada, et kohanemine ei toimu ka paanikatsoonis. 
Liialt suured muutused inimese tavapärastes harjumustes, arusaamades vmt, mis võivad tekitada 
paanikat või teatud hirmutunnet, võivad kohanemisprotsessi aeglustuda või isegi mõneks ajaks 
peatada.  

                                                      
4 Näiteks on Soomes sisserändajatele mõeldud infoportaalis olemas üürilepingu näidised soome ja rootsi 
keeles ning infoteatmik ka inglise keeles, vt http://www.infopankki.fi/et/elu-soomes/eluase-ja-elamine/-
rikorter/-rileping. Eesti Justiitsministeeriumi veebilehel on olemas eraldi rubriik praktiliste nõuannetega 
üürilepingu sõlmimiseks, mis võiks olla tõlgitud ka inglise keelde, vt http://www.just.ee/et/eesmargid-
tegevused/praktilisi-nouandeid/nouandeid-uurilepingu-solmimiseks. 
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http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/nouandeid-uurilepingu-solmimiseks
http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/nouandeid-uurilepingu-solmimiseks
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Joonis 3. Arengutsoonid.  

 
 

Üheks kohanemist positiivselt toetavaks elemendiks on abi saamine Eestisse saabumisele järgsel 
perioodil. Selleks, et Eestisse elama asuv välismaalane mõistaks, mis tema ümber toimub ning tema 
Eestisse elama asumine ning kohanemise protsess läheks sujuvalt, otsib ta ilmselt abi, et ümbritsevat 
enda jaoks paremini lahti seletada ning näiteks administratiivses protsessis paremini orienteeruda.  

Abi võib saada nii tööandjalt, kohalikelt välismaa tuttavatelt või ka erinevatest 
internetikogukondadest, näiteks sotsiaalmeedia gruppidest, kuhu on koondunud ka Eestis elavad 
sisserändajad. Uurisime sisserändajatelt, kellelt nad on Eestis kohanemisel enim abi saanud. Enim 
abistavad sisserändajaid kas sõbrad Eestist (41%) või sõbrad teistest riikidest (28%) (vt täpsemalt 
Joonis 4).  Samuti on oluline osakaal sotsiaalmeedial – veidi enam kui viiendik vastanutest on sealt abi 
leidnud.  

See näitab, et sisserändajate kohanemise toetamiseks tuleb olulist infot jagada ka sotsiaalmeedia 
vahendusel.  
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Joonis 4. Kellelt said kohanemisel enim abi? (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide 
kodanikud  n=228)  

 

* Muud: tuutorid ülikoolis, MoveMyTalent, elukaaslase perekond, korteriomanik.  

 

1.3. Eestisse jõudmine ning elamisloa taotluse või elamisõiguse registreerimise protsess  

Eestisse saabunud sisserändajal peab olema riigis viibimiseks seaduslik alus.5 Eestisse saabumise järel 
tuleb Eestisse elama asuda soovival kolmanda riigi kodanikul pöörduda PPA-sse, et taotleda 
elamisluba. Elamisluba võib olla tähtajaline (5 aastat) või pikaajaline. Elamisloa andmisel (või 
pikendamisel) väljastatakse kolmanda riigi kodanikule elamisloakaart.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Välismaalaste Eestis viibimise seaduslikud alused on toodud Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel: 
www.politsei.ee/et/teenused/eestis-viibimise-seaduslikud-alused. Sisserändajate Eestis viibimist reguleerivad 
välismaalaste seadus ja Euroopa Liidu kodaniku seadus.  
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Joonis 5. Eestisse jõudmine ja registreerimisprotsess (nt kogemus PPA-ga, ID-kaardi, elamisloa või 
elamisloakaardi taotlemine) (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 

Euroopa Liidu (EL) kodanikel, EL Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikel peab Eestisse 
elama asumiseks olema elamisõigus (nt töötamiseks, õppimiseks). EL kodanikud võivad enne 
elamisõiguse registreerimist Eestis elada 90 päeva. Ka EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida 
enne elamisõiguse registreerimist 90 päeva, kuid enne elamisõiguse registreerimist ei ole lubatud 
perekonnaliikmel Eestis töötada. EL kodanik saab elamisõiguse registreerida kohaliku omavalitsuse 
registriteenistuses.  

Sisserändajate seas läbiviidud küsitlusest selgub, et väiksemaid ja suuremaid probleeme Eestisse 
saabumise järel registreerimisprotsessiga on kogenud 30% kolmanda riigi kodanikest (vt Joonis 5). Nii 
nagu näitas 2014. aastal läbiviidud uuring,6 oli ka 2017. aastal endiselt probleemiks PPA ametnike 
ebapiisav keeleoskus. Näiteks kirjeldas üks Eestis elav välismaalane: “When collecting my ID card for 
the 1st and 2nd time, there was no one available who understood English”. Seega on oluline 
sisserändajaga kokkupuutuval ametnikul oluline teada, et isiku PPA-sse suunamisel võib kohapeal 
üheks probleemiks osutuda PPA ametnike ebapiisav keeleoskus.  

Nende probleemide ennetamiseks tasub sisserändaja suunata eelnevalt kas Politsei- ja 
Piirivalveameti migratsiooninõustaja poole (www.politsei.ee/migrationadvice) või lasta broneerida 
(inglise keelt kõneleval) sisserändajal endale ingliskeelne aeg PPA-s 
(https://broneering.politsei.ee). 

Ebaselgeks jääb sisserändajatel ka dokumentide valmimisest teavitamise protsess – inimesed kas ei 
teadnud või ei saanud aru, et neid teavitati. Sageli on uussisserändajad online tõlkeprogrammide abil 
püüdnud aru saada, millest neid üldse teavitatakse, kuna e-posti teel saadetav info on olnud eesti 
keeles:  

“I applied for an ID card but when it was done I did not get notified, so after over a month I started 
to wonder what took so long and when I called they told me that it was waiting for me for weeks 
already. The same thing happened to my friend.” 

“When the residence permit was finally issued (I found about this later), I received an email from 
the Police and Border Guard Board in Estonian and two additional documents both in Estonian as 

                                                      
6 Vaata näiteks uuringu “Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja 
jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks” (2014) tulemused: www.ibs.ee/wp-
content/uploads/Uussisser%C3%A4ndajate-kohanemine-Eestis.pdf. 
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well. I struggled with Google Translate and later my Estonian friends also helped me to translate 
and find out that the permit had been issued.” 

Probleemina nimetati ka elamisloa taotlemise protsessi kiirust. Mitmed sisserändajad kirjeldasid, 
kuidas nad said elamisloa loetud päevad enne kui oleksid pidanud riigist lahkuma, näiteks:  

“Although I had right to apply for the residence permit upon arrival, because of spending around 
one month on the territory of EU before coming to Estonia, I decided to apply for the residence 
permit in Estonian embassy abroad in order be sure that it will be issued on time (in 2 months) so 
that I do not have to leave the EU. One week before the end of my legal stay on the territory of EU 
(3 months), I had to go to the service point in the city where I currently live as well as to the main 
office in Tallinn in order to remind them that if they do not issue the residence permit on time, I 
would have to leave the country. At that time, it was already more than 2 months since I applied 
for it. Eventually, I found out that there was something wrong with my private health insurance, as 
well as the size of the photo, although both application documents were accepted at the time of 
the application, without any complains. Moreover, nobody informed me about these problems, and 
they probably would not if I did not go to the office to ask in person. Finally, the residence permit 
was issued to me 3 days before I had to leave the country. I know two more persons (foreigners 
who applied for temporary residence permit) who had the problems with the institutions being late 
to issue the documents and not having any feedback regarding these problems.” 

Teise sisserändaja puhul tuli tal aga taotleda lisatasu eest viisa, et Eestis viibimisel õiguslik alus oleks:  

“I applied for the residence permit in my home country, more than two months earlier than my 
arrival date. However, the residence permit application got delayed and no one, I repeat, absolutely 
no one notified me that the issuance of the permit was delayed so much that by the time it was 
supposed to be issued, the learning year at the university would have been started, I only found 
about this after I myself emailed the institution and I had to apply for a visa to arrive in Estonia on 
time and pay additional fees for a visa.” 

Kolmas sisserändaja kirjeldas, kuidas olukorras, kus tal oleks tulnud peagi riigist lahkuda, leiti kiiresti 
lahendus ning tema riigist lahkumist õnnestus vältida:  

“When I was still in my country, I received wrong information from an Estonian consular 
representation in France. When I arrived in Tartu I had a limited time of stay in the EU. I explained 
this in my residence permit application and they managed to solve the situation in time, so I did not 
have to leave the country and interrupt my studies.” 

Paar sisserändajat kirjeldasid, kuidas dokumentide taotlemise järel oli neile väljastatud dokumentidel 
vale info, ühel juhul oli eksitud näiteks nime ja elukoha kirjutamisel:  

“The clerk registered my place of residence incorrectly, confusing name and surname, which caused 
a delay in receiving an ID card and an extra trip to Politsei.” 

Samuti tõi mitu sisserändajat näiteid sellest, kuidas neil oli raskusi arusaamisega, milliseid tõendavaid 
dokumente nad esitama peavad, näiteks:  

“I emailed the police office in Estonian when can I apply for a permanent residence right because I 
had trouble understanding how the 5 years are counted. In response I got the same fragment from 
the immigration regulation that I asked about.” 

 “We had issues in understanding how should I apply for my residence permit, what documents I 
need for that and whether I can do it in Estonia or not.” 

“I needed to apply for a new residence permit, because the residence permit for employment that I 
had, was specifically for the position I held in one company and I decided to switch jobs. Although I 
had recently acquired a residence permit (valid for 5 years) not more than 3 months before this 
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happened, these are the rules. I called PPA beforehand to confirm which were the documents I 
needed, and to check if applying for a residence permit for employment under the basis of having 
finished higher education studies in Estonia, was my only choice and the way to go. I was told that 
indeed, and paperwork was basically same one I had submitted when I arrived, but a bit simplified. 
So, together with the HR specialist of my new employer, I went to PPA and submitted 
documentation, but the official there told us that some of the paperwork was not needed, and even 
more, that it would be better if I would apply for a different residence permit (for permanently 
settling in Estonia) - for which I did not have documentation. We were of course confused, but after 
discussing a bit I realized that this would be indeed more beneficial to me, so new application was 
printed with the help of the PPA official, I wrote by hand one document that was needed, and 
submitted the papers. If from the beginning, the information from the PPA helpline would have 
been correct, this would not have happened and it would have not taken much time, confusion and 
also waste of time looking for papers that were not needed. Moreover, if I am not mistaken, the HR 
person called PPA beforehand as well, and she got same information as me the first time.” 

Sarnased probleemid peaksid eelduslikult aga lõppema, kuna 2017. aasta algusest alates töötavad 
Politsei- ja Piirivalveametis migratsiooninõustajad7, kelle ülesandeks on toetada välismaalaste 
Eestisse elama asumist. Lisaks välismaalastele, nõustatakse ka tööandjaid, ettevõtjaid, õppeasutusi ja 
teisi, kellel on soov välismaalast värvata või teda muul põhjusel Eestisse elama kutsuda.  

Seega põhilised probleemid, millega sisserändajad vahetult enne Eestisse jõudmist, Eestisse jõudmise 
järel või elamisloa taotluse või elamisõiguse registreerimise protsessi ajal kokku puutuvad on 
järgnevad:  

• Politsei- ja Piirivalveameti ebapiisav võõrkeelteoskus; 
• ebapiisav teavitusprotsess dokumentide valmimisest või aegumisest; 
• dokumentidel nimekujuga eksimised; 
• sisserändajate ebapiisav teadlikkus või info puudulikkus dokumentidele esitavatest nõuetest;  
• sisserändajate ebapiisav teadlikkus, milliseid dokumente on vaja esitada.  

1.4. Kohanemisprogramm 

Uussisserändajate (kuni 5 aastat Eestis viibinud välismaalased) kohanemist toetatakse riigi poolt 
süstemaatiliselt alates 2015. aastast Siseministeeriumi algatusel läbi viidava kohanemisprogrammi 
raames.8  

Kohanemisprogramm koosneb 7 erinevast teemamoodulist ja A1-taseme eesti keele õppest:  

1. Baasmoodul 
2. Töö ja ettevõtlus 
3. Õppimine 
4. Teadus 
5. Perekond 
6. Lapsed ja noored 
7. Rahvusvaheline kaitse 
8. Keeleõpe (A1)  

                                                      
7 Nõustamisteenuse kohta leiab rohkem infot Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt: 
www.politsei.ee/et/teenused/migratsiooninoustajad.  
8 Vt rohkem infot kohanemisprogrammi kohta: www.settleinestonia.ee.  

https://www.politsei.ee/et/teenused/migratsiooninoustajad
http://www.settleinestonia.ee/
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Kohanemisprogrammi kõik moodulid on osalejatele tasuta ning iga sisserändaja saab ise valida, 
millistes moodulites soovib osaleda. Vaid rahvusvahelise kaitse saanutele on rahvusvahelise kaitse 
teemamoodulis osalemine kohustuslik; laste ja noorte moodulis ei saa aga osaleda täiskasvanud. 
Mooduleid viiakse läbi inglise ja vene keeles ning plaanis on osa mooduleid pakkuma hakata ka araabia 
keeles. Rahvusvahelise kaitse saanutele suunatud moodulit viiakse lisaks inglise ja vene keelele läbi ka 
araabia ja vajadusel prantsuse keeles. 

Käesoleva uuringu raames läbiviidud küsitlusele vastanutest olid kohanemisprogrammis osalenud 
vähem kui viiendik vastanutest (vt Joonis 6). Osa vastanutest ei näinud kohanemisprogrammis 
osalemisel mõtet, kuna nende hinnangul on nad saanud kohanemiseks vajalikku informatsiooni 
mujalt. Sellised tegevused võivad olla näiteks ülikoolides toimuvad kohanemisnädalad või ettevõtete 
poolt pakutav kohanemistugi personaliosakondade kaudu. Lisaks on välistudengitel ülikoolis võimalik 
saada nõu ja abi tuutoritelt, kes neid erinevates Eestisse elama asumise ja Eestis elamisega seotud 
küsimustes assisteerivad. 

Joonis 6. Kohanemisprogrammis osalenute osakaal ning kohanemisprogrammis mitteosalenute 
mitteosalemise põhjused (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 
* Muud põhjused: vastaja osaleb peagi kohanemisprogrammis, programmi toimumist on väheste 
osalejate tõttu edasi lükatud.  

 

Kohanemisprogrammis mitteosalemise peamiseks põhjuseks on nimetatud teadmatust programmi 
olemasolust (vt Joonis 7). Arvestades, et kohanemisprogrammi rakendatakse alates 2015. aasta 
suvest, on 3-5 aastat tagasi Eestisse saabunud ning osade 1-3 aastat tagasi Eestisse saabunud 
sisserändajate teadmatus seotud sellega, et neile ei ole programmi kohta infot edastatud. Osade 
sisserändajate puhul (need, kes saabusid Eestisse vähem kui 6 kuud tagasi) võib teadmatus olla seotud 
aga sellega, et nad ei ole Politsei-ja Piirivalveametist veel oma dokumente saanud -  
kohanemisprogrammist teavitamine toimub üheskoos dokumentide väljastamisega.  
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Seega on soovituslik lisaks PPA ametnikele ka KOV ametnike poolt kõiki sisserändajaid teavitada 
kohanemisprogrammi olemasolust, kuna programmis on võimalik osaleda ka tagantjärele; samuti 
pole vähetähtis ka asjaolu, et informatsiooni levib välismaalaselt välismaalasele sageli kiiremini kui 
ametlike kanalite kaudu. 

Joonis 7. Kohanemisprogrammist mitteteadlikud inimesed Eestisse saabumise lõikes (Euroopa Liidu 
kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 
Küsitluses nimetati järgmisi võimalikke seletusi kohanemisprogrammist teadmatuse kohta: 

• sisserändajale antav informatsioon oli osa suuremast infopaketist (teised infolehed ja 
dokumendid) ning kohanemisprogrammi alane info jäi tahaplaanile; 

• infot edastati sellises keeles või sellisel viisil, et sellest oli raske aru saada: näiteks oli 
kohanemisprogrammi info üks mitmetest kirja külge manustatud failidest; kohanemisprogrammi 
olulisus ja sisu oli sõnastatud vähearusaadavalt; või anti infoleht ametnikult sisserändajale ilma 
täiendavaid selgitusi juurde lisamata; 

• samuti ei informeeritud mõnedele uussisserändajatele teadaolevalt neid programmi olemasolust. 

Oluline on märkida, et kohanemisprogrammi infolehel on lisaks eesti-, inglis- ja venekeelsele infole 
esitatud info ka prantsuse ja araabia keeles.  

Seetõttu tasub sisserändajale info edastamisel - olgu selleks siis KOV või mõne muu asutuse ametnik 
- kas e-kirja pealkirjas või vahetult e-kirja alguses lühidalt ära märkida täpsemalt, milline info on 
esitatud kirja manuses ning millises keeles. 

Küsitlusele vastanud sisserändajad, kes olid kohanemisprogrammis osalenud, olid nii 
kohanemisprogrammi sisu ja materjalide, meetodite ja juhendajate ning moodulite toimumise aja ja 
kohaga rahul või väga rahul. Lisaks toodi välja, et kohanemisprogrammi moodulid on hea koht uute 
tuttavate leidmiseks ning programmi sõbralik atmosfäär tekitab sisserändajates teretulnud tunde.  
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Seetõttu on oluline viidata kohanemisprogrammile mitte ainult kui informatsiooni ja praktiliste 
näpunäidete saamise kohale, vaid ka kui kohale, kus on võimalik tutvuda teiste Eestis elavate 
välismaalastega ning suurendada seeläbi oma kontaktvõrgustikku, mis on Eesti eluga kohanemise 
juures väga oluline. 

Probleemne on sisserändajate jaoks aga see, et erinevad kohanemisprogrammi moodulid kestavad 
ühe päeva ning nii lühikeses ajavahemikus on keeruline kogu infot vastu võtta. Tihti langeb infoküllus 
kokku ka sisserändaja riiki saabumise järgse perioodiga, mis on tema jaoks niigi segane ning korraga 
on vaja vastu võtta väga palju uut infot. Seda tõid intervjuudes välja ka erinevate kohalike 
omavalitsuste ametnikud, et riiki saabumise järgselt on sisserändajatel vaja korraga rohkelt infot vastu 
võtta, mistõttu võib ühepäevasel üritusel räägitu juba peagi meelest läinud olla. Lisaks tõid erinevate 
kohalike omavalitsuste ametnikud väljendasid intervjuudes seisukohta, et kõigi sisserändajate jaoks ei 
ole ühepäevane rahvusvahelise kaitse saanud isikutele suunatud baaskoolitus piisav ning vaja oleks 
pikaajalisemat Eesti eluolu ja kultuuri tutvustavat moodulit.  

Kohanemisprogrammi materjalid on nii inglise kui ka vene keeles programmi kodulehel kättesaadavad 
ja seega saavad programmis osalenud ka hiljem materjalidele igal ajal ligi. Kohaliku omavalitsuse 
ametnikel võimaldaks materjalidega tutvumine aga teada saada, millised teemad on erinevates 
moodulites juba kaetud ning milliseid teemasid tuleks sisserändajatele ise pikemalt ja põhjalikumalt 
selgitada.  

Seega tuleb kohanemisprogrammi ja selle sisu osas tõsta teadlikkust ka KOV ametnike seas, kuna 
suurem osa neist ei ole sellest kunagi kuulnud ega ei oska seetõttu seda ka piirkonda elama 
asuvatele sisserändajatele soovitada. Kohanemisprogrammi sisu ja korraldusega on võimalik 
tutvuda programmi kodulehel www.settleinestonia.ee/.  

1.5. Keel  

Eesti keele vähene oskus takistab sisserändajatel otseselt nii infot hankida, kättesaadavat infot tarbida 
kui ka kohalikega suhelda. Küsitluses uuriti sisserändajatelt, kas neil esineb keelelisi probleeme 
asutustega suhtlemisel, kohalikke uudiseid tarbides või eesti keele õppele ligipääsul. Vastustest 
selgus, et keelelised probleemid esinevad enam kui pooltel sisserändajatest (vt Joonis 8).  

http://www.settleinestonia.ee/
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Joonis 8. Keel (nt asutustega suhtlemine, kohalikud uudised, eesti keele õpe) (Euroopa Liidu kodanikud 
n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

Sisserändajate kirjeldatud probleemid viitasid näiteks probleemidele vanemasse põlvkonda kuuluvate 
inimestega suhtlemisel: 

“Language problem; especially older people in offices do not speak English and even might refuse 
to serve you if (s)he finds out you are not Estonian and don't speak the language. This makes it 
really hard to try to communicate even if you know some words and understand a lot of what is 
spoken.” 

Samal ajal muutub suhtumine, kui välismaalane omandab (osaliselt) eesti keele:  

“Since I've learned at least a bit of Estonian, everyone in public services and like everywhere became 
really friendly and helpful.” 

Sarnaselt juriidiliste küsimuste peatükis kirjeldatule, takistab eesti keele mitteoskamine välismaalastel 
kasutada mitmeid avalikke teenuseid:  

“Too many areas to list in full: - registration, tax, employment, vehicle registration would all have 
been very difficult without an Estonian speaking partner – finding accommodation (on my own) 
was very hard (many landlords completely refused to rent to foreigners - court and police 
documents: difficult getting translations” 

Lisaks kirjeldasid sisserändajad, kuidas keeleõppes on tihti fookus eksami sooritamisel, mitte eluliselt 
vajalike eesti keele oskuste õpetamine:  

“Обучение языку проходит с целью сдать экзамен, темы затрагиваются в основном для 
экзамена. В группе много человек проходит курсы не первый год, но никто так и не 
заговорил свободно на эстонском языке. Информация дается быстро, часто используется 
более сложные упражнения, которые не объясняются учителем в полной мере. Не 
применяется игровая форма. Несмотря на достаточное количество часов, язык до сих пор 
представляет трудности для меня (и большинстве в группе).” 

“Мне приходится брать частные уроки по эстонскому языку. Было бы замечательно 
проводить уроки посредством телевидения и радио, улучшить сайт Keeleklikk, 
пересмотреть программу обучения языку от MISA, чтобы люди не учили годами одно и то 
же, не чувствуя сил и знаний для общения в быту и улучшения навыка.” 
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Üks venekeelne sisserändaja, kes elab Ida-Virumaal aga kirjeldab, kuidas vene keelt kõneleval isikul 
on mitmeid häid võimalusi keelt harjutada ning ka avalike teenuste pakkujatel on alati väga hea 
keeleoskus:  

“Поездка на ERR показала профессионализм работников, которые смогли объяснить свою 
работу как на эстонском, так и на русском языке. Персонал большинства общественных 
заведений знает несколько языков, отношение к русскоговорящему населению хорошее. 
Приятно участвовать в языковых кафе от MISA, курсах адаптации.” 

 

Kuna eesti keele oskus kiirendab sisserändaja kohanemise protsessi ning aitab tal oluliselt paremini 
Eestis hakkama saada, on oluline sisserändajate seas tõsta teadlikkust erinevate 
keeleõppevõimaluste kohta, näiteks:  

• A1 tasemel saab tasuta keelt õppida kohanemisprogrammi raames (vt täpsemalt peatükk 
Kohanemisprogramm) 

• Tasuta keeleõpet pakub ka Integratsiooni Sihtasutus (www.integratsioon.ee) 
• Sisserändajad, kes on töötuna registreeritud, saavad keelt õppida näiteks Töötukassa 

vahendusel 
• Iseseisvaks keeleõppeks saab kasutada näiteks Keelekliki lahendust (www.keeleklikk.ee) 
• Igas kohalikus omavalitsuses on olemas ka keeltekoolid, kus saab osaleda tasulistel 

keelekursustel  
• Koostöös kohaliku omavalitsusega on võimalik taotleda ka SA Innovelt toetust keeleõppeks 

ning kulude hüvitamist tasulistel kursustel osalemiseks ja eksami sooritamiseks 
(www.innove.ee) 

1.6. Kõrgharidus ja täiskasvanuharidus  

Eestisse õppima asunud välismaalastel või juba Eestis viibides õppima asunud sisserändajatel esines 
haridusega seotud probleeme 16% EL kodanikest ning ligikaudu veerandil (25%) kolmandate riikide 
kodanikest (vt Joonis 9). Peamised probleemid olid seotud sobivate õppevõimaluste leidmise, töö või 
elukoha leidmisega õpingute ajaks ning ülikoolipoolse toega õpingute ajal. 

Joonis 9. Kõrg- ja täiskasvanuharidus (nt õppevõimaluste leidmine, töö või elukoha leidmine õpingute 
ajaks, tugi ülikoolist peale saabumist) (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  
n=228) 
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Eesti ülikoolide puhul on oluline silmas pidada, et ülikoolides on välistudengitel üldjuhul olemas 
mitmekülgne tugi nende õpingute ja igapäevaeluga seotud probleemide lahendamiseks: 
välistudengitele ettenähtud tuutorite abil on võimalik toetada suure osa esilekerkivate probleemide 
lahendamist. Lisaks tegutsevad ülikoolide juures sageli ka grupid ja võrgustikud, kuhu välistudengid 
saavad koonduda. Taolised grupid viivad läbi ka erinevaid tegevusi, näiteks Aafrika Tudengite Ühing 
Eestis (Association of African Students in Estonia) korraldas 2016. aastal Aafrika tudengite nädala jmt. 

1.7. Töötamine  

Eestis töötamisega seotud probleeme on kogenud ligikaudu veerand küsitlusele vastanud 
sisserändajatest (vt Joonis 10). Probleemid on seotud näiteks Eestis sobiva töökoha leidmisega või 
kohaliku töökultuuri mõistmisega. Küsitlusele vastanute vastustest võib järeldada, et kui sisserändaja 
saab töötada näiteks ingliskeelsel töökohal, siis suuri tööga seotud probleeme ei ole. Kui aga isik ei ole 
näiteks kõrgelt kvalifitseeritud spetsialist või peab tööd otsima eesti keeles, esineb tõsisemaid tööga 
seotud probleeme. Seda kinnitasid ka vähese lõimumispotentsiaaliga sisserändajatega läbiviidud 
intervjuud, milles kirjeldati, et väga keeruline on leida omale töökohta.  

Samuti on sisserändajad kogenud probleeme Eestis pangakonto avamisega. Näiteks kirjeldas üks 
sisserändaja: “Before registering my own company (and without employment), one bank refused to 
give me a bank account. I didn't make an official complaint. I was able to get the account with another 
bank.”. Pangakonto avamisega võivad olla seotud ka märkimisväärsed kulud, kuna teatud 
uussisserändajate puhul maksab konto avamine 200€ – samas ei ole uussisserändajatel lihtne aru 
saada, kes saavad pangakonto avada tavahinnaga, kes mitte ja millest tulenevad sellised erisused. 
Vähese teadlikkuse tõttu võivad sellised olukorrad sisserändaja jaoks diskrimineerimisena tunduda.  

Joonis 10.  Töötamine (nt sobiva töökoha leidmine, kohaliku töökultuuri mõistmine) (Euroopa Liidu 
kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 

Eestis töö otsimise käigus olid mõned Eestis elavad sisserändajad pöördunud abi saamiseks ka 
Töötukassa poole, kuid sealne abi ei olnud alati sisserändaja jaoks sobilik, näiteks kirjeldati järgmisi 
situatsioone:  

“First of all before I came to Estonia my fiancée and I looked on internet what was needed to get 
registered by Töötukassa. I went there to get registered and found out, I needed to fill in a kind of 
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form which was all written in Estonian. Since it was my first time there I didn't speak, read or 
understood Estonian. Second of all it wasn't clear from internet that I needed to fill in that form 
otherwise I would have done it before already. By the intake the lady asked me if I knew what the 
wages were in Healthcare in Estonia, since I told her I used to work in healthcare, she suggested 
it would be better to go and work in Finland since the wages where higher there. Then every 
month when I went there I had to tell that I didn't found a job yet, because I didn't speak the 
language. When I asked if it was possible to get some money to pay for lessons the direct answer 
was No! How can you get a job when you don't speak the language?” 

Siiski kirjeldas üks sisserändaja ka positiivset kogemust Töötukassa kaudu töö otsimisel:  

“Töötukassa - возможность получения пособия на основании учёбы в другой стране; - 
возможность бесплатно посещать курсы эстонского языка (прошла курсы А2 и В1, а 
сейчас посещаю В2 по карте обучения) + плюс стипендия и расходы на проезд; 
доброжелательные консультанты (помогают с переводом документов и поиском 
информации).” 

Üks sisserändaja tõi näite olukorrast, kus tema vallandamisel võidi ära kasutada aspekti, et tegu on 
välismaalasega, kes ei ole oma õigustest kõige paremini teadlik:  

“Employer fired me in not the completely legal way. I didn't know that at the time. They gave me a 
paper to sign after the probation period was already over. The paper stated, that the employment 
contract is being ended by a mutual agreement, but actually they wanted to get rid of me (for legal 
firing they had no reason, I did my job just fine, but I didn't fit in, it wasn't challenging nor 
interesting, nor useful for the society), and I didn't know, they didn't have the right to fire me, or 
reduce my load for no reason if I didn't agree with it. It was sort of my fault, that I have signed the 
paper, but still, it is not a nice feature of the work culture here. After that I've heard multiple alike 
stories, that the employers here enjoy that possibility here a lot.” 

 

Küsitlusele vastanud ja intervjuudes osalenud sisserändajate kogemusele tuginedes on näha, et 
oluline oleks erinevat tüüpi sisserändajatele senisest enam Eestis töötamise kohta infot edastada, 
näiteks neid kohanemisprogrammi Eestis töötamise moodulisse suunates.  

Lisaks võib sisserändaja suunata Work in Estonia leheküljele www.workinestonia.ee, millelt leiab 
põhjalikku infot Eestis töötamise kohta. Leheküljel vahendatakse ka ingliskeelseid tööpakkumisi.  

1.8. Lapsed ja perekond  

Kuigi varasemalt on tuvastatud mitmeid probleeme, mis on seotud välismaalaste lastega, üheks 
selliseks näiteks lasteaia- ja koolikohtade kättesaadavus, oli küsitlusele vastanutest lapsevanemaid 
liialt vähe (n=23), et tuua välja probleemide ulatust. Küsisime siiski lapsevanematest sisserändajatelt, 
kas neil on esinenud probleeme näiteks kooli- või lasteaiakoha leidmisel või pereliikmete dokumentide 
või registreerimise korraldamisel. Probleeme esines mõningatel vastajatel (vt Joonis 11).  

 

 

 

 

 

http://www.workinestonia.ee/
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Joonis 11. Lapsed ja perekond (nt pereliikmete dokumentide või registreerimise korraldamine, kooli- 
või lasteaiakoha leidmine) (Euroopa Liidu kodanikud n=180, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 

Kuigi nii väikese vastanute arvu põhjal ei ole võimalik üldistusi teha, olid küsitlusele vastanud isikute 
jaoks veidi probleemsemad valdkonnad lasteaiakoha leidmine, koolis kättesaadavad tugiteenused 
ning informatsiooni vähesus Eesti haridussüsteemi kohta (vt Joonis 12). Probleemid lasteaia- või 
koolikoha leidmisel on adresseeritud ka varem.9 Üks lapsevanem kirjeldas, kuidas näiteks Tartu 
haridusteenuste haldamise süsteem ARNO on vaid kättesaadav eesti keeles, mistõttu ei ole 
lapsevanemal kõigest oma last puudutavast täielikku ülevaadet:  

“Language problem happens sometimes in the shops or places out of town also there are difficulties 
with many websites which does not provide English version (e.g. ARNO environment for 
Kindergarten registration); it becomes hard to understand the features and rules, regulations so 
they should be in English as many other sites have already these option.” 

Lisaks kirjeldas üks lapsevanem, kuidas tema laps oli kogenud kiusamist rahvusvahelises tasulises 
lasteaias ning kiusamine oli õpetajate poolt märkamatuks jäänud:  

“After lots of problems regarding finding kindergarten and communication and etc., I decided to 
register my son in an English speaking kindergarten and pay five times more. There were Estonian 
kids as well in the international class and my son also speaks Estonian more or less. My son was 
asking me about the meaning of an Estonian word that some of his Estonian classmates used to 
call him. But I couldn't find the word according to his pronunciation. Then after a while, and now I 
noticed the word was "pagulane". I am afraid it was not one or two times and the teachers didn't 
do anything for it!!” 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Vaata näiteks Tööandjate Keskliidu ettepanekuid välismaalt oskustöötajate värbamise lihtsustamiseks,  
kättesaadav: www.employers.ee/seisukohad/valistoojou-nullburokraatia-24-ettepanekut-valismaalt-
oksustootajate-varbamise-lihtsustamiseks.  
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Joonis 12. Kui rahul oled oma lapsega seotud järgmiste aspektidega (N=23) 

 
 

Sisserändajast laste vanematele on oluline edasi anda tema last puudutavat infot, kui tal ei ole 
võimalik seda iseseisvalt teha, näiteks kui keskkond on kättesaadav vaid eesti keeles, kuid 
lapsevanem ei mõista seda piisaval tasemel.  

Haridusvaldkonnas töötavatel spetsialistel on oluline tegeleda ka erinevate tugiteenuste (nt 
logopeed, psühholoog, õpiabi) arendamisega selliselt, et neid saaksid kasutada ka 
sisserändetaustaga lapsed.  

Samuti tuleks parandada lasteaia- ja koolikohtade kättesaadavust, et kõik lasteaia- või kooliealised 
lapsed vastavalt lasteaias või koolis käia saaksid.   

 

1.9. Tervishoid  

Tervishoiu ja arstiabi kättesaadavusega seotud probleemid olid küsitlusele vastanud Eestis elavate 
sisserändajate seas üks enim probleemsemaks valdkonnaks. Tervishoiuga seotud probleemid 
jagunesid peamiselt kaheks: esimesed olid seotud Eestis kättesaadava arstiabi korralduse 
mittetundmisega ning teised olid seotud keeleliste probleemidega arstiabi vajamisel. Sealjuures oli 
probleemseks märgitud nii arsti leidmist, arsti juures käimist, arstiga suhtlemist, tervisekindlustust kui 
ka e-tervisele ligipääsetavust. Küsitlusele vastanud sisserändajatest oli tervishoiuga seotud probleeme 
kogenud 30% EL kodanikest ning ligikaudu 40% kolmandate riikide kodanikest (vt Joonis 13).  
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Joonis 13. Tervishoid (nt arsti leidmine, arsti juures käimine, arstiga suhtlemine, tervisekindlustus, e-
tervisele ligipääs) (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

  
Küsitluse raames küsiti sisserändajatelt kui teadlikud nad on erineva taseme arstiabi juurde 
pääsemisest ning vastustest selgus, et teadlikkus on väga madal (vt Joonis 14). Enam kui kolmandik EL 
kodanikest ja kolmandate riikide kodanikest ei olnud teadlik sellest, kuidas saada erakorralist abi, st 
millisel numbril saab kutsuda kiirabi. Sealjuures teadsid vaid 40% kolmandate riikide kodanikud ja 64% 
EL kodanikest, et neil on ka võimalus erakorralise abi vajamisel pöörduda otse haiglasse erakorralise 
meditsiini osakonda. Seda, kuidas omale perearsti saada või kuidas perearsti juurde aega saada, teadis 
vähem kui 40% sisserändajatest. Suur erinevus esines EL kodanike ja kolmandate riikide kodanike 
vahel kui teadlikud oldi selle osas, kuidas hambaarsti vastuvõtule saada: kui 42% EL kodanikest oli 
teadlik, kuidas seda teha, teadis sama vaid 20% kolmandate riikide kodanikest.  

Antud tulemused näitavad, et sisserändajate seas on väga oluline tõsta teadlikkust ligipääsust 
erineva taseme arstiabi juurde.  

Joonis 14. Kas olid teadlik järgnevast? (EL kodanikud N=190, kolmandate riikide kodanikud N=228) 
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Sisserändajatel, kellel on erakindlustus, on keeruline leida arsti, kes oleks nõus neid vastu võtma, kuna 
sellega kaasnevad lisaülesanded ja ajakulu. See probleem väljendus ka sisserändajate vastustes:  

“Emergency room is easily accessible but otherwise it is extremely hard to get medical care as a 
foreigner. No one wants a client that is going to stay only a certain amount of time and no one 
knows about basic procedures about insurance etc (that I am in fact Eesti Haigekassa kindlastatud). 
If it is not emergency, it is really hard to get anyone to look at your problem.” 

“It was really difficult to find a family doctor who speaks English. I hadn't registered for one before 
and while being sick it was frustrating to call to several places while not speaking Estonian or 
Russian.” ‘ 

Keeruline on ka leida arsti, kes oskaks piisaval tasemel mõnda võõrkeelt, et tunda end mugavalt 
sisserändajale vajaliku meditsiinilise abi pakkumisel. Selle probleemiga olid kokku puutunud mitmed 
Eestis elavad sisserändajad:  

 “I had difficulty finding an English-speaker doctor to register to. I was able to find one recently with 
the recommendation of a friend.” 

“I find it extremely hard to find an English-speaking doctor from my area, meaning that if I want to 
register as a Haigekassa patient, I'm not able to visit the doctor without a translator (this was 
instructed by the clinic, which is the only Haigekassa associated one in my area). This means I will 
not receive the same treatment as a regular citizen even if my local employer pays the Haigekassa 
contributions as normal.” 

“I needed to visit a gynecologist because I met some health problems and it was really hard to 
register myself for appointment because nobody in reception talked English or talked really bad. 
And it was really hard to find rooms and doctors because of non-English speakers.” 

“I was trying to ask where to go with my inflamed operation scar. I called to the hospital of Tartu 
and the person answering didn't speak English. I started to ask in Estonia slowly (using a translator) 
and she just shut the phone. Later on I went to the hospital and the same woman was there and 
listened to me speaking in Estonian and understood.” 

“Not a big issue, but there has been some problems to communicate with my family doctor: me not 
talking fully in Estonian, she not talking in English at all... it has led to some minor 
misunderstandings.” 

Samuti selgus nii küsitlustulemustest kui ka intervjuudest vähese lõimumispotentsiaaliga inimeste 
seas, et sisserändajatel on vajadus ka psühholoogilise abi järele. See puudutab muuhulgas ka 
rahvusvahelise kaitse saanud isikuid või sõjapiirkonnast pärit sisserändajaid (näiteks ukrainlased).  

 

• Sisserändajate seas on väga oluline suurendada teadlikkust erineva taseme arstiabi 
kättesaadavuse kohta.  

• Kuna paljud arstid saavad arstiabi pakkuda vaid eesti keele vahendusel, on vajalik sisserändajal 
aidata leida kas temaga ühist keelt rääkiv arst või aidata leida tõlketeenus arsti külastamise 
ajaks. 

• Kasvava tähtsusega on vajadus psühholoogilise abi kättesaadavuse suurendamise järele 
sisserändajate, eriti rahvusvahelise kaitse saanud isikute sihtgrupi seas.  
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1.10. Juriidilised küsimused 

Juriidilised küsimused on seotud näiteks lepingute mõistmise, dokumentide allkirjastamise, juhilubade 
taotlemise ja pikendamise või auto registreerimisega Eestis. Küsitlusele vastanutest on erinevaid 
juriidilisi probleeme kogenud ligikaudu veerand EL kodanikest ja kolmanda riigi kodanikest (vt Joonis 
15).  

Joonis 15. Juriidilised küsimused (nt lepingute mõistmine, dokumentide allkirjastamine, juhiluba, auto 
registreerimine) (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud n=228) 

 

Probleeme valmistavad näiteks erinevate asutuste kodulehed, kus on Eestis elavatel välismaalastel 
keeruline sobivat infot leida: 

“Current e-maksuamet/e-toll site have pretty bad English translation. Everything deeper than 
menus/pages is in Estonian only. And as it all more or less professional terms, google translate helps 
only for some of things, not for all.” 

 “It's not clear, when you come from another EU-country to Estonia if you have to change your 
driver's license to an Estonian one or not. Searching for answers on internet show different answers, 
asking the police/ Maanteeamet and also asking in Expat groups show different examples.” 

“Some rules/procedures are unclear and there is lack of people who can explain (especially in 
English)” 

“I always apologize for not understanding/speaking Estonian and I don't mind that people don't 
speak English. However, it is the unfriendly attitude or the unwillingness to help in official institutes 
that bothers me.” 

Lisaks on Eestis elavad välismaalased kokku puutunud olukorraga, kus nad peavad alla kirjutama 
dokumendile, mida nad ei mõista. Sealjuures vahel sisu ka selgitatakse, aga mitte piisava detailsusega:  

“I had problem in understanding many of the legal contracts since they are in always in Estonian so 
I just have to believe in the person who wants me to sign, that gives a feel of insecurity, although 
Estonian people are nice and don't cheat.” 

“It was relatively easy to find accommodation opportunities, but the landlord only provided me with 
a contract in Estonian and has been trying to fool me repeatedly.” 

Üks sisserändaja on oma Eestis viibitud aja jooksul kogenud ka etnilist profileerimist: 
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“I got stopped for a minor traffic offense and didn't know Estonian too well at that time. The 
patrolmen insisted on speaking Russian to me just because I come from a Slavic country, even 
though I repeatedly said that I don't understand a word in Russian.” 

Teisalt kirjeldati seoses juriidiliste küsimustega ka mitmeid positiivseid kogemusi, näiteks:  

“Consulate services were very positive and understanding of my situation even though the 
confusion and legal complications were sky high. I thank to Indian Embassy for making 
arrangement for me to receive a D type visa with all necessary documentations.” 

“I needed a digitally signed document from the UT (Tartu University) for the custom that would 
confirm my status at UT. I got it within 15 minutes. In Ukraine, where I am original from, it would 
take me a week! In addition, I was cancelled the custom fee just because I am a student. The custom 
officers only checked the box to ensure if I was really sent the cloth and asked for the student 
confirmation document. I take this chance to thank them again whether for humanity or for the 
sparing rules.” 

“My company had to translate my contract into English so I could understand what I was signing. I 
felt loved.” 

“Очень классное отношение в департамента полиции, вообще у меня только 
положительныйо пыт общения с гос. структурами, спасибо им за это!”  
“Очень нравится, что много вопросов можно решить очень быстро и дистанционно.” 
 

• Selleks, et sisserändaja mõistaks allakirjutatavaid dokumente, tuleks talle võimalusel enne 
dokumendi allakirjutamist selle sisu selgitada.  

• Keerulisemate dokumentide puhul tuleks sisserändaja suunata tõlkeabisse või tõlkebüroosse, 
kus kvalifitseeritud tõlgid saavad sisserändajale ka keerulisemad lepingulised nüansid selgeks 
teha.  

• Osad kohalikud omavalitsused on tõlkinud ka osa enamkasutatavaid blankette näiteks inglise 
või araabia keelde. Muukeelsete näidisblankettide olemasolul on sisserändajal võimalik 
vaadata muukeelset näidisblanketti ning selle põhjal iseseisvalt täita eestikeelse blanketi sisu.  

1.11. Vaba aeg ja sotsiaalne elu  

Vaba aja ja sotsiaalse elu teema raames uuriti sisserändajatelt, kui lihtne on neil Eestis sõpru leida, kui 
lihtne leida üritusi, kus vabal ajal käia ning kui lihtsasti leitakse üles informatsiooni näiteks vabatahtliku 
töö kohta. Küsitlusele vastanud Eestis elavate sisserändajate vastustest selgus, et kui ligikaudu pooltel 
vastajatest sellega probleeme ei ole, siis kolmandikul EL kodanikest ja kolmandate riikide kodanikest 
probleemid siiski esinevad (vt Joonis 16). 



 28 

Joonis 16. Vaba aeg ja sotsiaalne elu (nt sõprade leidmine, huvipakkuvatel ürtustel käimine, vabatahtliku 
tegevuse võimalused) (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 

Sisserändajate sõnul on esinevad probleemid seotud osaliselt sellega, et erinevate vaba aja tegevuste 
kohta on keeruline infot leida:  

“I want to volunteer and I have emailed various volunteering organizations to ask if they had any 
opportunities and they all said they were not aware or that I should check a website that is 
completely in Estonian language so I can't really understand because my knowledge is very basic 
and it is very hard to translate everything in a way that makes sense using google translate.” 

“Just finding it a bit difficult to find out what kinds of events are happening in the near future, 
although mostly I probably have myself to blame for not really knowing where to look for 
information. Most likely an issue that will resolve itself over time.” 

Üks sisserändaja kirjeldas, et kuigi tal oli Eestis hobi, millega tegeleda, ei soovinud ta seal ühel hetkel 
enam käia, kuna tundis, et teised (eestlased) suhtusid temasse tõrjuvalt tema päritolu tõttu:  

“I did have a hobby which I attended here regularly (partly, to meet more Estonians outside of my 
colleagues). But I stopped going after I got a strong sense that I was not wanted there. And I think 
that was associated with my being a foreigner.” 

Teisalt kirjeldas üks teine Eestis elav välismaalane, kuidas ta leidis omale meeldiva vaba aja tegevuse, 
millest võtsid osa ka teised välismaalased, mistõttu ei pidanud ta muretsema oma vähese eesti keele 
oskuse pärast:  

“I'm a game developer and were trying to find people with the same interest. I visited one Virtual 
Reality event and asked a random person if she knew any people of such. She personally helped me 
found the people exactly I was looking for. There I met a guy who was organizing weekly meetups 
for game developers, and he invited me to the events. The organization was awesome and everyone 
was even giving their presentations in English so I had no problem adapting, and it had been really 
quick for me to feel like a part of that community. And very last week I won a local competition 
organized by that community with 4 other Estonian friends I made there and our project will most 
probably be funded by University of Tartu.” 

Välismaalaste seas on soov erinevatel üritustel osaleda või vabatahtlikku tööd teha väga kõrge 
(keskmiselt umbes 90%, vt Joonis 17). Enim ollakse huvitatud tegevusest hariduse, inimõiguste, 
integratsiooni, sotsiaaltöö ja lastekaitse valdkonnas. See näitab, et sisserändajatele tuleb anda edasi 
informatsiooni piirkonnas toimuvate ürituste ning tutvustada vabatahtliku töö võimalusi. Üritustel 
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osalemine või vabatahtlik töö aitab sisserändajal leida uusi tuttavaid ning suurendab kuuluvustunnet 
oma uue elukohaga.   

Joonis 17. Soov vabatahtlikuna töötada või üritustel osaleda. (Euroopa Liidu kodanikud n=190, 
kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 
 

Suurendamaks piirkonnas elavate sisserändajate kuuluvustunnet ning aitamaks neil osa võtta 
kohalikest üritustest, on oluline jagada informatsiooni linnas või vallas toimuvate ürituste kohta.  

Aitamaks sisserändajatel leida kohalikke tutvusi või suurendada nende võimalusi töö leidmiseks, 
tuleks sisserändajatele vahendada ka vabatahtliku töö võimalusi. Seda saab teha näiteks 
Vabatahtlike Värava keskkonna kaudu (www.vabatahtlikud.ee).   

1.12. Avalik ruum ja ühistransport  

Avaliku ruumi ja ühistranspordi teema all uuriti sisserändajatelt, kas nad on teadlikud, mis on avalikus 
ruumis lubatud ja mis mitte ning kui hästi mõistetakse, kuidas töötab ühistransport. Enamusel 
küsitlusele vastanud sisserändajatest ei esinenud avaliku ruumi ja ühistranspordi mõistmisel 
probleeme (vt Joonis 18). 
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Joonis 18. Avalik ruum ja ühistransport (nt teadmine, mis on avalikus ruumis lubatud ja mis mitte, 
ühistranspordi liinide ja ajakavade mõistmine) (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide 
kodanikud n=228) 

 

Üksikud probleemid esinesid ühistranspordi kellaaegade mõistmisel, näiteks kirjeldasid sisserändajad 
järgmisi situatsioone: 

“There were no digital signs next to the bus stop. Didn't know when the bus would be there. Got 
better when I installed trafi but I don't think the busses are equipped with gps so it's hard to get an 
exact time.” 

 “He (bus driver) didn't understand me, I didn't know which bus to take, because the normal bus 
didn't come. Didn't know about the prices.” 

Tartust pärit sisserändajad kiitsid mitmel juhul Tartu ühistranspordisüsteemi: “The public 
transportation system - especially the buses - is fantastic.”. Tallinnas elavatele sisserändajatele meeldis 
aga see, et Tallinnas ei pea ühistranspordi kasutamise eest maksma. Vähese lõimumispotentsiaaliga 
inimeste seas läbiviidud intervjuudes kirjeldati samuti, et nii Tallinnas kui Tartus on väga hea kasutada 
ühistransporti. Tartu puhul selgus aga, et pikka aega ei oldud teadlikud võimalusest kasutada tasuta 
ühistranspordi kuukaarti kui peres on vähemalt kolm last. See näitab, et taoliste soodustuste kohtu 
tuleks senisest enam infot jagada, kuna sarnast infot on sisserändajal keeruline ise üles leida.  

Sellist infot võib keeruline olla saada ka näiteks bussijuhilt, kuna puududa võib ühine keel:  

 “Three months ago during one day two bus drivers in Tartu didn't want even to try to communicate 
with me, when I was speaking in English and trying to say basic words in Estonian also. They simply 
ignored me.” 

1.13. Tõrjumine ja rassism 

Tõrjumine ja rassism on probleemiks osadele Eestis elavatele sisserändajatele, näiteks teise 
nahavärviga isikute jaoks. Sellised situatsioonid on näiteks avaliku solvangu või diskrimineerimise 
tajumine või end mitteteretulnuna tundmine. Antud küsitlusele vastand tõid vabades vastustes enim 
näiteid just rassismi või tõrjutusega seotud situatsioonidest. Sealjuures on tõrjumine ja rassism 
suureks probleemiks just kolmandatest riikidest pärit sisserändajate jaoks (vt Joonis 19). Kui EL 
kodanike jaoks on see probleemiks 26% sisserändajatele, siis kolmandate riikide kodanikest 45% 
inimestele.  
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Joonis 19. Tõrjumine ja rassism (nt avaliku diskrimineerimise tajumine, end mitteteretulnuna tundmine) 
(Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 

Küsitlusele vastanud sisserändajad kirjeldasid mitmeid situatsioone nii vaimsest kui füüsilisest 
vägivallast:  

“2014 My wife and I were on an escalator and the man behind us started asking my wife why we 
weren't speaking Estonian. He then continued to speak to my wife in an increasingly aggressive 
manner and kept asking when I was going to set off my bombs. /…/ 2016 Picking up a pizza from 
Peetri Pizza, Magistral. A man, alone at a table, eating a pizza commented that there was probably 
going to be an explosion soon or something. T hen kept mumbling about "neegrid". Bombing seems 
to be a common fear amongst some people here.” 

“I have black/dark friends and very often I hear locals (grown up and kids) calling them "musta". I 
feel a high level of racism in Estonia - never with me (I'm white), but with my black/dark friends, 
yes.” 

“I was going to the Prisma's lift from the parking at Kristiine and a young guy who was behind with 
2 friends jump on the metal steps really hard making a really loud noise, I ignore him but when I 
got to lift entrance they got closer to me and this guy started speaking in English repeating the 
word DISGUSTING very loud and for so many times , I just ignore him he stop after the lift doors 
open. I notice that some people try to scares me stepping really hard behind me happen just 3 
times.” 

“I was outside Viru Keskus, and some kid approached by Estonian girlfriend and asked her 
something about why is she with a "sand-nigger" or Estonian equivalent of that. Sand nigger 
basically means Arab in a very bad way. I did make a complaint, but I doubt the kid changed at all.” 

 “Strangers in the streets have been pointing and calling me "negro" and clearly offending me. 
Furthermore, I know about similar experiences that my friends had in Estonia and in some cases 
ended in fights, most of the time due to the aggressive attitude of the locals.” 

“This sort of attitudes seem to have decreased a bit by now, but it has been rather common to meet 
people with a certain racist attitude. Questioning why am I in Estonia, why am I taking the work of 
estonians and etc... never getting violent but always uncomfortable. Certainly, last couple of years 
demonstrations by EKRE and the media coverage do not help at all to solve this attitudes, which 
seem to be well embedded in the social fabric” 

“When I arrived in Estonia it was not EU yet, so my problems probably are not actual anymore. 
Problem with racism are increasing in Estonia as I live here 22 years I must confess, that last 1,5 
years I got really attacked and feel today very unsecure in Estonia. Police refused to help in any 
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way. As well as when i got robbed (2016) Valga police even did not open a case or contact me after 
writing a protocol. I got a strong feeling that police is not dealing foreigners the same way as locals 
and refuses to help.” 

“1.) I was called a monkey by some guys driving in their car around A.H. Tammsaare. 2.) I was 
violently pushed by a guy for just no cause while i was alighting from the bus at Hobujaama 3.) I 
was harassed in the Trolley by two drunk guys on my way to class but the people in the tram came 
to my aid. The experience left me emotionally shaken 4.) At two of the places i worked, the 
complaints about my work were to psychologically demeaning for me no matter how much i tried 
to satisfy my supervisors. My contract was eventually cancelled when I spoke out about the 
condition of work and the non-appreciative attitude towards the work done.” 

“A man with his girlfriend said straight to my face, "go to your country and we don't need you". I 
was smiling immediately, he and his girlfriend was angry to see me. I said I am working and I am 
doing PhD in Estonia. He said our Estonian are stupid to invite you and go to your country because 
we don't need you. I understand he don't like my skin colour, actually i live in Tallinn and Tartu, in 
Tartu i faced lots of racist related people very much and it creates an aspect not to be in this country 
and not to do research for Estonian people and to protect the Estonian environment. I have lots of 
patience but racism and discrimination is really high in Estonia. Actually the way people see me I 
understand easily about the attitude towards me.” 

“After I touched the door handle, the Estonian girl clean it, there's nobody else around, and I was 
the only one.” 

“First time was at the old town, was was with my colleagues/friends coming out from a bar. And 
the guys just came strenght to me call me names ( black monkey, nigga what am I doing here ) my 
friends were very unhappy with him then ask him to walk away. Second a my residence in Siidisaba. 
Coming back from work one evening. T hree guys whom I came out of the same public walking 
transport. Walking the same detection at a point start to chant animals Sound right behind me 
when I turn around looking they start to laugh saying what am I going to do?” 

“I arrived at Tartu train station and walking towards the university, an old woman came with 
furious face and eyes and said to me "go home", I smiled at her. Once again she came behind me 
with furious eyes said "go home" and started speaking in Estonian and shouted. The public was 
silently watching assault with no reactions. I felt because of my color of my skin, she doesn’t like 
me.” 

“I was attacked and hit by a man shouting racial slurs in Estonia, "must". He followed me and gave 
me a knock on my head. I suffered a swelling. That was the second time. The first one ended without 
any physical attack.” 

“Place - Viljandi we were just walking, taking pictures. 2 drunk strangers get close to one girl from 
our group and started shouting in Russian and Estonian "get out from this country" kind of things. 
We called the police and they ran away. Police tracked them in a few minutes.” 

“When I was walking on the street or in a park, some drunk people just come back and call me wired 
names, because I am Asian.” 

Lisaks sisserändaja sihtgruppi kuulumisele, kiusatakse avalikult ka homoseksuaale:  

“I was wearing a gifted T -shirt with an image of Freddy Mercury, which apparently signaled to 
some people on the street, that I was gay. On several occasions I was approached by people who 
(mostly in Russian) told me, that gays were not welcome in Estonia.” 

“Еще раз уточню, я не знаю насколько это массовая проблема, но моидрузья не 
славянской(грузины, южноамериканцы, азиаты) регулярно сталкиваются с 
эпизодамирасизма.” 
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Võttes arvesse probleemi ulatust, on väga oluline tegeleda rassismi ja tõrjutuse vähendamisega Eesti 
ühiskonnas. Võttes arvesse, et kohanemine on kahepoolne protsess, mõjutab kohalike tõrjuv ja kohati 
vägivaldne käitumine otseselt sisserändajate kuuluvustunnet Eestis. Mitmed sisserändajad ei 
teatanud tekkinud olukorrast kellelegi, kuna ei oldud teadlikud, millise asutuse poole pöörduma 
peaks.  

• Puutudes kokku sisserändajaga, kes on kokku puutunud tõrjutuse või rassismiga, tuleks suunata 
Inimõiguste Keskuse poole, aadressil: https://humanrights.ee/tegutse/teata-inimoiguste-
rikkumisest. 

• Kui situatsiooniga on kaasnenud ka füüsiline vägivald, tuleks sisserändajal pöörduda Politsei- ja 
Piirivalveametisse, et esitada juhtunu kohta avaldus.  

1.14. Kultuuriline kohanemine  

Kultuurilise kohanemise all küsiti Eestis elavatelt välismaalastelt, kas neil esineb probleeme näiteks 
kohalike kommete, traditsioonide mõistmisega või küsimusi, mis on seotud usu või kohalike 
toitumisvõimalustega. Kultuurilise kohanemisega esineb probleeme ligikaudu 30% EL kodanikel kui 
kolmandate riikide kodanikel (vt Joonis 20). Probleemide osas kirjeldati situatsioone, kus kohalike 
poolt tajuti tõrjuvat suhtumist, kui sisserändaja kannab pearätti:  

“Well if you take scarf in public, people look strangely at you and even some oldies approach you 
as some very different person on earth.”  

Joonis 20. Kultuuriline kohanemine (nt kohalikud kombed, traditsioonid, usuga seotud küsimused, 
toitumisvõimalused) (Euroopa Liidu kodanikud n=190, kolmandate riikide kodanikud  n=228) 

 

Samuti kirjeldati, et eestlasi on keeruline mõista, kuid keele õppimisel õpitakse tundma ka kohalikku 
kultuuri:  

“Mostly just difficulty with the language barrier and miscommunication with words. The cultural 
adaption is more difficult, I feel with time I will learn the language to a certain degree to be able to 
communicate well, however the cultural differences are an adjustment. The formality of 
relationships even amongst family members, the lack of communication and contact between 
family and neighbors. These dynamics are very different to the environment in which I was raised 
where we are a lot more demonstrative with feelings and emotion” 
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https://humanrights.ee/tegutse/teata-inimoiguste-rikkumisest
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“I wish orientation/integration courses for foreigners would provide more info on the "unwritten 
rules" of the Estonian informal communication (making friends, getting acquainted, establishing 
relationships etc.)” 

“Would be really nice if there was some "cultural shock-premedication" in form of small info packet 
about Estonian normal habits. For some southern people would be good to know about wanting to 
be on time, northern people would maybe want to know about general differences from similar 
countries. (attitudes towards certain groups, social behavior, studying/working habits)” 

Teisalt kirjeldasid sisserändajad ka positiivseid näiteid eestlaste lahkusest ja soojusest. Sealjuures on 
sellised olukorrad sisserändaja jaoks eriti olulised, kui need juhtuvad ootamatult, võõraste inimestega:  

“Despite the big safety wall Estonian people have, I have felt the warmth and kindness of people. 
I've heard it´s said that it takes time to get to Estonian person but once it happens you'll get a 
friend for life.” 

“People in supermarkets when I first arrived here. They would rush and get someone who 
understands English to be able to help me. People on the street who took me by the hand and 
showed me where to go. There are too many occasions to mention the mall.  The good 
experiences far outweigh the negative ones.” 

• Küsitlusele vastanud sisserändajate vastused näitavad, et oluline on luua neile ja kohalikele 
elanikele ühiseid kohtumispunkte, et ühist läbikäimist suurendada.  

• Teisalt on oluline sisserändajatele erinevatel viisidel selgitada Eesti eluolu ja sotsiaalseid norme.   
• Eestisse hiljuti kolinud sisserändaja tuleks suunata ka kohanemisprogrammi baasmoodulisse, 

milles aidatakse sisserändajal mõista Eesti riigi ja ühiskonna toimimist, igapäevast eluolu ja 
kultuurikeskkonda.   

1.15. Valimi ülevaade 

Kokku vastas küsitlusele 418 vastajat. Neist 45% olid Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonda 
kuuluvate riikide või Šveitsi kodanikud ning 55% kolmandate riikide kodanikud. Kolmandatest riikidest 
pärit vastajate piirkondlik jaotus on kuvatud Joonisel 21. Enim oli vastajaid Euroopa riikidest, mis ei 
kuulu Euroopa Liitu, näiteks Ukraina. Rohkelt oli vastajaid ka Aasiast, Põhja-Ameerikast ja Aafrikast. 
Küsitlusele vastajateks olid peamiselt Eestis õppivad või töötavad kõrgharidusega inimesed. 
Küsitlusele vastanute seas olid Tallinnast ja Tartust pärit vastajad üle esindatud, mistõttu ei ole 
võimalik piirkondade vahelisi erisusi välja tuua.  

Joonis 21. Kolmandatest riikidest pärit vastajate piirkondlik jaotus (n=228) 
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Suurem osa küsitlusele vastanutest oli Eestisse kolinud üksi (vt Joonis 22). Vähem oldi Eestisse kolinud 
koos elukaaslase või partneriga (keskmiselt 20%) või lapsega (vähem kui 10%). 

Joonis 22. Kellega isik koos Eestisse kolis (n=418) 

 
* Muu: vanemad, vanavanemad, koliti elukaaslase juurde, kes juba elas Eestis.  
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II OSA  
2. Koolitusmaterjal: Kultuurilised erinevused ja töö Lähis-Idast ja Põhja-

Aafrikast (MENA) pärit sisserändajatega 

Sissejuhatus 

Tänane arutelu migratsiooni üle keskendub Eestis suures osas Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) 
päritolu või moslemitaustaga uussisserändajatele. Tartu Rahvusvahelise Maja kogemus näitab, et 
kultuuriliste erinevuste osas otsitakse sageli infot just seoses tööalase (või ka sotsiaalse) kokkupuutega 
MENA piirkonnast pärit isikutega, eriti rahvusvahelise kaitse saajatega.  

Kuigi enamik Eestisse jõudvaid rahvusvahelise kaitse saajaid on pärit Ukrainast ja Venemaalt10, saabub 
arvestatav osa ka Lähis-Idast. Siiani on tavalisemateks saatvateks riikideks olnud Süüria ja Iraak, samuti 
on Eestisse jõudnud palestiinlasi – enamasti küll mitte nendelt aladelt, mida täna Palestiinaks 
nimetatakse, vaid Liibanonist või Süüriast pärit palestiinlased, kelle vanemad juba 1948. aastal 
põgenesid naaberriikidesse ja kes defineerivad ennast palestiinlastena, mitte näiteks süürlastena. 
Viimane grupp eristub selle tõttu, et nad on „mitmenda põlvkonna pagulased“, olles iseäranis 
Liibanonis marginaliseeritud grupp.  

Suurenenud infovajadus MENAst pärit sisserändegrupi osas on loomulik, sest Eesti ühiskonnas on 
olnud võrdlemisi vähe kogemusi selle sisserändegrupiga ning valdavalt meediast pärinev 
informatsioon annab aga vaid valikulise (ja sageli negatiivse) pildi MENA piirkonnast.    

Käesolev koolitusmaterjal annab ülevaate peamistest aspektidest, mis Tartu Rahvusvahelise Maja 
kogemuse kohaselt mõjutavad kommunikatsiooni ja mille lahtimõtestamine võib töö MENA 
uussisserändajatega ladusamaks muuta.  

Kuna Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) ametnikud puutuvad sageli kokku just rahvusvahelise kaitse 
saajatega, keskendume ka antud materjalis piirkondadele, kust rahvusvahelise kaitse saajad siiani 
pärit on olnud – Süüria, Iraak, Palestiina. Suur osa infost kehtib laiemalt araabia maadest pärit inimeste 
kohta, olenemata nende staatusest ega religioonist. Seal, kus sundränne ja religioon toovad kaasa 
lisaaspekte, mida on vajalik eraldi silmas pidada, on need eraldi välja toodud. 

2.1. Kultuur, kohanemine, eelhoiakud 

Kultuurid ja kultuuriline kohanemine 

Araabia maadest sisserännet puudutavate arutelude üsna tavaliseks fookuseks on uussisserändajate 
kultuurilised erinevused. Sageli väljendatakse hirmu selle üle, et uute tulijate kultuur ei sobi kokku 
Eesti (Euroopa, lääne jm) kultuuriga. Kui kultuurilistele erinevustele keskendumine muutub 
ebaproportsionaalseks, muutub see osaks protsessist, mida nimetatakse „maailma etnilistamiseks“. 
Selles protsessis püütakse kultuuri ja kultuuriliste erinevuste kaudu seletada kõike, mis uudistest läbi 
käib - alates sõdadest kuni majandusarengu ja tarbijakäitumiseni. Selline lähenemine võib aga olla ka 
negatiivsete tagajärgedega, sest see eeldab ja ühtlasi kinnistab arusaama, et inimeste igapäevaelu 

                                                      
10 Vaata täpsemalt Politsei- ja Piirivalveameti rahvusvahelise kaitse statistikat, kättesaadav: 
www.politsei.ee/dotAsset/218156.pdf.  

https://www.politsei.ee/dotAsset/218156.pdf
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moodustavad omavahel kokku põrkuvad kultuurid ning kultuuri nähakse selles pildis võrdlemisi 
muutmatu ja rangelt piiritletuna.11  

Ükski kultuur ei ole muutumatu ega homogeenne – rikkalikud ja nüansirohked on nii Eesti kui ka Süüria 
kultuur, rääkimata juba suurematest kategooriatest nagu „Euroopa kultuur“ või „araabia maade 
kultuur“.  Ükski kultuuriline taust ei ole olemuslikult nii jäik, et lõimumist ei saaks toimuda – ent selles 
protsessis on nii takistavaid kui ka soodustavaid tegureid. Integratsiooni protsessi edenemises omavad 
suurt rolli ühelt poolt uussisserändajad ise, teiselt poolt aga vastuvõtva ühiskonna asutused ja 
kogukonnad. Just interaktsioon nende kahe osapoole vahel mõjutab lõplikku tulemust. Ent need 
osapooled ei ole võrdsed partnerid. Vastuvõttev ühiskond oma struktuuride, institutsioonide, 
poliitikate ja reaktsioonidega omab palju suuremat mõju lõpptulemusele. 

Kuna sisuliselt mõjutavad kohanemist ja lõimumist kõik uussisserändajaga kokku puutuvad inimesed, 
siis selle toetamiseks on oluline teada, millise protsessiga üldjoontes tegu on. 

Uues kultuuris kohanemine on pikaaegne protsess. Üks levinud mudel selle selgitamiseks on Milton J. 
Bennetti kultuuride vahelise tundlikkuse arengumudel (1993), mis kirjeldab uue kultuuri mõistmise 
erinevaid etappe (vt Joonis 23). Selle mudeli kohaselt ei pruugi uude kultuuri saabuja algul märgata 
paljusid erinevusi ning märkamisest aktsepteerimiseni ja uue käitumise arenemiseni on veel tükk 
maad minna. Benneti mudeli kohta saab juurde lugeda Kultuuridevahelise õppimise käsiraamatust.12 

Joonis 23. Milton J. Bennetti kultuuride vahelise tundlikkuse arengumudel (1993) 

 
 

 

 

                                                      
11 Vaata näiteks Nyíri ja Breidenbach raamatut Seeing Culture Everywhere (2009), kättesaadav: 
https://muse.jhu.edu/book/14019  
12 Kultuuridevahelise õppimise käsiraamat on kättesaadav: http://pjp-
eu.coe.int/documents/1017981/1667983/2_concepts.pdf/957f6975-f07b-4259-b0e6-065ee73a7867 

https://muse.jhu.edu/book/14019
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667983/2_concepts.pdf/957f6975-f07b-4259-b0e6-065ee73a7867
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667983/2_concepts.pdf/957f6975-f07b-4259-b0e6-065ee73a7867
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Kultuuriline kohanemine Eestis ja kultuuridevaheline kommunikatsioon 

Paljudes riikides viiakse sotsiaalsete normide tutvustamiseks ellu pikaajalisi integratsioonikursuseid.13 
Eestis ei ole avalikus debatis olnud väga palju arutelu uussisserändajate kultuurilise kohanemise 
toetamise üle ning pikaajalisi ja põhjalikke kursuseid ei ole veel välja töötatud. Tänasel päeval annab 
esimese põgusa sissevaate Eesti oludesse kohanemisprogramm14, milles vabatahtlikult saavad 
osaleda kõik uussisserändajad, rahvusvahelise kaitse saajatele on programm aga teatud mahus 
kohustuslik.  Siiski ei ole kohanemisprogrammi maht väga suur, samuti tekivad paljud küsimused 
jooksvalt. Kõige teravamalt kerkib küsimus üles kaugematest kultuuridest tulevate madalama 
haridustasemega uussisserändajate, sh rahvusvahelise kaitse saanute puhul.  

Käesoleva projekti raames läbiviidud intervjuud ja fookusgrupid näitasid, et rahvusvahelise kaitse 
saajate puhul eeldatakse sageli, et sotsiaalsete normide tutvustamine on tugiisiku töö. Siiski ei tasu 
seda automaatselt eeldada.  

Esiteks, igal rahvusvahelise kaitse saanud isikul ei ole tugiisikut. Teiseks, tugiisiku tööülesanded on 
reguleeritud teenust pakkuva organisatsiooni ja tugiisiku vahelise kokkuleppega ja seal võib, aga ei 
pruugi tööülesannetena olla märgitud „kultuuriliste erinevuste tutvustamine“. Praktikas on näha, et 
tänase päeva seisuga tugiisik võib, aga ei pruugi pakkuda peegeldust teatud kultuurilistele 
erinevustele, ent need peegeldused tulenevad konkreetsetest olukordadest, mitte ei ole osa 
kultuuriliste erinevuste süsteemsest tutvustamisest ning seetõttu on protsess loomult üsna juhuslik.  

Isegi kui tugiisik tegeleks süsteemselt kultuuriliste erinevuste tutvustamisega, on uues kohas kultuuri 
tutvustamisse paratamatult otsemalt või kaudsemalt kaasatud kõik inimesed, kellega uussisserändaja 
kokku puutub. Eriti suur roll on neil, keda uussisserändaja tajub antud riigi või kultuuri esindajatena- 
tugiisikul, ametnikul, arstil, politseil jt. Seetõttu on kultuuridevahelise suhtlemise pädevus kasulik ja 
oluline nii KOV ametnikule, õpetajale kui ka näiteks meditsiinitöötajale või ka personalijuhile.  
Loomulikult on oluline seda pädevust arendada ka uussisserändajal. 

Paindlikkus, tagasihoidlikkus, austus, oskus luua kontakte, mitmetähenduslikkuse tolereerimine, 
hinnangute andmisega mittekiirustamine, empaatia - see kõik mängib rolli kultuuridevahelise 
suhtlemise sujumisel. Suurim väljakutse kultuuridevahelises suhtluses on aga iseenda mõistmine ja 
oskus ära tunda enda kultuuri mõju kommunikatsioonile, sest kõigil meil on teatud kultuuriline taust, 
mis kindlasti mõjutab olukorrale või teistele inimestele hinnangute andmist.  

Lisaks tuleb meeles pidada, et suhtluses kahe inimese vahel on palju tegureid, mis suhtlust 
mõjutavad. Kui suhtlejateks on uussisserändaja Süüriast ja Eestist sündinud ja elanud inimene, ei 
mõjuta suhtlust mitte ainult Eesti/Süüria kultuur (või islam/kristlus, religioon/ateism), vaid veel palju 
erinevaid tegureid: nt kaaskultuurid (co-cultures) – regionaalne, põlvkondlik, linna- või maapiirkonna 
kultuur, subkultuurid, sugu, haridus, elukogemus. Milline nendest domineerivaks muutub, sõltub 
asjaoludest – näiteks olukorrast, suhtumisest inimesse, kellega suheldakse jm. 15 Lisaks mõjutab 
suhtlust ka näiteks stressitase, enesetunne, tuju jpm.  

Igasuguse kultuuridevahelise suhtluse korral on mõistlik aktsepteerida fakti, et me kindlasti vahel ka 
eksime - see on paratamatu, et erinevatest kultuuridest pärit inimeste vahelises suhtluses tekivad 

                                                      
13 Vaata näiteks kirjeldust Bergeni kohanemisprogrammi kohta Norras või sisserändajate vastuvõtukeskuse 
kohta Poolas eelmisest peatükist. 
14 https://www.settleinestonia.ee/  
15 Salo-Lee, Jyvasküla Ülikool, täpsemalt loe siit: https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/kp/vf/liisa.shtml 

https://www.settleinestonia.ee/
https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/kp/vf/liisa.shtml
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eksitused, möödarääkimised ja üldisemalt tekib erinevat „müra“. See on lihtsalt eeltingimus, mis 
kaasneb töös sisserändajatega – see on paratamatu ja loomulik.  

Kultuuridevahelise kommunikatsiooni kontekstis tuleb silmas pidada ka seda, et meil kõigil – nii Eestis 
elavatel inimestel, kui ka siia saabuvatel sisserändajatel – on eelhoiakud ja stereotüübid. Kuigi 
stereotüübid on paratamatud, tasub püüelda nende teadvustamise – ja vähendamise – poole. 
Stereotüüpide probleem on selles, et kui oleme kord pannud inimese üldistavasse „kasti“, siis võime 
üsna lihtsalt jõuda selleni, et hakkame – ise seda analüüsimata – omistama sellele inimesele teatud 
käitumist, uskumust või väärtusi. 

Inimese käitumist võidakse tõlgendada lähtuvalt stereotüübist, näiteks „Euroopa naisele meeldivad 
üheöösuhted“ või „Süüria naine hakkas nutma, kui räägiti jõuludest, sest ta tundis end kui moslemit 
võõra religiooni aktsepteerimise surve all olevat“. Konteksti nüansirikkamalt tajuma õppides näeme 
aga, et „Euroopa naine“ võib olla väga orienteeritud pikaajalise suhte loomisele, Süüria naine hakkas 
aga nutma, sest jõulude teemaga seoses kerkis esile sünni ja surma teema, mis tuletas talle meelde 
sõjas hukka saanud pereliikmeid.  

Stereotüüpidest lähtuva eksliku tõlgendusega võib kaasneda inimese ebaadekvaatne kohtlemine ja 
(iseäranis läbi korduvate situatsioonide) negatiivsete emotsionaalsete mustrite loomine. Laiemalt on 
ühiskondlikul tasandil aga suureks probleemiks lisaks ka see, et stereotüübist tulenev inimese 
kohtlemine võib esile kutsuda „isetäituva ennustuse“ - st eelarvamuste sihtmärgiks olev inimene 
hakkab selle tulemusena ise tootma stereotüüpset käitumist. 

2.2. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkond 

MENA piirkond: rahvastik ja religioon 

Sageli eeldatakse, et Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast (MENA piirkonnast) pärit uussisserändaja on 
automaatselt „moslem“ või „araablane“. Siiski on see väga mitmekesine piirkond, kus elab nii 
religioosselt kui ka etniliselt (ja loomulikult ka sotsiaalmajanduslikult ja ideoloogiliselt) väga erinevaid 
inimesi. 

Lähis-Ida riikide etnilis-religioosse koosseisu kohta on raske leida täpseid andmeid – paljudes riikides 
ei ole inimestel olnud vaba enesemääratluse võimalust. Siiski, kui vaadata konfliktieelse Süüria etnilis-
religioosseid gruppe, oli seal nii araablasi kui ka kurde, türkmeene, armeenlasi jt. Okupatsioonijärgset 
Iraaki vaadates on seal araablasi, kurde, türkmeene, assüürlasi, jt. Religioosselt on selles piirkonnas nii 
moslemeid, aga ka kristlasi, budiste, juute jt.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et enamik Süüria ja Iraagi elanikkonnast on moslemid ja araablased; pilt 
vähemusgruppide osas on aga äärmiselt kirju. Siinkohal tuleb aga silmas pidada, et ka inimese 
määratlemine „moslemiks“ ei anna tegelikult kuigipalju infot. 

Esiteks, MENA piirkonnas on mitmeid erinevaid moslemite gruppe -  sunniidid, šiidid, sufid, ahmadiiad 
jt ning ka nende gruppide sees on alagruppe, oma uskumuste ja kommetega.  

Teiseks, mis veelgi olulisem - moslemiks olemist käsitletakse MENA piirkonnas nö kaasasündinud 
omadusena. See tähendab, et last, kes sünnib peresse, kus isa on moslem, nimetatakse üsna 
automaatselt samuti moslemiks. Kui Eestis tajume religioossust isikliku valikuna ja pigem rahvus, 
etniline päritolu, nahavärv või muu taoline on „kaasa saadud“, on paljude moslemite jaoks „moslemiks 
olemine“ sarnasena Eestis käibel oleva rahvuse kontseptsiooniga - inimene sünnib eestlaseks, inimene 
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sünnib moslemiks. See ei tähenda mitte seda, et kõik seal sündinud inimesed suhtuvad religiooni 
ühtemoodi tõsiselt – see tähendab hoopis, et inimene peab ise ennast defineerima selle laia raami 
sees. Ja loomulikult defineeritakse „moslemiks olemist“ erinevalt – nagu ka eestlased võivad erinevalt 
defineerida, mida tähendab „eestlaseks olemine“.  

Selliselt on Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas palju moslemeid, keda nimetatakse teinekord „kultuurilisteks 
moslemiteks“16, analoogselt kasutati endises Jugoslaavias kategooriana „rahvuselt moslemid“.17 See 
tähendab, et religioonist tekkinud sätted kohandatakse ellu kultuurilistena, omistamata neile 
religioosset tähendust. Näiteks sealiha söömisest võidakse hoiduda usulistel põhjustel, aga ka 
sellepärast, et see mõte võib olla sama harjumatu, kui Eestis oleks paljudele inimestele koeraliha 
söömise mõte. 

Kolmandaks, isegi kui me paigutaksime MENA piirkonnast pärit sisserändajad teatud religioossele 
skaalale, kas ja kui oluline on see selleks, et mõista neid inimesi ja toetada nende kohanemist? Kas 
neil kõigil on sama ellusuhtumine? Sama elustiil?  

Üldiselt on kohanemise toetamiseks tähtsam see, millisest piirkonnast inimesed pärit on, aga mitte 
see, milline on nende religioon. Vahe kristlastest ja moslemitest araablaste vahel ei ole nii suur kui 
araabia kultuuriruumist ja soome kultuuriruumist tulevate kristlaste vahel. Loomulikult, nagu igal pool 
mujal maailmas, ei kao inimeste isikupära kusagile ka Lähis-Idas ja see mõjutab nii suhtumist religiooni, 
vägivalda, muusikasse või toitu. Siiski on aga samuti vaid loomulik, et sarnases geograafilises regioonis 
elavad inimesed harrastavad teatud piirini ka sarnast elustiili – sarnane toidulaud, harjumus teatud 
tüüpi kodudega või linnaruumiga, sarnane harjumus töökultuuri osas jm. Suur osa sellistest 
harjumustest ei sõltu religioonist, vaid on ühised nii moslemitel, kristlastel kui ka nt druusidel, kes on 
pärit ühest ja samast riigist.  

Seetõttu käsitleb suur osa antud koolitusmaterjalist kirjeldatust Lähis-Ida kultuuri. Religioossusega 
("moslemiks olemisega") spetsiifilisemalt seotud aspekte võib leida alapeatükist "Religioon".  

2.3. Kollektiivne, kõrge kontekstiga kultuur 

Kultuure jagatakse individualistlikeks ja kollektiivseteks kultuurideks. Kollektiivse kultuuri keskseks 
elemendiks peetakse seda, et grupid seovad inimesi ja tekitavad nende vahele vastastikust sõltuvust. 
Mida kollektiivsem on kultuur, seda rohkem indiviid tajub enda kohustusi grupi ees, seda rohkem on 
ta orienteeritud grupisisese tasakaalu säilitamisele ja seda rohkem grupi eesmärgid muutuvad 
tähtsamaks kui indiviidi eesmärgid. Kollektiivseid kultuure iseloomustab esmaste gruppide olulisus (nt 
pere, aga ka kogukond, naabrid, sama etniline või religioosne grupp jm). 

Lähis-Ida kultuuri peetakse üsna kollektiivseks. Vahel nimetatakse seda ka duaalseks kultuuriks - 
inimesed peavad väärtuseks iseseisvaks olemist ja enda huvide eest seismist, samas on nende jaoks 
oluline tihedate sidemete säilitamine teiste inimestega. Laiemale skaalale paigutades on see 
kollektiivsem kui Lõuna-Ameerika kultuur ja individualistlikum kui näiteks Kagu-Aasia kultuurid. Selles 
võrdluses on näiteks Kagu-Aasia piirkond, kus inimesed tunnevad end rohkem sõltuvana teistest ja 
rohkem vastutavana teiste ees; Lõuna-Ameerika seevastu on piirkond, kus peetakse olulisemaks enda 
huvide kaitsmist ja enda vajaduste selget väljendamist. 

                                                      
16 Vt täpsemalt: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Muslim. 
17 Vt täpsemalt. https://en.wikipedia.org/wiki/Muslims_(nationality).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Muslim
https://en.wikipedia.org/wiki/Muslims_(nationality)
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Suurpere roll ja mõju 

Lähis-Idas on riike, kus maapiirkondades on üsna tugevalt veel esindatud klannide ja hõimude mõju. 
Näiteks Iraagis on just klannid või suurpered taganud sotsiaalsed garantiid ajal, kus riik on olnud nõrk. 
Ka teistes MENA riikides on suurpere, mis sisaldab lisaks lähisugulastele ka kaugemaid sugulasi, 
suuremal või väiksemal määral kogukonna vundament. Pere on ka institutsioon, mis sageli pakub 
rahalist ja psühholoogilist tuge ning on inimeste jaoks usaldusväärsem kui riigiinstitutsioon.  

Ent kuna perekond pakub mitmeid hüvesid, siis esitab pere ka oma nõudmisi indiviidile. Perekonna 
mõju võib olla väga erineva ulatusega. Vahel võib pere mõjutada ka sellisid otsuseid, millist haridust 
asutakse omandama või millist abikaasat otsitakse. Perekonna nõudmistest kõrvalekaldumist 
võidakse tõlgendada kui seda, et inimene ei väärtusta perekonda. Seda esineb mõnevõrra rohkem 
naiste kui meeste puhul.  

Suur pere – ja sellest ilmajäämine – on paljudele Lähis-Idast tulijatele suureks väljakutseks. Suure 
perega kaasneb suur võrgustik. See toetab majanduslikult keerulisel hetkel või peegeldab noorele 
perele nende majandamise või kodu eest hoolitsemise stiili. Suur pere tähendab, et kui perre sünnib 
laps, on ümberringi palju inimesi, kes seletavad, kuidas last mähkida ja kasvatada, kuidas soovi korral 
hoiduda uutest rasestumisest jpm. Suurest osast sellest võrgustikus olemasolevast teadmisest jäävad 
Lähis-Idast tulijad ilma, kui nad Eestisse jõuavad. 

Kollektiivse kultuuriga kaasneb tihedam kogukondlik läbikäimine. Lähis-Ida kultuuri iseloomustab 
külalislahkus ja avatus, inimesi kutsutakse väga lihtsalt külla ning Lähis-Idast tulijad tunnevad üldiselt 
suurt puudust suhtlusest kogukonnaga (nt naabritega, töökaaslastega jt). Seega võib olla kasulik 
sellest piirkonnast uussisserändajatele seletada, mis võib aidata võrgustiku loomisel Eestis. 

Uussisserändajale võib selgitada, et: 

• paljud suhted tekivad läbi töö, mitte ainult läbi perekonna (sh võib pakkuda vabatahtliku töö 
mõtet);  

• kuigi suhete loomine võtab pikemat aega kui Lähis-Idas ja selleks tuleb kannatust varuda, 
kestavad nad ka kaua;  

• sageli saavad inimesed kokku väljaspool kodu ja see on siin  tavaline, sest kodud ei ole nii suured 
kui Lähis-Idas ning paljudel inimestel on külaliste külla kutsumine keeruline, seda eriti juhul, kui 
tegu on suure perega. 

Kõrge kontekstiga kultuur 

Kommunikatsioonis võib oluliseks faktoriks osutuda see, kas suhtluspartneri kultuur on kõrge või 
madala kontekstiga. 

Kõrge kontekstiga kultuuri mõistet kasutatakse ühiskondade puhul, kus inimestel on pika ajal jooksul 
lähedased suhted, seetõttu käitumisel või suhtlemisel paljusid asju ei seletata lahti, sest enamik grupi 
liikmed oskavad „välja lugeda“ teise inimese jutust ja käitumisest ka seda, mida välja ei öelda ning 
teavad, mida teha või mitte teha ning millist tähendust omistada teatud tegevusele või hääletoonile. 
Kõrge kontekstiga kultuurist pärit inimesed on sagedamini rohkem orienteeritud suhte loomisele ja 
säilitamisele. 

Madala kontekstiga kultuuri mõistet kasutatakse ühiskondade puhul, kus inimestel on palju suhteid, 
mis aga kestavad lühemat aega – või mis jäävad teatud raamidesse (nt töösuhe). Sellistes 
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ühiskondades on suurem vajadus selle järele, et käitumisnorme ja arvamusi peab otsesemalt välja 
ütlema, et ka uut suhet alustavad inimesed oskaksid käituda. Madala kontekstiga kultuurist pärit 
inimesed on rohkem orienteeritud teatava konkreetse tulemuse saavutamisele. 

Üldiselt on araabia maade kultuur pigem kõrge kontekstiga. See tähendab, et suhtluses ollakse pigem 
orienteeritud kaudsele ja mitteverbaalsele, mitte niivõrd otsesele ja verbaalsele informatsioonile. See 
tähendab muuhulgas, et Lähis-Ida inimesed võivad olla tähelepanelikumad teise inimese kehahoiaku 
või miimika suhtes kui Eestis harjunud ollakse. Samuti võivad nad näha rohkem vaeva info 
tõlgendamisega, kui me harjunud oleme.  

Kuna suhe inimesega on oluline, võib Lähis-Idas sageli juhtuda, et naabrit nähes tööle ruttav inimene 
peatub ja vahetab mõned viisakusväljendid - ka siis, kui ta on tööle hiljaks jäämas. Inimesest kiiruga 
mööda ruttamine ilma piisavalt mõjuva põhjuseta on ebaviisakas ja suhte säilitamine kogukonna 
liikmega võib osutuda prioriteediskaalal olulisemaks, kui minutipealt tööle jõudmine.  

Lähis-Idast pärit uussisserändajale võib seletada, et tema suhete aluseks inimestega Eestis ei ole 
mitte sedavõrd see, kui viisakas ta on, vaid hoopis see, kui usaldusväärseks teda peetakse. 
Usaldusväärseks muudab Eesti kontekstis inimese aga näiteks kellaaegadest kinnipidamine, sest see 
väljendab austust teise inimese vastu.  
 

Kõrge kontekstiga suhtluskultuuriga käib üsna sageli kaasas ka see, et detailidele pööratakse vähem 
tähelepanu. See võib väljenduda selles, et töökontekstis on asjad lohakamalt tehtud: näiteks on seinte 
värvimisel nurgad värvimata jäänud, õmblemisel jäävad niidid välja - see lihtsalt ei tundu oluline.  

Kindlasti vajab inimene sel juhul juhendamist ja seletamist, et Eestis loevad sellised pisiasjad väga 
palju ja inimesed hindavad töö kvaliteeti sageli ka taoliste detailide alusel. 

Aja kontseptsioon 

Ka aja tajumine on kultuuriti erinev ja see on üks neid aspekte, millega Lähis-Idast pärit inimestel läheb 
Eestis kohanemisel aega. Kultuuriteooriates jagatakse aja tajumise põhjal kultuure polükroonseteks ja 
monokroonseteks. Kõrge kontekstiga kultuurid on enamasti polükroonsed, madala kontekstiga 
kultuurid aga monokroonsed. 

Monokroonses (lineaarne) aja käsitluses on aeg kui pidev joon, mis jaotatakse väiksemateks üksteise 
järel paiknevateks elementideks. Sellisest kultuurist pärit inimesed pigem teevad üht asja korraga, 
järjestavad enda jaoks sündmusi ja planeerivad aega.  

Polükroonse aja käsitluse järgi on aeg paindlikum – selle piirid on hägusamad ja aega jagatakse vähem 
osadeks. Sellises käsitluses on näiteks inimene tähtsam kui aeg, tegevuse lõpuleviimine tähtsam kui 
kokkuleppe õigeaegne täitmine.  

Eestis on ajakäsitlus üsna lineaarne: aeg on midagi sellist, mida saab juppideks jaotada, kasutada, ka 
raisata - aeg on kaup. Araabia maades on aeg pigem seotud konkreetse tegevusega või inimesega – 
see on subjektiivsem ja sõltub vähem sellest, mida kellaosuti näitab - aega saab venitada või kokku 
suruda. Suur osa kokkulepetest toimib nö elava järjekorra alusel, mitte ajaliselt täpsel momendil ning 
kokkulepitud aeg võib olla tajutud kui mingi üldine orientiir, näiteks umbkaudne aeg. See võib aga 
tuua kaasa sagedasi hilinemisi. 
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Kindlasti on mõistlik korduvalt üle seletada ajast kinnipidamise olulisust ja rõhutada, kui oluline on 
näiteks KOV ametniku, arsti, õpetaja jt kokkuleppest kinni pidada. Seletamisel võib viidata sellele, et 
see on Eesti kultuuris väga tähtis ja selle järgi hinnatakse inimese usaldusväärsust.  

Kuna ajast kinnipidamise keerukus on üks tüüpilisemaid probleeme Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit 
sisserändajate puhul, on väga oluline kohe alguses raamistik paika panna ja sellest ka kinni pidada. Kui 
räägitakse kokkulepitud ajast kinnipidamise olulisusest, ent siiski korduvalt aktsepteeritakse ilma 
käegakatsutava tagajärjeta hiljaksjäämist (nt ametniku vastuvõtt, dokumentide esitamise tähtaeg 
jne), saadab see segadusttekitava signaali. 

See ei tähenda, et esimesel hilinemisel peaks inimesele teenust keelama, ent juba siis peaks selgelt 
välja ütlema, et tegemist on ühekordse aktsepteerimisega (sest arusaadavalt on sisserändajal  
keeruline kohe uues kultuuris orienteeruda), mida järgmisel korral ei saa kahjuks teha. Tuleb ka 
seletada, et see ei ole mitte pahatahtlikkus, vaid ka teistele klientidele on ajad kinni pandud ja seetõttu 
ei ole näiteks ametnikul või arstil võimalik pikemalt aega leida. Arutage kliendiga, mis võiks aidata tal 
aega paremini planeerida või kokkulepitud aegu meeles pidada. 

Vähem lineaarne ajakäsitlus tähendab ka seda, et araabia maadest pärit sisserändajatel, kellel ei ole 
teistsuguse ajakäsitlusega kultuuris elamise kogemust, võib olla vähesem ajaplaneerimise harjumus 
(eriti detailse planeerimise harjumus). Ärge eeldage, et Lähis-Idast pärit uussisserändaja oskab aega 
ja tegevusi detailselt ette planeerida – mõnele võib olla raske aega või tegevusi ette planeerida ka 
nädala lõikes ja nad vajavad selles tuge. Araabia maadest tulijatele on omakorda Eestis võõrastav 
võrdlemisi põhjalik planeerimine – see võib tunduda ajaraiskamise või tähenärimisena.  

Aja tajumise erinevus võib tuua kaasa ka teatud olukordade ekslikku interpreteerimist. Kuna suhe 
inimesega on olulisem kui aeg, võivad inimesed tajuda kella vaatamist kui ülbust või hoolimatust. 
Teinekord tekitab ka ametniku (nt sotsiaaltöötaja) kella vaatamine tunde, et inimene „ei lähe kellelegi 
korda, sest olen (araablane, pagulane…)“. Sel juhul tasub seletada, et seda ei tasu võtta isiklikult, vaid 
ametnikul on teised kliendid ja kellaajalised kohustused, mistõttu ametnik ei saa planeeritud ajast üle 
minna. 

Hierarhia, positsioon, au ja näo kaotamine  

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigid ja nendes elavad kogukonnad on erinevad, ent laias plaanis on need 
kõik suurema võimudistantsiga ja hierarhilisemad kui Eesti ühiskond. MENA ühiskonnas mängib 
suuremat rolli inimese ja pere ühiskondlik positsioon, mille määravad paljud tegurid, nende hulgas nt 
pere maine ja majanduslik seis.  

Kõrge ühiskondlik positsioon toob kaasa mitmeid võimalusi aga ka kohustusi – näiteks vastutuse pere 
maine hoidmise eest. Selles kontekstis on seotud mõisteteks maine ja au. Au vastand on häbi või näo 
kaotamine. Näo kaotamine võib olla seotud näiteks inimese või tema pereliikme taunitava 
käitumisega. Näiteks kui Eestis saab keegi mõne eksimusega hakkama, puudutavad tagajärjed pigem 
teda üksikisikuna, kuid Lähis-Idas puudutavad tagajärjed rohkem tervet perekonda. 

Kuna näo kaotamine toimub ka siis, kui näidatakse välja enda ebakompetentsust, võib Lähis-Idast 
pärit inimesel sageli olla raske öelda, et ta ei saanud aru. Isegi kui küsida otse „Kas sa said aru?“, on 
sageli vastuseks „jah“ isegi siis kui tegelikult inimene ei mõistnud, mida talle öeldi. Sellise käitumise 
taga on vajadus mitte avalikuks välja näidata, et vastajal puuduvad vajalikud teadmised, sest see 
tähendaks näo kaotamist. See on nii suur osa Lähis-Ida kultuurist, et toimub peaaegu automaatselt. 
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Sageli isegi need Lähis-Idast pärit inimesed, kes saavad täiesti aru sellise käitumise probleemsusest, 
ütlevad ise selle kohta, et neil on väga raske ennast selles küsimuses muuta ja näidata (avalikult) välja, 
et nad ei saa millestki aru.  

Sisserändajale KOV teenuseid ja informatsiooni pakkudes tasub lasta kliendil tagasi peegeldada, 
millest ja kuidas ta aru sai – „jah, sain aru“ ei pruugi sugugi tähendada, et inimene sai aru. Kindlasti 
võiks kliendile korduvalt seletada, kuidas selline käitumine mõjutab tema tööelu ja tulevikku. 

Samuti ei tasu eeldada, et kui inimene aru ei saanud või ei oska midagi teha, ütleb ta selle välja või 
tuleb vajadusel infot juurde küsima. Võib juhtuda nii, et kui inimene ei oska midagi teha, jätab ta kõik 
lihtsalt tegemata.   

Näo kaotamine leiab aset ka siis kui inimest kritiseeritakse (nt töö kvaliteedi osas, ülesande 
ebarahuldava täitmise osas jne) ning kriitikat, ka konstruktiivset, võidakse tõrjuda, eriti kui 
kritiseerimine toimub avalikult või nende inimeste juuresolekul, kelle suhtes antud inimene ennast 
hierarhiliselt kõrgemana tunneb. See ei tähenda, et peaks kriitikast hoiduma, ent võib kaaluda, kas 
kriitikat saab pakkuda vähem avalikult.  

Vahel võib näo kaotamise hirm väljenduda selles, et inimene proovib hoiduda olukorrast, kus ta üksi 
vastutab täiel määral millegi eest – sest kui midagi läheb valesti, siis ta kaotab näo. Siis otsitakse 
võimalust vastutust jagada. 

Näo kaotamise hirmuga on seotud ka ootus nõuande järele – kuigi Eesti kontekstis võib tunduda 
imelik täiskasvanud inimesele õpetussõnade ja nõuannete jagamine, on see Lähis-Idas ja Põhja-
Aafrikas tavaline. Ühelt poolt võib uussisserändaja sellest puudust tunda, teiselt poolt võib ta arvata, 
et kuna talle nõuandeid ei jagata või ei õpetata, kuidas midagi teha, teeb ta kõike õigesti. 

 

Seoses ühiskondlikule positsiooniga võib Lähis-Idast sisserändajate seas iseäranis välja tuua 
rahvusvahelise kaitse saanud isikud, sest selles sihtgrupis juhtub sageli olema inimesi, kes on sunnitud 
silmitsi seisma oma positsiooni muutumisega olulisel määral.  

 

Üsna tavaliseks näiteks on see, et kodumaal juhiks või mänedžeriks olnud inimesel, kes omab üldisema 
suunitlusega haridust (nt juhtimine), on keeruline oma eelnevat kogemust ja haridust Eestis 
ühiskondlikul redelil liikumiseks kasutada. Kui staatus on selle inimese jaoks olulise tähendusega, on 
tal keeruline leppida tööga, mida ta tajub madalamana. Sel juhul võib ta jääda koduseinte vahele 
isolatsiooni. Sellisel juhul oleks otstarbekas leida aega selleks, et seletada inimesele, et Eestis on 
töökohad väiksema mainelise tähendusega ja sotsiaalne mobiilsus ehk liikumine erinevate 
ühiskondlike staatuste vahel on lihtsam. Selles kontekstis tasub rõhutada, et iseäranis sisserändajate 
puhul tööandja ei vaata mitte niivõrd eelmise Eestis tehtud töö ühiskondlikku staatust, vaid pigem 
hinnatakse seda, et inimene on valmis end üles töötama. See, et inimene on nõus ajutiselt tegema ka 
lihtsamat tööd, võib muuta teda järgmiste tööandjate jaoks atraktiivsemaks, sest hinnatakse töökust 
ja taunitakse pigem passiivsust. 
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Kui inimesel oli kodumaal kõrge ühiskondlik positsioon, mille ta on kaotanud, kaotab ta lisaks 
majanduslikele võimalustele ja nendega seotud harjumuspärasele elukvaliteedile lisaks kogukonna 
aupakliku suhtumise temasse.  

Inimene, kes tunneb suurt puudust ühiskondliku staatusega kaasnevast austusest, võib hakata 
proovima seda kompenseerida kogukonnasiseselt, näiteks teiste samast piirkonnast pärit 
uussisserändajate seas Eestis. See võib väljenduda näiteks selles, et üks toimetulekutoetuse saaja 
ütleb teisele, et sai linnalt televiisori (või arvuti, pesumasina vms), kuigi see ei ole tõsi. Taolise 
käitumise üks võimalik tagamaa on see, et see annab võimaluse positsioneerida ennast kogukondlikul 
redelil teisest kõrgemale: "Mulle anti, sest ma olen rohkem väärt või olen tähtsam kui sina".  

Kommunikatsioon ametiasutustega 

Suhtluses riigivõimu esindajatega, sh ametiasutustega võib Lähis-Idast või Põhja-Aafrikast tulija (sageli 
mitteteadlikult) lähtuda enda kodumaal kehtivatest mustritest ja suhtlusstiilist.  

Suure võimudistantsiga ja jäiga hierarhiaga riigist tulles on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrikast pärit 
uussisserändajad harjunud nägema riiki ähvardava ja sanktsioneerivana – see võib puudutada nii 
politsei kui ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnike rolli.  Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on korruptsioon 
levinud18 ja seetõttu võib sellest piirkonnast pärit inimene olla harjunud pidama ametnikke 
bürokraatlikeks ja korrumpeerunud võimuesindajateks, kes täidavad oma ülesandeid hästi siis, kui see 
toob neile isiklikku kasu, kuid endale mittekasulike inimeste suhtes ollakse hoolimatud. Lähis-Idas 
mängivad üsna suurt rolli ka tutvused ja sugulussidemed - õiget inimest tundes on võimalik saada 
endale erinevaid soodustusi, liikuda protsessis kiiremini või väiksema vaevaga jms. Seetõttu võib 
Lähis-Idast tulija jaoks olla loomulik otsida tutvusi juurdepääsuks ametiasutustele, sest ta usub, et see 
toob talle kaasa rohkem hüvesid. 

Lisaks võib sellest piirkonnast pärit sisserändaja kahelda ametnike pädevuses, sest Lähis-Idas ja Põhja-
Aafrikas võibki antud sektoris esineda palju ebapädevust ja hoolimatust. Sellises süsteemis võib 
inimene jääda pikalt käima erinevate ametkondade uste taga ning lõpuks teada saada, et pädeva 
ametniku abil oleks võinud lahenduse leida juba samal päeval. 

Kuigi üldiselt Lähis-Idast tulijad teavad, et Eestis on politsei roll kaitsta inimest, mitte põhjusetult 
karistada, on nad siiski harjunud pidama politsei sekkumist radikaalseks meetmeks. Kuna Eestis 
kutsutakse teinekord politsei välja ka mõne vähem tõsisema olukorra peale (öörahu rikkumine, 
keelatud kohas suitsetamine, koolivargused või -kaklused jms), võib uussisserändajal tekkida kahtlus, 
et tegelik väljakutse põhjus peitus mujal. Näiteks võidakse seda tajuda kaudse ähvardusena („Mulle 
tahetakse märku anda, et moslemid ei ole teretulnud“), naabrite kiuslikkusena („Naabrid pidid 
rääkima midagi, mida tegelikult ei juhtunud, sest ei ole ju võimalik, et politsei tuleb lihtsalt vales kohas 
suitsetamise pärast”) jne. Sel juhul tasuks aega võtta ja selgitada, kuidas Eestis politseisse suhtutakse 
ja millised on politsei erinevad funktsioonid (mitte piirduda selgitusega, et „Jah, Eestis tuleb sellise 
asja peale politsei“). Veelgi parem oleks leida võimalus seletada politsei rolli ennetavalt, et vähendada 
uussisserändajas tunnet, et politsei erinevatest funktsioonidest räägitakse lihtsalt tema lohutamiseks. 

Sissejuurdunud umbusk ametnike pädevuse suhtes võib vahel leida väljendust näiteks selles, et Lähis-
Idast pärit uussisserändaja vihastab Töötukassa juhtumikorraldaja peale, sest viimane „ei oska oma 

                                                      
18 Transparency International, https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_gcb_mena_en  

https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_gcb_mena_en
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tööd teha“. Sel juhul võib paluda uussisserändajal selgitada, millised on tema arvates antud ametniku 
tööülesanded ja -kohustused ning koos temaga korrigeerida võimalikke ekslikke arusaamu.   

Sissejuurdunud korruptsioonieeldus võib väljenduda näiteks selles, et sotsiaaltöötaja juurde tulnud 
klient, kes on pärit Lähis-Idast, üritab kangekaelselt toetuste osas lisaraha välja kaubelda, kuigi talle 
on öeldud, et lisatoetust ei maksta. Arvamus, et võimalik on alati saada rohkem võib tekkida näiteks 
teiste inimeste jutu põhjal, kes on sarnases olukorras saanud erandkorras kasutada teatavaid 
lisavõimalusi. Arusaamatus võib olla tingitud asjaolust, et klient ei oska näha erinevusi erinevate 
toetuste vahel (näiteks teistsugune toetus teises linnas või teistsuguses leibkonnas, kus on nt 
väiksemad lapsed), aga ka sellest, et ta on mõne endale usaldusväärsena tunduva inimese käest 
saanud ebatõest informatsiooni.  

Mõnikord põhineb arvamus, et midagi on saamata jäänud üldisel ettekujutlusel, et „Euroopas on ju  
teistmoodi“ või teadmisel, et mõnes teises Euroopa Liidu riigis on teatud toetus võimalik. Lisaks on 
just rahvusvahelise kaitse saanute kogukonnas levinud teadmine, et Euroopa Liit annab Eestile raha 
rahvusvahelise kaitse saanute heaks, sh on nad kuulnud konkreetseid summasid, mis tekitab tunde, 
et neil isiklikult peaks olema õigus sellele rahale.  

Sel juhul tasub seletada, et Eestis saab ametnik lähtuda vaid etteantud reeglitest ja lisaks seletada, 
et reeglid võivad erineda näiteks nii erinevates Eesti linnades kui ka EL liikmesriikide vahel. Kui 
jutuks tulevad rahvusvahelise kaitse saanud isikutele suunatud toetused, võib seletada, millised 
lisakulud kaasnevad kohalikule omavalitsusele rahvusvahelise kaitse saanud isikute saabumisega. 
Usaldust suurendab ka see, kui näiteks toetuste saajale antakse kohe alguses üldine ülevaade 
võimalikest toetuste kategooriatest, et tal ei tekiks tunnet, et tema eest osasid võimalusi varjatakse. 
Kui ei ole võimalust anda ülevaadet, võib viidata KOV-i kodulehele, kus on kirjas reeglid (isegi kui need 
on eesti keeles) ja soovitada inimesel paluda abi nende tõlkimisel. Lisaks tasub võimalusel seletada, 
et reeglitest üleastumine võib ka ametnikule kaasa tuua tõsiseid tagajärgi (nt karistuse või usalduse 
kaotamise, mille tulemusena ta ei leia enam sama head tööd). Samuti tasub tuua näiteid selle kohta, 
et korruptsioonis on süüdi mõistetud ka kõrgetel ametikohtadel olevaid inimesi, mis aitab 
sisserändajale kinnitada, et korruptsioon on karistatav.  

2.4. Soorollid 

Naiste ja meeste rollidega seotud küsimused on araabia maadest sisserändajate puhul tihtipeale 
üheks tüüpilisemaks aruteluteemaks ja kahtluste allikaks nii igapäeva- kui ka tööalases kontekstis 
Eestis.  

Nagu teistegi teemade puhul, on äärmiselt oluline meeles pidada, et naiste ja meeste roll ei ole 
kindlasti kõikjal Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ühesugune. Rollid ei erine vaid riigiti, aga ka riigisiseselt ja 
piirkonniti. Mõjutab nii riigi või kogukonna üldine majandustase, elukallidus, haridusvõimalused jm. 
Lisaks on ka riigisiseselt erinevaid kogukondi koos erinevate traditsioonide ja elustiilidega. Ja 
loomulikult mõjutab inimesi nende enda peres kasutusel olnud mudel. 

Üldistatult võib öelda, et naiste ja meeste omavahelise suhtluse harjumus võib ühe riigi piires olla väga 
erinev. Maapiirkondades, traditsioonilisemates, madalama haridustasemega jms kogukondades 
toimub see peamiselt vaid peresiseselt. Suuremate linnade elanikel  ja tööl käivatel naistel on rohkem 
kogemusi suhtlemisega väljaspool peret.  
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Mehe roll on rohkem suunatud väljapoole (nt raha teenimine). Naisel on pigem oluline roll kodus 
toimuva üle otsustamisel. Siiski on aina tavalisem, et naised käivad tööl ja mõnes riigis, nt Palestiinas 
on see väga tavaline. Ka Süüria naised käisid tööl, ent paljud naised jäid pärast lapse sündi koju.  

Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas võidakse poisslapsi väärtustada rohkem, sest eeldatakse, et nad 
panustavad tulevikus rohkem pere majandusliku seisundi edasi viimisesse. Poiste puhul 
väärtustatakse julgust ja otsustusvõimet. Laste kasvatamisel peatutakse pikemalt ka alapeatükis 
„Laste kasvatamine“. 

Naise rolli defineerimist võib mõjutada ka religioon: moslemitaustaga sisserändajate seas võib naise 
roll olla pisut konservatiivsem kui kristliku taustaga sisserändajate seas, kuigi isegi suuremat mõju 
rollide defineerimisel võib mängida etniline päritolu kui religioon19. 

Lähis-Idast või Põhja-Aafrikast pärit naiskliendi puhul tasub klienditööks taustainfo saamiseks ja 
raamistiku loomiseks kõigepealt küsida, millised olid üldised normid sisserändaja päritoluriigis. Kas 
naised käivad tööl? Kes peredes otsustab selle üle, kas naine läheb tööle? Millised on peamised 
argumendid, mis mõjutavad olukorda selles suunas, et naine ei lähe tööle? Millised on peamised 
argumendid, mis mõjutavad teda tööle minema? Kas tööd tehakse kodus või väljaspool kodu? Millised 
on levinumad ametid ja töökohad? Kas naised jätkavad töötegemist ka peale laste saamist? Kui jah, 
siis kui kaua ollakse lastega kodus? Kus on lapsed samal ajal, kui naine tööd teeb?  

Kui üldised küsimused päritolumaa või kogukonna kohta on esitatud, küsige, mil määral teie klient 
nõustub nende normidega. Kas ka tema on eeldanud samasuguste normide järgi elamist? Kas ta on 
tahtnud teistmoodi elada? Kui tegemist on näiteks rahvusvahelise kaitse saanud isikutest koosneva 
perega, kellel on tugiisik ning ametnikul ei ole ajaliselt võimalik sellist vestlust läbi viia, võib kaaluda, 
kas saaks teha kokkuleppe, et need küsimused kaardistaks tugiisik. Sel juhul tuleb aga tugiisikuga 
arutada, kas ja kuidas ta ühtlasi vastab pere küsimustele selle kohta, millised on need normid Eestis.  

Kui on teada, millisest kontekstist lähtuvad kliendid, oleks kasulik rääkida, kuidas Eestis kombeks on 
ja miks eeldatakse, et tööl käivad nii mehed kui naised.  

Näiteks võib tuua järgmisi argumente:  

- suure tõenäosusega ei suuda vaid töötav mees tagada perele head elukvaliteeti ja pere võib jääda 
vaesusriski;  

- rahapuudus ei mõjuta mitte ainult tänast olukorda, vaid ka tulevikku (nt kui satutakse elama 
sotsiaalkorterisse, tuleb võib-olla leppida kehvema naabruskonnaga, kus võib ette tulla rohkem 
konflikte või kus lastel võib raskem olla leida sobivaid sõpru);  

- kuidas see kõik võib mõjutada pere mainet Eesti ühiskonnas ja võimalusi luua sotsiaalset 
võrgustikku; 

- naisel on raskem leida sõpru, sest teised naised käivad tööl ja neil ei ole aega, samuti ei oska ta 
kaasa rääkida teemadel, millest teised naised räägivad. Seetõttu hakkavad paljud naised tundma 
ennast väga üksikuna, sest ei teki sõprusringkonda. 

On ka võimalik, et naine tegi kodumaal tööd, ent uues ja tundmatus kultuuriruumis on tema 
abikaasal hirmutavam teda tööle lasta. See võib olla tingitud sellest, et mees soovib naist kaitsta, aga 

                                                      
19 The Sources of Gender Role Attitudes among Christian and Muslim Arab-American Women, Sociology of 
Religion, 2003,  https://www2.uef.fi/documents/1084476/1084497/The+Sources+od+Gender.pdf/9bea86f7-
bba4-4a39-b4d5-3af9f5d1ba9d. 

https://www2.uef.fi/documents/1084476/1084497/The+Sources+od+Gender.pdf/9bea86f7-bba4-4a39-b4d5-3af9f5d1ba9d
https://www2.uef.fi/documents/1084476/1084497/The+Sources+od+Gender.pdf/9bea86f7-bba4-4a39-b4d5-3af9f5d1ba9d
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ka sellest, et iseäranis rahvusvahelise kaitse saanud isikute seas on levinud jutud selle kohta, et naise 
võimalus kasutada uue riigi õiguskaitsesüsteemi võib kaasa tuua näiteks soovi abielu lahutada. 
Siinkohal võiks kaaluda, kas lõimumisplaani (sh tööplaani) tegemisel saaks lähtuda perekonnast 
tervikuna, et edasi liiguks nii mees kui naine, sest see võib aidata kirjeldatud hirme vähendada.  

Naise ebasobiv käitumine võib kahjustada Lähis-Idas perekonda rohkem, kui mehe ebasobiv 
käitumine. Seetõttu on ka sanktsioonid naiste osas teravamad ja piirangud suuremad. Kui naise 
käitumist peetakse ebasobivaks, siis traditsioonilisemates kogukondades võidakse seda tõlgendada 
nii, et “naisel on liiga järeleandlik mees”. Seeläbi tunneb mees, et naise käitumine kahjustab ka tema 
mainet ja võimalusi ning leiab, et tal on õigus naise käitumist dikteerida. Samuti võidakse MENA 
kultuuriruumis pidada naise suutlikkust iseseisvaid otsuseid teha väiksemaks kui mehe suutlikkust 
ning ka see võib suunata mehe tundma, et ta peab naisele ütlema, kuidas on õige käituda, et naisel 
endal parem oleks. 

Levinud on arusaam, et kuna naine on habras, oskab kehvemini otsustada kui mees ja on abitum, siis 
naist tuleb kaitsta, kõige eest. Igapäevaelus võib see väljenduda näiteks nii, et kui sünnipäevale, 
matkale vms kutsutakse tüdruklast, eriti kui ta on juba natuke vanem (nt teismeline), tuleb kaasa ka 
tema vend. See, mida Eestis võidakse tõlgendada „kontrollimisena“, võib Lähis-idast pärit inimene 
ise nimetada „kaitsmiseks“.  

Üks kultuuriline aspekt, mis Eestis sageli küsimusi ja isegi kahtlusi tekitab, on abielus naise ja mehe 
erinev perekonnanimi. Selles ei ole midagi imelikku - paljudes riikides ja kogukondades (ja sugugi mitte 
ainult araabia maades) on kombeks peale abiellumist naise perekonnanime säilitamine.  

Sageli ollakse kahtleval seisukohal ka küsimuses, kuivõrd aktsepteeritud on füüsiline kontakt (nt käe 
ulatamine) üksteist vähe tundvate või võõraste erinevast soost inimeste vahel. Selle küsimuse osas vt 
alapeatükki “Füüsiline kontakt”. Teine sageli esitatav küsimus puudutab naiste riietust, selles osas vt 
alapeatükki “Religioon”. 

2.5. Religioon 

Kuna Eesti ühiskonnas on organiseeritud religiooni võrreldes ülejäänud maailmaga vähem, kuid 
eelarvamusi Lähis-Ida või moslemite kohta aga palju, kiputakse paljudele selle piirkonna inimeste 
tegevustele omistama religioosset tausta („Nad teevad seda, sest nad on moslemid“). See on 
problemaatiline eeldus ja sellega peaks võimalikult ettevaatlik olema.  

Esiteks, kuigi Lähis-Ida tervikuna on kahtlemata rohkem kantud religioonist kui Eesti (peamiselt 
islamist ja kristlusest, aga ka teistest religioonidest), on ka seal sekulaarseid inimesi, agnostikuid ja 
ateiste. 

Teiseks, ja ehk kõige harjumatumaks Eesti kontekstis, on „kultuurilise moslemi“ kontseptsioon (vt ka 
ptk 2.2.). Kultuurilisi moslemeid kohtab Lähis-Idas palju ja selles grupis Eestisse jõudes ei mängi 
religioosne identiteet väga suurt rolli. Selle grupi puhul on ehk ka kõige olulisem toetada nende edukat 
kohanemist ja lõimumist: nad ei ole veendunud sekulaarse ühiskonna pooldajad, aga nad ei ole ka 
rangelt kinni religioossetes reeglites. Ebaõnnestunud lõimumine võib suunata nad rohkem religiooni 
suunas vaatama ja end läbi selle identifitseerima, õnnestunud lõimumine aga suurendada nende teisi, 
sekulaarsemaid identiteedi osasid. 
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Eestisse jõuab araabia maadest ka inimesi, kelle jaoks religioon on oluline. Tavaliselt arvatakse, et just 
pere- või õpirändega tulijate seas on religioossed vajadused väiksemad, rahvusvahelise kaitse saajate 
seas aga suuremad. Siiski ei pruugi see nii olla. Siiani on rahvusvahelise kaitse saanute seas olnud 
võrdlemisi vähe väga tugevalt religioosseid inimesi – juba varases etapis (ümberpaigutamise eel 
läbiviidavate intervjuude käigus või ooteperioodil varjupaigakeskuses elamise ajal) jõuab paljudeni 
nendest info, et Eesti on sekulaarne ühiskond ja ei pruugi sobida tugevalt religioossele inimesele. 
Seetõttu mitmed inimesed, kes on arvanud, et nad ei saa oma religioosseid vajadusi Eestis teostada, 
kaaluvad teistesse riikidesse minemist. Samas on õpi- ja pererändega tulijate seas olnud inimesi, kelle 
jaoks religioosne identiteet ja religioossed argumendid on väga olulised.  

Üsna levinud seisukoht on Eestis olnud järgmine: kui inimene tuleb Lähis-Idast, on ta moslem. Seda 
eriti siis, kui hakkasid saabuma varjupaiga taotlejad Eesti jaoks uutest piirkondadest, nt Süüria ja Iraak.  
Kuna araabia kultuuri tajutakse tundmatuna ja religioonist väga mõjutatuna ning moslemeid tajutakse 
väga eristuva grupina, siis suurema mõistmise saamiseks on abi küsitud mošeest (islamikeskusest).  

Ent usuasutuse, sh mošee, keskseks identiteediks on, iseenesestmõistetavalt, religioon, mitte keel, 
kultuur vm. Kui sellise ühingu inimesed annavad nõu, kuidas käituda, on ka selliste nõuannete keskmes 
religioossed väärtused. Kui aga kollektiivsest ühiskonnast pärit inimesega võtta suhtluse aluseks tema 
religioosne identiteet ja/või suunata selline inimene mošeesse, võib see just religioosset identiteeti 
tugevdada. Üks suurimaid siiani esinenud probleeme ongi seisnenud selles, et kuna arvatakse, et 
Lähis-Idast tulija jaoks kõige olulisem identiteet on religioosne identiteet, siis hakatakse teda sellest 
lähtuvalt kohtlema ja pakkuma talle erinevaid võimalusi selle identiteedi realiseerimiseks. Kuna 
enamasti samal ajal on inimesel vähe võimalusi oma muid identiteedi elemente realiseerida või 
tugevdada, jääbki ka tema jaoks fookusesse religioosne identiteet ja võib aja jooksul tugevneda.  

Teisisõnu öeldes, mida rohkem kohtleme inimest „moslemina“ (kusjuures enamasti lähtudes 
sealjuures üsna lihtsustatud arusaamast sellest, mida see „moslemiks olemine“ sisaldada võib) , seda 
rohkem võib antud inimene hakata ka ise ennast identifitseerima peamiselt läbi religioosse prisma. 

Tänased kogemused näitavad, et Eestisse saabunud Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika taustaga sisserändajad, 
sh rahvusvahelise kaitse saanud isikud, suhestuvad religioossete institutsioonidega erinevalt. On neid, 
kes otsivad üles näiteks kiriku või mošee, sest nende jaoks on religioon oluline. Samas on ka 
vähereligioosseid sisserändajaid, kes siiski otsivad üles kiriku või mošee – mitte religioosse vajaduse 
pärast, vaid sellepärast, et osta harjumuspärast toitu, rääkida emakeelt ja suhelda sama kandi 
inimestega või saada abi. Näiteks rahvusvahelise kaitse saanud isikute puhul on olnud ka juhtumeid, 
kus sellised religioossed asutused on aidanud koguda raha pere taasühinemiseks või mõne muu 
akuutse probleemi lahendamiseks.  

Moslemitaustaga sisserändajate (sh rahvusvahelise kaitse saanutest) seas on aga ka neid, kes soovivad 
mošeest (ja mõnikord ka teistest sama piirkonna inimestest) eemale hoida, sest tunnevad, et selles 
kogukonnas võidakse hakata nende elulaadi liiga pealtükkivalt kommenteerima ning selle kohta 
hinnanguid andma või eeldama tugevamat seotust religiooniga - ja nad ei soovi seda. 

Nii ühel kui teisel juhul on mõistlik lasta inimestel ise oma religioossete vajadustega tegeleda ja mitte 
suunata teda religioosse institutsiooni juurde – inimesed leiavad endale ise selle võimaluse. Eesti 
ametniku, tugiisiku, õpetaja jt roll võiks väljenduda selles, et ta aitab uussisserändajal ühiskonda 
lõimuda, leida uusi tuttavaid ja sõpru, mitte segregeeruda oma päritoluriigi kogukonda või 
religioossesse kogukonda. Lisaks tuleb arvestada ka riskiga, et kui mõne Eesti institutsiooni esindaja 
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suunab sisserändaja „moslemikogukonda“, võib sisserändaja tunda, et ta peabki seda tegema, sest 
temalt oodatakse seda. Siinkohal ei pruugi aidata ka otsene küsimus „Kas sa tahad olla 
moslemikogukonnaga tihedalt seotud“, sest see on liiga tundlik küsimus. 

Oluline on öelda, et ei tasu karta, et Lähis-Idast tulnud inimesed jätavad viisakusest ütlemata, kui neile 
midagi religioosselt oluline on – see on ühiskond, kus religioosseid vajadusi peetakse oluliseks 
(olulisemaks kui paljusid teisi vajadusi), mistõttu on selliste vajaduste väljendamine enamike MENA 
piirkonnast pärit uussisserändajate jaoks loomulik. 

Oluline on ka silmas pidada, et kui arutada Lähis-Idast või Põhja-Aafrikast pärit uussisserändajaga 
religiooniga seotud küsimusi, näiteks tema suhtumist religiooni või usunõuete täitmisesse (nt kas ta 
paastub, tarbib alkoholi vms) -  on tegemist sama piirkonna või sama religioosse grupi sisserändajate 
seas tundliku teemaga. Sisserändajale endale võib olla väga oluline ja ka vabastav rääkida nendel 
teemadel enda kogukonnast väljas oleva inimesega ja sageli tõstatavad sisserändajad religiooniga 
seotud teemad ka ise. Samas on oluline, et te hiljem tema kogukonnakaaslaste juuresolekul ei maini, 
millised tema arvamused on, sest see võib mõjutada kliendi suhteid kogukonnas. Inimesel on õigus ise 
otsustada, kellega ta jagab informatsiooni oma maailmavaatest, usulisest tõekspidamisest või 
seksuaalsest sättumusest ning ka seaduse mõistes loetakse religiooniga seotud informatsiooni 
delikaatsete isikuandmete hulka (vt Isikuandmete kaitse seadus). 

Toitumine ja ramadaan 

Moslemitaustaga sisserändajate puhul kerkivad sageli esile küsimused nende toitumise kohta. 
Religioossete normide kohaselt ei peaks moslemid sööma sealiha ega tarbima alkoholi. Siiski on 
sealiha mittesöömine tavaline ka nende moslemitaustaga inimeste seas, kes ei defineeri ennast 
religioossetena, sest sealiha söömise mõte võib tunduda neile võõrastav. Ka alkoholi mittetarbimise 
taga võivad olla nii religioossed kui ka kultuurilised põhjused. Samas on üsna tavaline, et  inimesed, 
kes on pärit riikidest, kus alkoholi avalik tarvitamine on taunitav, võivad küll alkoholi proovida või 
tarbida, ent ei tee seda avalikult.  

Religiooni ja toitumise küsimustega on seotud ka paastumine ramadaani ajal. Ramadaaniks 
nimetatakse paastukuud, mil religioossed moslemid ei söö ega joo päikesetõusust päikeseloojanguni. 
See on moslemite jaoks tavalisest keerulisem aeg füüsiliselt ning mõnede inimeste jaoks võib olla 
keerulisem aeg ka emotsionaalselt. Kuna Lähis-Idas on ramadaan aeg, kus õhtul, paastumise lõppedes, 
koguneb kokku pere, külastatakse sõpru, tehakse tavalisest maitsvamat toitu, käiakse jalutamas, 
võivad mõned inimesed ramadaani ajal tavalisest rohkem igatseda oma perekonda ja sotsiaalset 
võrgustikku.  

Põhjamaade meedias on ramadaaniga seoses korduvalt arutatud, kas peaks paastujatel lubama teha 
lühendatud tööpäevi. Eesti kontekstis võiks lähtuda sellest, et need, kes ramadaani ajal paastuvad, 
leiavad ise oma tasakaalu ja ei vaja eritingimusi. Ka Lähis-Idas või Põhja-Aafrikas ei lõpetata ramadaani 
ajal töötamist. Mõnes riigis võidakse sättida tööaegu ajutiselt sobivamaks – tööaja pikkus jääb samaks, 
ent võimalusel lubatakse paastujatel alustada tööpäeva varem, et jõuda võimalikult palju ära teha 
enne kui energiavarud lõppevad. Mõnes riigis minnakse ajutiselt üle talveajale, et organismil oleks 
lihtsam. Üldiselt aga ei nõua ramadaani ajal paastumine muudatusi töökorralduses ning ollakse 
teadlikud, et see on paastujatele veidi keerulisem kuu. Usureeglid annavad moslemitele võimaluse 
ramadaani ajal ka paastumisest loobuda, kui see mõjutab inimese tervist (nt suhkruhaiguse korral).  

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011
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Lapsed hakkavad üldjuhul paastuma alles teismelise eas. Vahel hakatakse nooremaid lapsi 
harjutatama mõne tunni kaupa (mini-ramadaan). Moslemitaustaga perest pärit laste toitumisküsimusi 
vt ptk 2.6.  

Naiste pearätt 

Diskussioonid mosleminaiste riietumise üle on läinud viimastel aastatel väga teravaks paljudes 
riikides, sageli seoses parempoolsete erakondade ja grupeeringute populistliku retoorikaga. Lähis-Idas 
sõltub pearäti kandmine olulisel määral nii piirkonnast, kogukonnast kui ka indiviidist. On naisi, kelle 
jaoks on see oluline usu osa, kui on ka neid, kes kannavad pearätti harjumusest või väldivad liigset 
eristumist. Tartu Rahvusvahelise maja kogemus näitab, et mõned naised on Eestisse tulles pearätist 
loobunud, eriti kui nad ei karda, et see neid stigmatiseerib, sest oma koduriigis ei kandud nad pearätti 
mitte niivõrd enda usulise vajaduse pärast, kuivõrd selleks, et neile pere/naabrid/tööandjad viltu ei 
vaataks. Loomulikult on ka palju naisi, kelle jaoks pearäti kandmine on oluline ja nad kannavad seda 
ka Eestis. 

Nägu täielikult varjav loor (niqab, burka) ei ole Lähis-Idas traditsiooniliselt kuigi kombeks olnud, kuigi 
tänases konfliktidest kantud Lähis-Idas kohtab looritatud naisi sagedamini kui varem – relvastatud 
konfliktidega seotud ebastabiilsus võib suurendada ühiskonnas religioossust. 

Riietuse valimine võiks seadusandluse piires jääda inimese isiklikuks valikuks. Kui usulise sümboolikaga 
riietusesemete teema üles kerkib, tasub see küsimus hoolikalt läbi mõelda. Esimese sammuna võiks 
uurida, kuidas uussisserändaja konteksti tajub, sest tänane Eesti kogemus ütleb, et soovituste 
andmisel konteksti mittetajumine võib kaasa tuua sõnumi eksliku tõlgenduse ja soovimatuid tagajärgi. 
Näiteks kui pearätiga mosleminaisele, kelle jaoks pearäti kandmine on väga oluline ja kes on teistelt 
kuulnud, et eestlased vihakavad moslemeid, öelda, et „Pearätiga ei võta küll ükski tööandja tööle“, 
vähendab see oluliselt tema motivatsiooni ja julgust tööle minna. Kui mosleminaine tahab pearätti ära 
võtta, aga ei ole kindel, kuidas seda teha, siis nõuanne „Ei, muidugi ära võta ära, kanna rahulikult, see 
on ju sinu usu osa“ võib kõlada tema jaoks kui käsk pearätt pähe jätta, sest inimesed muidu arvaksid 
temast halvasti. Seetõttu tasub selliste teemade üleskerkimisel proovida delikaatselt aru saada, miks 
naine selle teema tõstatab. Võib uurida, kas ja kuidas on kombed tema kogukonnas ja perekonnas 
(sest ka samas perekonnas võivad mõned naised rätti kanda ja mõned mitte), milliseid kaalutlusi naine 
ise on teinud, kas ta kaalub mingit muutuste tegemist ning millised on tema soovid ja kõhklused selles 
osas. 

Moslemitaustaga uussisserändaja: palveruumid ja palveajad 

Sageli küsitakse, kas õppeasutusse või töökohta tulevatele moslemitaustaga inimestele peaks looma  
palveruumi või tegema (õppe)töös pause vastavalt palveaegadele. Kuna Eestis on riik ja religioon lahus 
ja usku peetakse inimese isiklikuks asjaks, siis ühele (juba stigmatiseeritud) grupile erandi tegemine 
võib tuua kaasa palju negatiivseid tõlgendusi ja ka pahameelt, sealhulgas teiste usugruppide poolt.  

Palveruumi loomise peamine problemaatilisus seisneb selles, et survestatud oleksid ka inimesed, kes 
ei soovi seda teha ning võib kaasa tuua konflikte religioosseid käske erinevalt tõlgendavate inimeste 
vahel. Paljudele MENA piirkonnast pärit uussisserändajatele on oluline sidemete säilitamine oma 
grupiga. See on loomulik segu igatsusest oma keeleruumi järgi, soovist olla mõistetud, vajadusest 
elada ennast välja või tuletada koos meelde kodu jms. See on omane kõikidele emigrantgruppidele - 
nii koonduvad ka näiteks eestlased Austraalias, Kanadas jm. Paljudele rahvusvahelise kaitse saanud 
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isikutele, eriti kui nad ei oska võõrkeeli, on samas keeles rääkivate inimestega suhete hoidmine võõrsil 
oluline turvavõrgustik, mida saab vajadusel teiste inimeste leidmiseks kasutada. Lisaks tuleb 
arvestada, et Lähis-Idast tulijad on pärit kollektiivsest ühiskonnast ja paljud neist on harjunud 
väärtustama kogukondlikke sidemeid ning harjunud vältima konfrontatsiooni, et neid sidemeid 
mitte kaotada. Kuna Lähis-Ida avalik norm on pigem mõningane religioossus kui mittereligioossus, 
võib palveruumi sisseseadmine tekitada surve kogukonnas: inimesed hakkavad arutama (või 
muretsema, et hakatakse arutama), kes seal käis või ei käinud. See loob olukorra, kus inimene, kes ei 
soovi palveruumi kasutada tunneb, et peab seda tegema, et mitte kaotada sidemeid teiste samast 
piirkonnast pärit inimestega. Paljud moslemitaustaga uussisserändajad, sh rahvusvahelise kaitse 
saajad, on ka selgesõnaliselt väljendanud, et nad ei soovi palveruume tööle või laste kooli ega 
sidemeid mošeega, öeldes, et nende jaoks oli üheks Lähis-Idast lahkumise põhjuseks ka see, et tahavad 
elada sekulaarse(ma)s ühiskonnas. Nendele inimestele muutuvad palveruumid probleemiks, millele 
neil on raske lahendust leida. 

Kui siiski kaalutakse palveruumi loomist, tuleb kindlasti mõelda, kes ja kuidas suudab modereerida 
olukorda, kui sinna satuvad kaks erinevate tõekspidamistega inimest või kahe erineva usulahu 
esindajat.  

Kui palveruumi küsimus üles kerkib, võib sisserändajale seletada, et Eesti asutustes ja riigikoolides ei 
ole kunagi palveruume olnud. Kuna usugruppe on Eestis palju (nt kristlased, juudid, budistid, 
maausulised, moslemid) ja kuna kõiki usulisi gruppe koheldakse võrdselt, ei saa hakata erandit 
tegema ühele grupile. Võib ka öelda, et seaduslikult on sätestatud, et usk on riigist lahus, see aga 
tähendab, et religioon on iga inimese eraasi. Seega iga inimene hoolitseb ise selle eest, kuidas 
olemasolevas raamistikus oma religioosseid vajadusi rahuldada ilma seaduste ja konkreetse asutuse 
sisereeglitega vastuollu minemata. Islamiusu reeglid annavad igale inimesele võimaluse järgi 
palvetada ja seda võimalust võib alati palvetada soovijale meelde tuletada. 

Füüsiline kontakt 

Meie arusaam mugavast isiklikust ruumist (st kui lähedale me kellegi laseme) on sageli mõjutatud meie 
kultuurilisest taustast. Kui kaugel seisame üksteisest järjekorras või liftis? Kuidas me tervitame 
üksteist? See, mis on mugav kaugus ühele, võib teisele tunduda üksteise seljas istumisena. 
Traditsiooniliselt jagatakse isiklik ruum neljaks tsooniks: intiimne, personaalne, sotsiaalne ja avalik. 
Nendest võib eesti keeles lugeda näiteks Jüri Uljase artiklist “Isiklik ruum: läheneda või eemale 
hoida?”. 

Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas pärit inimesed võivad vahel seista vestluskaaslasele lähemal kui Eestis 
kombeks. Kui see tundub ebamugav või kohatu, võib proovida mitte kohe taganeda, aga seletada, 
et mõned eestlased võivad tunda ennast sellises olukorras ebamugavalt.   

Isiklik ruum on mõneti seotud ka küsimusega, mil määral aktsepteeritakse inimeste vahel füüsilist 
kontakti. Tervitusviisidest on selles piirkonnas levinud käesurumine, aga ka embamine ja põsemusi – 
sh ka meestel omavahel või naistel omavahel.   

Kuigi Eestis ei ulatata alati tervitamiseks kätt, on see siiski küsimus, mida tasub läbi mõelda. Eesti 
meediast on läbi käinud teiste riikide arutelud tugevalt religioossete moslemite üle, kes ei ole nõus 
vastassoost vestluspartnerile kätt andma. Lähis-Idas on tavaliseks normiks, et mehed suruvad 
omavahel kätt, naisele mees aga kätt ise ei paku, vaid ootab ära, kas naine ulatab esimesena käe, 

https://www.directormeedia.ee/isiklik-ruum-laheneda-voi-eemale-hoida/
https://www.directormeedia.ee/isiklik-ruum-laheneda-voi-eemale-hoida/
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andes märku, et selline tervitusviis sobib talle. Harvem tuleb Lähis-Idas ette ka seda, et mees ei anna 
naisele kätt.  

Kultuurilise kohanemise edendamise osana võiksid Eestis MENA piirkonnast pärit uussisserändajaga 
kokku puutuvad inimesed (tugiisik, koolijuhataja jt) siiski pakkuda sisserändajale kätt - nii naise poolt 
mehele kui mehe poolt naisele. Kui inimene ei võta kätt, võib asendada selle mõne teise tervitusviisiga 
– näiteks panna käsi südamele, noogutada vms, ent lähima sobiva hetke tekkimisel oleks mõistlik 
seletada, et see on tavaline viisakusnorm ja selle eiramine võib tekitada inimestes võõrastust või 
tunde, et inimene on üleolev.  

Tartu Rahvusvahelise maja tegevuse raames oleme korduvalt kokku puutunud Eesti praktikute 
arusaamaga, et araabia kultuurist pärit lapsi ei või puudutada, iseäranis nende nägu. On raske öelda, 
kust selline väide pärineb, sest nii lapsed ise on – ja ka lastega suhtlemises ollakse – pigem hoopis 
füüsilisemad kui Eestis tavaliselt kombeks. Lapsed ise kallistavad kergesti (aga ka kisuvad ja tirivad). 
Ka lasteaias ja koolis kasutavad õpetajad füüsilist juhtimist käe üsna palju ja kindlasti rohkem, kui 
Eestis. Turvaline ja sõbralik füüsiline kontakt lastega ei ole olemuslikult kuidagi „moslemikultuuriga“ 
vastuolus ja seda ei tasu karta. 

2.6. Laste kasvatamine ja haridus 

Lastekasvatus  

Laste kasvatamise küsimused on ühed sagedasematest, mis tekivad Eesti ühiskonna ja Lähis-Idast pärit 
uussisserändajate kokkupuutel. See teema tekitab frustratsiooni, ekslikke järeldusi ja ebarealistlikke 
ootusi lastevanemate ja lasteasutuste (lasteaia, kooli) vahel. Nagu kõikides riikides või kultuurides, 
varieeruvad ideoloogiad, harjumused ja kasvatusstiilid ka Lähis-Idas. Alljärgnevalt on toodud mõned 
üldisemad aspektid, mis võivad aidata paremini mõista Lähis-Idast pärit lastevanemate tausta, ent 
kindlasti tuleb meeles pidada, et need on üldistused ja ei kehti kaugeltki kõigi selle piirkonna vanemate 
kohta. 

Loomulik käitumine  

Väikelaste kasvatamises on ehk kõige suuremaks erinevuseks see, et väikeste laste käitumist piiratakse 
vähem kui Eestis. Lapsi “nunnutatakse” ja sageli vanemad leiavad, et see, mida laps teeb, ongi tema 
loomulik käitumine ja ei näe vajadust seda muuta. See võib kehtida näiteks nii söömise, magamise, 
emotsionaalse eneseregulatsiooni kui ka löömise kohta. Väikest last sunnitakse harva sööma või 
magama minema ja vahel lastakse üsna lihtsalt lüüa teisi inimesi (näiteks ema). Lähtutakse sellest, et 
ebasoovitav käitumine ei ole täiskasvanule suureks probleemiks ning kui laps kasvab suureks, saab ta 
aga aru, et nii ei tohi teha. 

Kodukontekstis see osaliselt nii toimibki - suurtes peredes on loomulik, et nooremad lapsed õpivad 
vanematelt õdedelt-vendadelt seda, mida ise veel ise oska, sh käitumisnorme, rolli mikrosootsiumis, 
suhtlemist erinevate inimestega. Oma panuse annab sageli ka laiendatud pere: kui elatakse piisavalt 
lähestikku, siis enamasti ka suheldakse tihedalt. Lisaks on koolil tugev autoriteetne-distsiplineeriv roll. 

Lapsevanemad ei pruugi aru saada, et nende endi roll on uues ühiskonnas suurem, kuna nende 
inimeste hulk, kes lapse käitumist peegeldavad, on väiksem ja laps kasvab üles teistsuguses 
raamistikus.  
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Soolise dünaamika osas võib märkida ära, et kui tüdrukud on väikesed, on nad „väikese printsessi“ 
staatuses ja neid poputatakse. Mida aeg edasi läheb, seda rohkem hakatakse aga tüdrukuid poistega 
võrreldes keelama, sest naise käitumine mõjutab pere mainet rohkem kui mehe käitumine. 

Päevarutiin 

Sageli tekivad Eesti lasteasutustel probleemid seoses laste päevarutiiniga, sh 
magamaminekuaegadega, reguleerimata ajaveetmisega arvutis/telefonis või ebaregulaarsete 
söögiaegadega. Araabia riikidest pärit vanemate jaoks võib olla loomulik minna hilisõhtul perega 
restorani selliselt, et lapsed jäävad mingil hetkel magama laua taha diivanile. On vanemaid, kelle jaoks 
ei ole loomulik päevarežiimi järgimine – kui laps tahab magama minna kell 1 öösel, siis ta ka läheb. Kui 
perel on kombeks süüa õhtust kell 23.00, siis ei pruugi pere selle peale tulla või pidada seda oluliseks, 
et õhtusöögi hiline aeg võib jätta lapse öise uneaja lühikeseks.  

Võib juhtuda, et vanem ei saa hästi aru, milles seisneb kooli või lasteaia probleem. Kui kooliõpetaja 
kurdab, et laps on  tihti unine, vastab vanem lihtsalt: „Aga ta ongi selline laps, kes tahab palju magada“. 
Sel juhul tasub uurida, kuidas lapse päev välja näeb – näiteks teha lapsevanemale ülesandeks (või 
suuremal lapsel paluda teha see endal, nt kooliülesandena) kirjeldada või üles kirjutada, mida päeva 
jooksul tehakse. Selle võib võtta hiljem arutelu aluseks. Arutelu käigus tuleb rääkida võimalikult 
konkreetselt. Näiteks uneaja kohta võib öelda, et mida väiksemad on lapsed, seda rohkem nad 
vajavad uneaega. Pikk uneaeg peaks olema järjepidev, mitte tükeldatud. Koolilapsed vajavad 
ööpäevas umbes 10 tundi und, teismeliseas see vajadus on veidi väiksem (8-9 tundi). Võib juhtuda ka, 
et lapsevanem ei saa aru, miks süsteem, mis toimis tema päritoluriigis, ei kõlba Eestis. Sel juhul võib 
öelda, et süsteem toimib siis, kui kõik lapsed elavad sarnase süsteemi järgi, ent kui Eesti lapsed on 
välja puhanud ja sisserändajatest lapsed ei ole, siis on Eesti laste töötempo kiirem (ja lisaks on neil 
nagunii kergem, sest nad õpivad oma emakeeles) ja uued lapsed jäävad koolis aina rohkem maha. 

Erinevused laste kasvatamises (mis teinekord võivad tunduda oskamatusena lapsi kasvatada) võivad 
tuleneda nii kultuurilisest taustast kui ka sellest, et mõned Eestisse jõudvad Lähis-Idast pärit vanemad 
on jäänud ilma oma tugivõrgustikust. Suurperes on tavaliselt oluline roll vanemal põlvkonnal – 
vanaemad, onud ja tädid seletavad, kuidas lapsi kasvatada. Eestisse tulles on paljudel lastevanematel 
võimatu kasutada oma tavavõrgustikus tallel olevat teadmist ja nad võivad tunda end abituna isegi 
igapäevastes küsimustes. Ennekõike puudutab see noori vanemaid, aga ka need, kellel on mitu last, 
vajavad siiski tuge mõistmaks, et nad on uues kontekstis, kus neil ei ole enam ümber nii palju toetavaid 
pereliikmeid. 

Kindlasti on palju erinevusi MENA piirkonna lastekasvatuses ja kuigi lapsevanemad õpivad erinevate 
Eesti süsteemide ja inimestega kokkupuudete käigus, millised need erinevused on, on see protsess 
keeruline, informatsiooni saadakse jupphaaval ja siis tuleb üksikutest juppidest panna kokku mingi 
pilt. Selles protsessis on ka palju ekslikke tõlgendusi, frustratsiooni jne.   

Oleks suurepärane kui lasteasutuses oleks võimalik kaardistada potentsiaalselt problemaatilised 
teemad (nt lapse toidusedel ja -režiim, riietamine, mähkimissagedus, unerežiim jt) ja hiljem anda 
lapsevanemale põhjalikum ülevaade sellest, millised ootused on nende teemade osas lapsevanemale 
ja kuidas Eestis antud küsimustele lähenetakse. Iseäranis oluline on mitte oodata probleemide 
ilmnemist, vaid läheneda ennetavalt. Selleks võiks juba lapse lasteasutusse tulles leppida kokku, et 
edaspidi viiakse lasteasutuses läbi regulaarsed koosolekud, mille raames käsitletakse ka 
lastekasvatusega seotud teemasid. Selline eelnev kokkuleppimine ja regulaarsete koosolekute 
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raames teemade laiem käsitlemine vähendab ka vanemate poolset vastandumist ja tunnet, et neid 
kogu aeg kritiseeritakse. Kindlasti on see aeganõudev, ent äärmiselt vajalik. Kui lasteasutusel üksi on 
tõenäoliselt raske leida piisavat ressurssi, kaaluge võimalust kaasata sellesse protsessi näiteks 
kooliarst või pereõde, sotsiaaltöötaja, mõni valdkondlik MTÜ vmt. 

Toitumine 

Üldiselt sunnitakse lapsi harva sööma. Lapsevanem võib küll muretseda, et laps sööb liiga vähe, ent ta 
ei hakka last järjekindlalt sööma suunama ega sundima. Lapsevanemal võib puudu olla nii 
baasteadmistest toitumise kohta, näiteks kui laps on just söönud kartulikrõpse, ei hakka ta suppi 
sööma ning mõistlikum oleks lubada talle kartulkrõpsude söömine siis, kui supp on juba söödud. 
Lapsevanemad võivad ka arvata, et laps peab saama sellist toitu nagu ta tahab ja siis kui ta tahab.  

Lastevanematega peaks rääkima üldisemalt tervisliku toitumise alustest ja juhtida nende 
tähelepanu sellele, et uues keskkonnas võivad ka vajadused olla erinevad (nt kui Lähis-Idas on 
köögivili/roheline paljudes toitudes, siis Eestis peab teadlikumalt lähenema toidusedelile, et teatud 
aastaaegadel või perioodidel oleks menüüs piisavalt vitamiinirikas toit). Toitumist puudutavates 
küsimustes tasub kaaluda, kas neid ei saaks käsitleda keegi, kes mõjub terviseküsimuses autoriteedina 
– nt kasvataja, kes suudab arutelu autoriteetselt juhtida, arst või pereõde. See annab kindlasti jutule 
legitiimsust. 

Toitumisega seotud küsimused võivad üles kerkida ka koolis või lasteaias. Paljud Lähis-Idast pärit 
pered ei tarbi sealiha ja ei soovi ka, et nende lapsed seda tarbiksid. Samas on Eestis olnud ka  
sisserändajate peresid, kelle jaoks see ei ole olnud probleem. Kui laps ei söö sealiha (vm liha), on 
katsetatud mitmeid lahendusi – märgistada sealiha sisaldavad toidud (nt teatud värvilise 
„mummuga“), et lapsed teaksid, millist liha sellel päeval pakutakse ja saaksid võtta portsjoni ilma 
lihata (kui see on võimalik). Üldiselt ei tasu probleemi üle liiga palju muretseda - suhtuge nendesse 
lastesse samamoodi kui teistesse toitumusliku erivajadusega lastesse. Kui teistele lastele pakutakse 
võimalusi menüü kohandamiseks (nt taimetoit või allergiad), võivadki lapsed nendel päevadel, kus 
menüüs on sealiha, võtta taimetoitu. Kui menüü kohandamise võimalust ei ole, ega ei ole võimalik 
süüa sama toitu ilma lihata (nt mitte panna lastele kotletti, kastet vm, vaid võtta ainult kartulit ja 
salatit), siis paluge lastevanematel toit kaasa pakkida.  

Ärge võtke vanematelt ära nende vastutust – mõnikord, eriti koolilaste puhul, on juhtunud, et 
õpetajad või tugiisikud on ise hakanud lastele tooma õuna, banaani vm, sest lapsed on näljased ja 
vanemad ei ole neile (sobivat) toitu kaasa pannud. Lapsevanemale tuleb tema vastutus selgeks teha 
ja suunata seda täitma, vajadusel toetades lastevanemat selles (nt arutada, milliseid toiduaineid võiks 
panna või pakkuda välja mitmeid võimalusi, millega teha võileiba), ent kindlasti ei ole mõistlik 
vastutust üle võtta. 

Koolikontekstis on oluline ka rääkida lapsevanemale sellest, et laps peaks enne kooli tulekut sööma, 
et tal oleks energiat õppida. Ärge eeldage, et lapsevanemal on samad arusaamad selle kohta, mis on 
tervislik toitumine.  

Küsige, mida sööb laps hommikusöögiks ning arutage läbi, milliseid võimalusi veel leidub. Ka siis, kui 
lapsevanemal palutakse lapsele kooli toit kaasa pakkida, ärge eeldage, et lapsevanemal on kooliga 
sama arusaam lapsele sobiva toidu osas. Rääkige läbi, mida lapsele kooli (või lasteaeda) kaasa panna, 
muidu võivad selleks osutuda ka näiteks kartulikrõpsud või šokolaad.   
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Ramadaani möödudes toimub kaks suuremat püha – Eid al Fitr (kolm päeva peale ramadaani lõppu) 
ja Eid al Adha (umbes kaks kuud peale ramadaani lõppu). Kuna need on olulised pühad, võivad 
vanemad soovida lapse koju jätmist nendeks päevadeks. Kool peab otsustama, kuidas sellele 
reageerida – kas on aktsepteeritav, et lapsed koju jäävad. Kui kool aktsepteerib seda, on mõistlik 
paika panna teatavad lisatingimused – kodutööde tegemine hiljem (kui ramadaan on läbi), mõne 
koolipäeva pikendamine selleks, et asjad järgi teha. Kui lapsevanematel on arvamus, et lisaülesanded 
ei ole õigustatud, võib selgitada, et ka näiteks kristlikele peredele oluliste lihavõttepühade ajal ei saa 
nende lapsed koolitöid lihtsalt tegemata jätta. 

Lapsevanemad üldiselt muretsevad laste tervise pärast, enamasti väljendub see selles, et nad soovivad 
kiiresti arstile pääseda (vt ka peatükk Tervis ja meditsiin).  

Üks segadusttekitavaid küsimusi Lähis-Ida lastevanematele on lapse riietamine uues kliimas – vahel 
mässitakse lapsed liiga sisse, vahel lastakse liiga väheste riietega õue. Kindlasti vajab see küsimus 
eraldi läbiarutamist ja riietumispõhimõtete ning vajalike riietusesemete õigeaegse kasutamise 
tutvustamist – nagu vajab selgitust ka see, et organism harjub uue kliimaga. MENA piirkonnast pärit 
inimeste seas on levinud arusaam,  et kuna laps on pärit soojast kliimast, peabki talle alati palju 
rohkem riideid panema kui eesti lapsele.  

Nagu toitumisküsimustega, nii ka riietumisega, oleks hea leida aega, et antud teema põhjalikumalt 
koos sisserändajaga läbi arutada ja iseäranis hea oleks, kui vastava info edastaks inimene, kes on 
vanemate silmis spetsialist, näiteks autoriteetselt mõjuv kasvataja, pereõde või perearst.  

Lastega koos aja veetmine 

Loomulikult on Lähis-Idas väga erinevaid lapsevanemaid, siiski, üldistatult võib öelda, et kuigi mõned 
lapsevanemad pühendunult panustavad oma lapse arendamisse, on tavalisemaks see, et last arendav 
tegevus ostetakse sisse teenusena (koduõpetaja) või jäädakse lootma kooli peale. Sageli lapsevanem 
võib tajuda oma rolli lapse kasvatamisel piiritletuna sellega, et ta laps on elus, terve ja tal on hariduse 
saamise võimalus. Paljud lapsevanemad ei pruugi ka osata oma last arendada või toetada teda 
koolitööde tegemisel. Kuigi pered on lastekasvatuse osas loomulikult väga erinevad, siiski tendentsina 
võib öelda, et lastega koos lauamängude vms mängimist väga kombeks ei ole, pigem minnakse 
lastega/perega koos jalutuskäigule. Lähis-Idas lapsed mängivad võrdlemisi palju õues koos teiste 
lastega (kellest osad on suure tõenäosusega nende sugulased) - Eestis on see keeruline, sotsiaalsed 
suhted tekivad märksa aeglasemalt ja paljud lapsed tunnevad sõpradest suurt puudust.  

Rutiinsete koosolekute raames võib võtta teema üles ka selle, kuidas lapsevanem oma lapsega aega 
veedab. Näiteks võib rääkida, et lapsed vajavad vanema tähelepanu ja lapsed kasvavad õnnelikumalt 
kui vanemad nendega midagi toredat koos teevad (nt mängivad). 

Karistamine 

Lähis-ida ja Põhja-Aafrika lastevanemate karistusmeetodite kohta on raske öelda midagi üldistavat, 
kui füüsiline karistamine võib leida aset. Tasub arutada, milliseid karistusmeetodeid lapsevanemate 
enda kasvatamisel kasutati ja milliseid nemad kasutavad (nt küsige, mida nad teevad, kui laps käitub 
halvasti ja uurige seejärel, mida nad peavad halvaks käitumiseks). Arutage, millised on Eesti reeglid ja 
normid lapse karistamise osas ja milliseid karistusviise Eestis kasutatakse (lapsele näidatakse nende 
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käitumise põhjus-tagajärg seos, nt soovitava käitumise järjekindel premeerimine või taunitava 
käitumise puhul teatud privileegide äravõtmine). 

Kool ja lasteaed 

Üldiselt araabia maade lapsevanemad väärtustavad haridust. Siiski võivad Lähis-Ida lapsevanemad 
tajuda kooli ja lasteaia rolli Eesti lapsevanemast erinevalt ja koolieluga kohanemine on üks sagedasi 
väljakutseid peale Eestisse tulekut.  

Kui teisest kultuuriruumist pärit laps tuleb lasteaeda või kooli, on mõistlik öelda lastevanematele kohe 
alguses, et mõne aja pärast, kui lastega töötavad inimesed on saanud last jälgida, peavad 
lapsevanemad tulema uuesti, et arutada lastekasvatusnormide võimaliku erinevuse üle ja seletada 
peamisi põhimõtteid, mille osas selleks ajaks on tekkinud küsimusi. Kui juba algusest peale panna 
paika raamistik ja kinnitada, et kindlasti on erinevusi ning nende üle saab arutleda, vähendab see 
ohtu, et lapsevanemad tajuvad hilisemaid arutelusid kriitikana. Rutiinseid arutelusid pidades on 
lihtsam ka esitleda oma sõnumeid ühe teema põhjalikuma avamise vormis (tervislik toitumine, 
riietumine uues kliimas, sotsiaalsed normid jms), mis võimaldab ka mitte ainult keskenduda 
konkreetsele probleemile, vaid selgitada ka konteksti. 

Sotsiaalne keskkond 

Tüüpiliseks esmamureks on see, et lapsed ei leia endale koolis sõpru. Kuna sageli ei näe ka kooli 
personal endal rolli sotsiaalse suhtluse edendamisel, hakkab laps end üsna kiiresti üksikuna tundma. 

On mõistlik juba ette lapsevanemate ootusi maandada ja rääkida, et Eestis on sõprade leidmine pikk 
protsess ning et Eesti lapsed on aeglasemad sõbraks saama kui Lähis-Ida lapsed. Samuti on oluline 
öelda, et kui lapsed jäävad palju koju, on ka sotsiaalsed suhted keerulised tekkima. Sotsiaalsete suhete 
ülesehitamiseks on vaja, et laps käiks järjepidevalt koolis (vt ka järgmine ptk Puudumine). 

Puudumine 

Lapsed jäetakse üsna kergekäeliselt koolist koju – nohu, halb tuju, perekondlikud asjaolud jpm. 
Kindlasti vajab kooli poolt läbi arutamist ja perele selget selgitamist, mis asjaoludel võib laps koju 
jääda, millise protseduuri peab sel juhul läbi tegema (helistamine, emaili või sms saatmine) ja milliseid 
probleeme ja tagajärgi toob kaasa see, kui laps ei jõua kooli. 

Iseäranis alguses on täiesti tavaline see, et laps jõuab kooli mõnevõrra juhuslikult: laps ei tule kooli, 
sest vanemad arvavad, et mõne teise tegevuse või kokkuleppe tõttu nad ei saa õigeks kellaks järgi 
tulla; laps ei tule kooli, sest läheb arsti juurde; laps ei tule kooli, sest väljas oli külm või sadas vihma 
jms. Oluline on mitte jätta reageerimata sellistele juhtumitele, vaid tegeleda nendega. Sageli on 
probleem selles, et lapsevanemad ei oska selle peale tulla, et enamike tegevuste puhul saab ka ette 
küsida, kui kaua see aega võtab või uurida, kas see aeg, mida pakutakse, on ainuvõimalik (nt lapse 
rutiinse arstivisiidi aja kokku leppimine vms). 

Siiski on tänase praktika kohaselt näiteks rahvusvahelise kaitse saajate seas olnud ka lastevanemaid, 
kes teadlikult jätavad lapse mingiks perioodiks koju, sest nad arvavad/teavad, et hoolimata 
formaalsest koolikohustusest nende sellist käitumist tõenäoliselt ei sanktsioneerita (või ei 
sanktsioneerita tuntavalt). Kuna MENA piirkonnast pärit sisserändajate kogukond on väike, siis iga 
sellise juhtumi tekkimine ja sellele mittereageerimine süvendab teadmist, et selline käitumine on 
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aktsepteeritav.  
Loomulikult ei või eeldada, et lapse koolist välja jäämine on igal juhul taotluslik – selliseid vanemaid 
on olnud väga üksikuid. Enamik Lähis-Ida lastevanemaid, nagu Eesti vanemadki, soovivad oma lapsele 
parimat ja on huvitatud sellest, et laps saaks hariduse. Oluline on aga,  et kool ja ametnikud reageeriks 
lapse puudumisele võimalikult kiiresti, seletades vanemale, mida toob kaasa koolikohustuse eiramine. 
Kui on räägitud, et koolist puudumine toob kaasa sanktsioone, tuleb neid ka rakendada.  

Esimesed sammud haridusasutuses 

Kui kooli või lasteaeda tuleb uussisserändajast laps, on mõistlik uurida välja, kuidas toimis antud 
asutus sisserändaja kodumaal ning mis kord seal oli ning seletada peamised koolis või lasteaias 
kehtivad reeglid. 

Võimalikud küsimused lasteaias:  

Mida teevad (päritoluriigis) lapsed, kui nad on lasteaias? Kui paljud lapsed käivad lasteaias? Miks 
pannakse lapsed lasteaeda? Miks ei panda lapsi lasteaeda? Kas lasteaed on tasuta? Kas laps tuuakse 
mingiks konkreetseks ajaks? Kas laps võetakse ära konkreetsel ajal? Kas lasteaed oli lihtsalt koht, kus 
vanemad maksid selle eest, et laps saaks kusagil olla või andis see ka haridust?  

Seejärel tuleb seletada Eestis kehtivad lasteaiareeglid. Lasteaia osas on peamiselt esile kerkinud 
järgmised küsimused: lapse lasteaias käimise järjepidevus, lapse toomise ja viimise aeg (sh kasvataja 
hoiatamine, et laps ära viiakse), riietamine ja toitumine, samuti kasvatusviisid (nt võib küsida, mida 
tehakse selleks, et laps täidaks nende soove või keelde), sh karistusviisid. Lähis-Ida piirkonnast pärit 
vanematele jääb võõraks idee lasteaia lõunauinakust ja vajab seletamist, miks see oluline on (sh võib 
märkida, et kui nad ka tunnevad, et nende laps und ei vaja, vajavad puhkusehetke teised lapsed). 

Võimalikud küsimused koolis: 

Kas laps on eelnevalt koolis käinud? Kui jah, siis kui vanalt, kus ja kui kaua? Pidage silmis, et ka eelkooli 
sarnaseid asutusi võivad lapsevanemad nimetada kooliks. Küsige vanemate käest, milline on nende 
enda kogemus kooliga, mis neile ei meeldinud enda koolis ja mis meeldis. Küsige ka, millised ained on 
nende päritoluriigi koolis – kui palju käsitletakse tundides igapäevaeluks vajalikke oskusi (suuhügieen, 
küünte lõikamine, viisakas käitumine, austus vanemate inimeste vastu jm)? Kas lapsed tunnevad kella, 
millisel kujul (seieritega kella või elektroonilist kella) ja kas nad oskavad ka arvestada, kuidas suhestub 
hetkeaeg ja see, millal tegevus algab (st aega planeerida)?  

Seejärel seletage Eesti kooli reegleid. Rääkige ka, et sotsiaalsete suhete tekkimiseks läheb aega ja et 
nii õppimiseks kui ka teiste lastega suhete tekkimiseks on väga oluline, et laps järjepidevalt koolis 
käiks. Mõne lapsevanema (ja ka lapse) jaoks ei ole harjumuspärane see, et kool on nii avatud. Paljudes 
kohtades Lähis-Idas on kool suletud territoorium – hoone, mida ümbritseb aed ja värav. Lapsed ei saa 
koolist minema minna enne kui tunnid on lõppenud ja see, et koolist võib iga hetk välja minna, võib 
tekitada segadust. Seetõttu võib rääkida, mis tingimustel võib koolimajast välja minna. 

Õpetaja, lapse ja lapsevanema vaheline suhtlus 

Kooli kontekstis on oluline silmas pidada, et ebamäärane signaal ei pruugi lapsele kohale jõuda –  
ebaleva hääletooniga, „ehk teeksid“, „oleks hea, kui..“ ei anna enamasti soovitud tulemust: laps 
lihtsalt ei saa aru, mida tema käest tahetakse. Mida konkreetsemalt ja selgemalt on õpetajal võimalik 
enda nõudmisi selgitada, seda lihtsam on lapsel nendest aru saada. Eesti keelt mitteoskava lapse ja 
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lapsevanema puhul tasub kokku leppida koodsõnad (eesti keeles), mida vanemaga või lapsega 
suheldes kasutada („haige“, „ei taha“, „olen kurb“, „külm“). 

Vahel on vanematel raske aru saada, mida lapsed koolis õpivad. Kui nad on harjunud sellega, et koolis 
antakse kodutöid, võivad nad muretseda selle pärast, et neid on vähe. Neile võib tunduda, et lapsed 
õpivad kogu aeg eesti keelt, samas see ei liigu edasi. Lapsevanemale võiks õppeprotsessi lahti seletada, 
sealhulgas näiteks kuidas õppimine toimub, kuidas hinnatakse lapse arengut jms. Kui õpetaja on nõus, 
võib lapsevanema kutsuda ka tundi vaatlema, see on kindlasti abiks ja annab ka õpetajale 
informatsiooni selle kohta, kuidas lapsevanem lapsega koolis suhtleb.  

Ei ole mõistlik eeldada, et laps (ja lapsevanem) oskab kodus ise õppida. Näiteks võib lapsele teha 
ülesandeks „õpi ära need sõnad“, aga laps ei tea, kuidas seda teha – ega ei oska ka lapsevanem teda 
toetada. 

Eraldi küsimuseks on kerkinud üles koolis toitumisküsimused. On vanemaid, kes soovivad, et nende 
lapsed ei sööks liha (nt sealiha vm liha). Tavaliseks lahenduseks on sel juhul olnud see, et lapsed kas 
võtavad toitu ja liha kõrvale ei tõsta (nt võtavad ainult kartuli ja salati) või lapsevanemad annavad 
toidu kaasa (sel juhul tuleb kokku leppida, mida anda). Mõnikord on võimalik vastavatel päevadel 
pakkuda taimetoidumenüüd, kui koolis on teisigi lapsi, kes söövad taimetoitu (vt ka ptk Toitumine).  

Kuna mõned lapsevanemad räägivad lastele, et nad oleksid liha suhtes ettevaatlikud, on oluline, et 
lapsed tunneksid, et saavad ka ilma küsimata aru, mis sorti liha on söögis. Sööklates on kasutatud nt 
teatud tüüpi liha märgistamist teatud värvi mummukesega. Mõnede perede jaoks ei ole probleem, 
millist liha laps sööb. Kui koolis on aga mitu ühe piirkonna sisserändetaustaga last, on juhtunud, et üks 
laps läheb teist keelama (nt „Ära seda liha söö, moslemid ei söö sealiha!“) ja tekib ühe lapse poolt 
surve teisele lapsele. Proovige selliseid olukordi märgata (nt kui laps enne sõi liha ja enam ei söö) ja 
toetada last, kellele avaldatakse survet, teisele lapsele aga öelda, et Eestis on iga inimese enda 
valida, mida ta sööb. 

Korduvalt on üles kerkinud küsimus, kas kooli peaks looma palveruume. Eestis kehtib usuvabaduse 
põhimõte, religioon on lahus riigist ja kuulub inimese privaatsfääri. Kui siiski selline küsimus üle kerkib, 
on oluline teada, et enamikes Lähis-Idas ei ole koolides palveruume (va selgelt religioossetes 
erakoolides, kus kogu õpetamine käibki läbi Koraani) ega ei lubata lapsi tunnist välja palvetama 
(islamiusus on igal inimesel võimalus järgi palvetada). Palveruumi probleemsuse küsimusi vt 
alapeatükist „Religioon“.  

Kui lapsevanemad nõuavad palveruumi, on mõistlik lastevanematele öelda, et koolis ei ole võimalik 
lapse religioossete vajadustega tegeleda, aga religioosseid vajadusi saab hiljem täita kodus. Võib 
öelda, et Eestis on palju religioone ja neist kellelgi ei ole palveruumi, kõiki religioone peab aga võrdselt 
kohtlema.  

Kui koolis siiski kaalutakse õpilasele palvetamiskoha võimaldamist, mõelge kindlasti ka selle peale, et 
tulevikus võib koolis olla mitu õpilast, kes võivad olla ka erinevate usulahkude ja/või religioossete 
tõekspidamiste esindajad (nt erinevate islamilahkude esindajad). Kas kool on valmis lahendama 
olukorda, kus õpilased hakkavad vaidlema selle üle, kuidas on õige palvetada? Kas kool suudab tagada 
nende uussisserändajate turvatunde, kes ei soovi enda lastele religioosse surve avaldamist? Väga 
paljud uussisserändajad ei soovi, et kool ja religioon oleks läbipõimitud – see on olukord, mille eest 
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nad ära tulid ja tahtsid tulla sekulaarse(ma)sse riiki. Kollektiivsest ühiskonnast tulnuna on neil aga 
keeruline sel teemal avalikult aktiivselt sõna võtta.  

2.7. Tervis ja meditsiin 

Uussisserändajad ja meditsiinisüsteemi erinevused 

Meditsiinisüsteem Eestis erineb oluliselt MENA piirkonna riikide meditsiinisüsteemist ja see tekitab 
ekslikke tõlgendusi ja vahel ka arstile minemata jätmist. Samas on oluline, et uussisserändajad sinna 
jõuaks, iseäranis rahvusvahelise kaitse saajad.  

21. sajandil Euroopasse jõudvate põgenike seas nimetatakse sagedaste terviseprobleemidena 
diabeeti, südame-veresoonkonna haigusi ning kasvajaid. Skriining on oluline – Taani kogemused 
näitavad, et hiljuti riiki saabunud asüülitaotlejatest 65% kannatab ühe või mitme tõsise somaatilise 
terviseprobleemi all, alates maksavähist suhkruhaiguse või tuberkuloosini.20  Ka paljud rahvusvahelise 
kaitse saajad ise väga ootavad arstile pääsemist. 

Ebapiisav keeleoskus ja arsti juurde minemata jätmine 

Sisserändajal, kes ei valda piisavalt keelt, võib olla hirmutav arsti juurde minek  - ta kardab, et ei oska 
seletada enda probleemi, samuti võib olla keeruline aru saada probleemi tõsidusest. Sagedaseks 
reaktsiooniks olla ebamugava või hirmutava teadmise mahasurumine, aga ka enda rolli 
mittenägemine paranemisprotsessis.  
Rahvusvahelise kaitse saanud isikute puhul saab teatud perioodi jooksul kasutada tõlgiteenust. Sel 
juhul on kasulik panna arsti juurde topeltaeg, sest tõlge võtab aega. Lisaks peaks paluma 
sisserändajal ette öelda, milliseid probleeme ta tahab arutada, et tõlk saaks terminite osas end ette 
valmistada.  
Kui tegemist on terviseprobleemiga, mis vaevab inimest juba pikemalt, on mõistlik paluda tõlgitaval 
panna kirja kogu info, mis tema käsutuses on, sh milline on olnud eelnev ravi.  
Tõsise haiguse korral võib perel (eriti kui nad toimivad tõlgi rollis) tekkida probleeme olukorra tõsiduse 
selgitamisega. Siis võib juhtuda, et pere tahab kaitsta patsienti halva sõnumi eest ja muudab sõnumit.  
 

Meditsiinisüsteemi erinevused 

Lähis-Idas toimivad arsti vastuvõtud enamasti elava järjekorra alusel ning sellest piirkonnast tulijale 
võib tunduda kas ajaraiskamisena või ka ohtlikuna see, kui peab ootama mitu päeva. Iseäranis 
rahvusvahelise kaitse saajad võivad mõnikord tõlgendada arsti juurde kohest mittepääsemist Eesti 
hoolimatusena rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastu. 
 
Mõistlik oleks leida aega, et seletada arsti juurde minevale isikule eelnevalt, kuidas toimib 
meditsiinisüsteem (perearst, suunamine eriarsti juurde, aja kinnipanemine). Patsiendile võib 
seletada, et iga arstivisiit on kindlaksmääratud pikkusega ja see kehtib kõigile patsientidele 
ühtemoodi. Kuna peale visiidiaja lõppu tulevad järgmised patsiendid, ei saa ajaga üle minna, sest 

                                                      
20 Norredam, M. et al (2012) Inequalities in mortality among refugees and immigrants compared to native 
Danes – a historical prospective cohort study, BMC Public Health, vol. 12, nr757, kättesaadav: 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2458-12-
757?site=bmcpublichealth.biomedcentral.com.  

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2458-12-757?site=bmcpublichealth.biomedcentral.com
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2458-12-757?site=bmcpublichealth.biomedcentral.com
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inimesed planeerivad oma aega detailselt ja on omakorda järgmisi kokkuleppeid teinud ning ei saa 
pikalt oodata. Seega, kui vastuvõtu aja jooksul ei saa peamine probleem ära räägitud, peab 
tõenäoliselt uue aja kinni panema ja võib juhtuda, et järgmist aega peab pikalt ootama. Sageli 
uussisserändajad ei oska arvestada sellega kui pikad on järjekorrad ja jätavad arsti juurde minemata, 
arvates on saavad uue arstiaja lähiajal. Selgitage, et tegelikult võib uue aja saamisega, eriti eriarstile, 
minna väga pikalt.  

Ravimite saamise harjumus 

Kuna Lähis-Ida arstid soovitavad tendentsina medikamente kergemakäeliselt kui Eesti arstid, on sellest 
piirkonnast pärit inimestel sageli ootus, et arsti juurde minnes saavad nad ravimeid. Ravimite 
mittesaamist võib sisserändaja tõlgendada arsti hoolimatusena. Samuti võib patsiendil olla eeldus, et 
ravimid on kas tasuta või odavad, sest paljudes Lähis-Ida riikides on ravimid oluliselt odavamad või 
teatud sotsiaalkindlustuse süsteemi kuulumisel isegi tasuta.  
 
Võimalusel paluge arstil seletada, miks tugevatoimelisi ravimeid ei määrata Eestis kuigi kergelt (nt 
kõrvaltoimed, resistentsus). Ravimi hindade osas võib seletada, milliseid ravimeid peab ostma enda 
raha eest ja milliste ravimite ostmist toetatakse. Mõistlik on rõhutada, et riik toetab hädavajalike 
ravimite ostmist ja tuua võrdluseks ka teisi (Euroopa) riike, kus ravimihinnad on kõrged ja kus patsient 
samuti peab ise panustama ravimi ostmisesse, sest sagedane arusaam on selline, et „Saksamaal 
(Rootsis vm) on kõik tasuta“. 
Selgitada tuleks ka patsiendi rolli paranemisprotsessis. Samuti võiks selgitada, et Eestis võib olla 
kombeks telefoni teel nõu andmine. See võib esmapilgul tunduda MENA piirkonnast pärit 
uussisserändajale ohtlik. Kuid Eesti on väikeriik, kus on süsteem, mis lubab tõhusalt vahetada infot 
selle kohta, millised viirushaigused on parasjagu sagedased ja kui arstil on võimalik patsiendi jutu 
põhjal järeldada, et tegemist on sama viirushaigusega ja see vajab vaid koduravi, on patsiendi 
seisukohast täiesti turvaline usaldada arsti ja ka paranemise seisukohast on parem, kui haige ei pea 
palavikuga ringi liikuma, vaid saab info telefoni teel.  
Juhul, kui arst nõustab patsienti telefoni teel (ja seda juhtub sageli), ütleb ta ka alati, kui midagi peab 
jälgima, näiteks kui sümptomid muutuvad halvemaks, tuleb minna EMOSse. 

Emotsionaalne reageerimine valule  

Araabia maadest tulijad võivad teinekord reageerida emotsionaalsemalt valule ja väljendada seda 
moel, mis eestlaste jaoks võib tunduda ülepingutatud. See on normaalne ja sellest ei tasu ehmuda. 
Kultuurilisest taustast lähtuvalt leitakse sageli, et valust tuleb iga hinnaga lahti saada ja valu võidakse 
karta sellisel määral, et tekib paanika. Sagedane on ootus, et ravi(mi) tulemusena peaks valu kiiresti 
leevendust saama.21 Samas võivad Lähis-Idast tulijad teha teravalt vahet valul, mida nad usuvad 
tekkinud olevat selle tõttu, et meditsiinipersonal ei hooli inimesest ning valul, mis on paratamatu ja 

                                                      
21 Lovering, S. (2006) Cultural attitudes and beliefs about pain, Journal on Transcultural Nursing, Vol 17 (4), lk.  
389-95, kättesaadav: 
www.researchgate.net/publication/6843037_Cultural_Attitudes_and_Beliefs_About_Pain; Richardson, G. 
(2012), Pain expression in different cultures. A qualitative study on the analysis for the cues of pain in different 
cultures, kättesaadav: 
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/43628/GraceRichardson.pdf?sequence=1. 

https://www.researchgate.net/publication/6843037_Cultural_Attitudes_and_Beliefs_About_Pain
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/43628/GraceRichardson.pdf?sequence=1
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tingitud protseduurist või paranemisprotsessist.22 On ka teatud sümptomeid, millele reageeritakse 
tugevamalt, näiteks oksendamist võidakse tajuda tõsisemana, kui Eestis kombeks, sest arvatakse, et 
võib tekkida toitainete puudus. 

Lähis-Idast pärit inimesed võivad ka mitu korda korrata oma sõnumit, et neil on valus, arvates, et 
selliselt jõuab sõnum paremini kohale. Iseäranis väljendusrikkaks muututakse pere või lähedaste 
tuttavate juuresolekul. 

Üldiselt, kui inimesed jäävad haigeks, pöörduvad nad tagasi oma lapsepõlvekäitumise juurde. Kui 
häälekalt kaeblemine tõi lapsena kaasa tähelepanu, kipuvad nad seda harjumuspäraselt tegema ka 
täiskasvanutena, isegi kui see ei too kaasa soovitud tulemust ümbritsevatelt inimestelt. MENA 
piirkonnast pärit vanemad reageerivad laste valule erinevalt, aga Eestiga võrreldes märksa harvem on 
reaktsioon „ära nuta“ – pigem lapsel lastakse nutta või „nutetakse koos temaga“.   

Madala valulävega inimeste puhul aitab see, kui nad mõistavad valu allikat ja teavad 
paranemisprognoosi. Kui inimesel on arusaam, mis ei kattu Eestis levinud arusaamaga, võib paluda 
arstil seletada patsiendile, et Eestis ravitakse antud sümptomeid sellisel moel ja isegi kui see ei ole 
samasugune ravimeetod, mida kasutatakse Lähis-Idas, toimib see siiski. 

Haige inimese eest hoolitsemine 

Levinud on arvamus, et kui inimene on haige, siis peab ta saama puhata nii, et ta ei tee mitte midagi 
ja tal ei ole mitte ühtegi kohustust. On eeldus, et haige eest kantakse hästi hoolt ja täidetakse ta soove. 
See võib kaasa tuua olukorra, kus näiteks naine ei lähe tööle või laps ei lähe kooli, sest pereisa on 
haige. Vahel kasutatavad araabia maade taustaga uussisserändajad sünonüümina väljendeid „ma olen 
väsinud“ ja „ma olen haige“. 

Kas arst peab olema samast soost, mis patsient? 

Sagedane hirm on, kas Lähis-Idast tulijale peab kindlasti hankima samast soost arsti. Lähis-Idas on eri 
soost arste ja see on täiesti normaalne, sealhulgas leidub ka meesgünekolooge. Loomulikult on vahe 
maapiirkondade ja linnade vahel nagu ka erinevate riikide vahel.  

Kui puututakse kokku uussisserändajaga, kes nõuab endale samast soost arsti, on mõistlik öelda, et 
Eestis ei tehta vahet, mis soost arst on, vaid oluline on professionaalsus. Olukorras, kus klient 
kindlasti nõuab endaga samast soost arsti, võiks tugiisik või ametnik öelda rahulikult, aga selgelt, et 
tema ülesanne piirdub arsti leidmisega ja erisoovidega peab inimene ise tegelema - st kliendile võiks 
pakkuda vajalikku informatsiooni (lingid, telefoninumbrid), mille põhjal inimene saab ise temale 
sobivat arsti iseseisvalt edasi otsida. See annab inimesele märku sotsiaalsest normist ja saadab 
signaali, et sellest kõrvalekaldumine võib muuta elu keerulisemaks, samas jätab talle valiku, kuidas 
toimida.  

                                                      
22 Lipson et al (2016), Arab Americans, A Pocket Guide, kättesaadav: www.css.edu/academics/centers-and-
institutes/center-for-healthcare-innovation/help-place/resources/cultural-aspects-of-healthcare/arab-
americans.html.  

http://www.css.edu/academics/centers-and-institutes/center-for-healthcare-innovation/help-place/resources/cultural-aspects-of-healthcare/arab-americans.html
http://www.css.edu/academics/centers-and-institutes/center-for-healthcare-innovation/help-place/resources/cultural-aspects-of-healthcare/arab-americans.html
http://www.css.edu/academics/centers-and-institutes/center-for-healthcare-innovation/help-place/resources/cultural-aspects-of-healthcare/arab-americans.html
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2.8. Töö tõlgiga ja tugiisikuga 

Sageli juhtub, et kohaliku omavalitsuse üksus hakkab eriti just rahvusvahelise kaitse saanud isikute 
kontekstis suhtlema tugiisikuga, mitte kliendi endaga. Seda on kirjeldanud intervjuudes nii 
rahvusvahelise kaitse saanud isikud ise kui ka nendega tegelevad organisatsioonid. 

Seda peaks kindlasti proovima vähendada, sest see paneb tugiisikule rolli, mida tal olla ei saa (nt 
hoolitseda lapse hariduse eest, pereliikmete tervise või tööle saamise eest jms). Samuti tunneb klient 
end infoväljast väljajäetuna – pikemas plaanis võib see aga võtta inimeselt ära vastutuse enda ja laste 
käekäigu eest.  

Samas on väga arusaadav, et kui ametnik, õpetaja või arst teab, et klient ei räägi midagi muud peale 
araabia keele ja infot tuleb niikuinii tõlkida, edastatakse see info otse sellele, kes hoolitseb tõlkimise 
eest (nt tugiisik). Mõistlik tasakaal võiks olla selline, et kõikidesse sõnumitesse, mis liiguvad 
KOV/kooli/Töötukassa ja kliendi vahel kopeeritakse algusest peale nii tugiisik (või tõlk) kui ka klient. 
See annab tugiisikule – iseäranis alguses - võimaluse olukorra arengutel silma peal hoida (sh hoolitseda 
vajaliku tõlke, selgituse vm eest), samas ei jäeta klienti infosulgu. Kui tundub, et kommunikatsioon 
juba sujub, siis võib tugiisik ajapikku vahelt välja astuda. Info võiks kirja panna eesti keeles ja kui 
uussisserändaja on juba eesti keelt omandamas, siis tuleks infot edastada võimalikult lihtsate 
lausetega, et ka uussisserändaja ise tunneks, et ta võib aja jooksul ise kirja lugemisega hakkama saada. 

Töös tõlgiga tuleb arvestada seda, et araabia keelt räägitakse piirkonniti väga erinevalt - näiteks 
Marokos räägitava araabia keele ja Iraagis räägitava araabia keele vahet võib võrrelda itaalia ja 
hispaania keele vahega. On küll standardiseeritud kirjakeel, ent inimesed, kellel ei ole palju haridust, 
ei pruugi kõiki üksikasju mõista.  

• Kindlasti veenduge, et tõlk ja tõlgitav saavad üksteisest hästi aru ja arvestage sellega, et araabia 
maadest pärit inimesele võib olla keeruline tunnistada, et ta ei saanud millestki aru.   

• Vesteldes vaadake otsa inimesele, kellele jutt on suunatud (st tõlgitavale isikule, mitte tõlgile) -  
see kaasab inimese juttu. Tõlk (ja tugiisik) on vaid vahendaja, abivahend – informatsiooni vajab ja 
vastutama peab klient ise.  

Kuna professionaalseid araabia keele tõlke on Eestis üksikuid, tasub meeles pidada järgmisi 
põhimõtteid: 

• Tehke tõlgiga eelnevalt kokkulepe, et ta tõlgib ilma muutmata kõike, mida te ütlete ja kui ta 
leiab, et ta sooviks mingit sõnastust muuta (nt arusaamise lihtsustamiseks), küsib ta enne üle. 
Kasutage võimalikult lihtsat keelt: kuigi loomulik on kasutada ametialast keelt, teeb see olukorra 
keeruliseks nii tõlgi kui tõlgitava jaoks. Nt „kohalike omavalitsuse teenustest“ rääkimine on 
halvem kui „meie linnas on võimalus (… saada, teha jne)“. 

• Leppige ka kokku, et kui tõlk ei ole täiesti kindlalt veendunud, et ta sai kõigest aru (nt teie enda 
või sisserändaja jutus), küsib ta üle. Sel juhul proovige kasutada teisi (nt lihtsamaid) sõnu või 
ümber sõnastada. Püüdke hoida laused lühikesed ja öelda üks mõte korraga. Seletage 
tõlkeprotsessi ka sisserändajale, kes vajab tõlget ja julgustage teda korduvalt, et ta küsiks, kui ta 
ei ole päris kindel, et aru sai – sest see on väga loomulik, et tõlkes asjad natuke muutuvad. Samas, 
ärge jääge lootma selle peale, et ta tõepoolest küsib – laske kliendil tagasi rääkida, millest ja kuidas 
ta aru sai. Iseäranis kui teile tundub, et tõlk räägib oluliselt pikemalt või lühemalt kui teie ise või 
tõlgitav, paluge kindlasti tagasitõlget, st paluge kliendil öelda, kuidas ja millest ta aru sai või uurige, 
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miks on tõlke pikkus muutunud. Nagu öeldud, Eestis peaaegu ei ole professionaalseid araabia, 
kurdi jm keele tõlke ja  vahel võib tõlk hakata ise ümber seletama ning selle seletamise käigus võib 
oluline infojupp kaduda või eksitav info juurde tekkida. Samas pidage meeles, et hoolimata 
näilisest lihtsusest on tõlkimine tegelikult keeruline töö – ja selleks, et tõlge paremini sujuks, saate 
ka teie omalt poolt kaasa aidata. 

2.9. Kokkuvõte 

Kas moslemitaustaga inimestega suhtlemisel on midagi, mida kindlasti vältida? 

Eestis on erinevates kontekstides (koolitustel, meedias, aruteludes) esitatud palju arvamusi selle 
kohta, mida ei tohi teha, sest inimene on islamiriigist/kultuuriruumist. Näiteks ei tohi puudutada lapse 
nägu; moslem solvub, kui ulatada midagi vasaku käega; moslemit solvab ka see, kui ta näeb (paljaid) 
jalataldu või avatud peopesasid. See tekitab ühelt poolt hirmu (kuidas käituda, et vältida konflikti või 
mitte solvata?), teiselt poolt ärritust ja kaitsereaktsiooni (“peame oma kultuuri kaitsma”).  

Siin oleks mõistlik tulla tagasi algusesse - kõik moslemid ei ole ühtemoodi moslemid. Selle väga laia 
kategooria sees on palju gruppe. Ühelt poolt on neid, kes ei sea kahtluse alla, kas moslemiks olemine 
on kaasasündinud või enda valik - nad leiavad, et see ei ole nende vaba valik, ent küll on aga nende 
valida see, kui palju religioonile igapäevategemistes tähelepanu pöörata. Teisalt on ka neid, kes 
leiavad, et siiski on religioon valiku küsimus ja teevad valiku mõne teise religiooni või religioonist 
loobumise kasuks. Kolmandaks leidub ka neid, kelle jaoks moslemiks olemine ja religiooni puudutavad 
küsimused on väga olulisel, või isegi kesksel, kohal nende elus. 

Ent kas siis moslemit ikkagi solvab…? Enamik sellistest arusaamadest on müüdid või ühe lokaalse 
kogukonna arusaam. Isegi kui teie ees on inimene, kes näiteks ei söö vasaku käega, teab ta, et ta on 
uues kohas, kus kombed on teistsugused. Harva, ent siiski on juhtunud, et kliendid manipuleerivad 
selliste küsimustega – enamasti ei ole see midagi muud kui enda tahtmise läbisurumiseks välja käidav 
argument ja piiride katsetamine. Tegemist on lihtsalt ärritunud või konfliktile orienteeritud kliendiga, 
kes manipuleerib oma „moslemiks olemisega“ ja tema puhul tuleb töös kasutada samu meetodeid 
nagu iga teise ärritunud kliendi puhul.  

Me enamasti ei tea, kui oluline on antud inimese jaoks tema religioosne või kultuuriline identiteet. 
Religiooni ja kultuuri olulisus on ka ühe ja sama inimese jaoks ajas muutuv – sõjad ja kriisid võivad 
tuua kaasa nii religiooni klammerdumist kui religioonis pettumist. Kodust eemal olemine võib 
vähendada seotust kultuuriga, aga võib seda ka suurendada.  

Mõnikord suudame kõrvaltvaatajatena aimu saada sellest, millist rolli mängib inimese jaoks religioon 
ja kultuur, aga kindlasti mitte alati. Näiteks väga paljud araablased on väga ettevaatlikud avalikult välja 
ütlema, et religioon ei ole nende jaoks oluline. Paljud nendest pigem väldivad sellist avalikku 
positsioneerimist ja otseküsimuse korral võivad püüda ebamugavast küsimusest mööda saada, öeldes 
midagi, mis nende arvates ennetab konflikti või probleemi.  

Kuidas siis välja uurida, kui “tõsine” moslem on inimene, kellega te suhtlete? Kui palju loeb talle 
kultuurilistest või religioossetest kommetest kinnipidamine? Sellega ei olegi väga põhjust tegeleda. 
Eestis on alati elanud erinevaid etnilisi ja religioosseid gruppe ja me ei ole nende puhul eraldi näinud 
vaeva nende religioossuse välja uurimisega. Moslemid on paljude erinevate asjaolude tõttu sattunud 
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tänases Eestis rambivalgusesse (peamiselt negatiivne või eksootiline kuvand) ja seepärast pöörame 
nende moslemiks olemisele palju rohkem tähelepanu kui vajalik oleks. 

Kuidas aga esitada küsimusi teemade kohta, mis võivad olla olulised? Kui võimalik, siis ei tasu kasutada 
vormi „Kas moslemid teevad nii?“ või „Kas sina kui moslem teed nii/kas sulle sobib nii?“, vaid esitada 
see küsimus temale kui indiviidile: „Kas sa jood alkoholi?“. See annab inimesele võimaluse ise 
religiooni teema sisse tuua või mitte tuua. Kahjuks paljud eestlased, kellega MENA piirkonnast tulija 
suhtleb, suunavad jutu tema religioonile ja defineerivad sellest piirkonnast pärit uussisserändaja läbi 
religioosse prisma, kuigi pigem tasuks seda vältida. 

Erineva kultuuritaustaga inimeste kohtumisel tekib pea alati olukordi, kus midagi tundub veider, 
võõrastav või isegi ebameeldiv. Aktsepteerige seda ja andke kõikidele osapooltele aega asjad paika 
loksutada – nii sisserändajast kliendile kui iseendale. 

Naljaga pooleks võib soovitada, et kui tekib küsimus, kas midagi võib teha või tegemata jätta, kujutage 
endale ette, et teie ees on jaapanlane, korealane, brasiillane või uus-meremaalane. Kas siis jääb alles 
sama mure: kas nii võib teha? Kui ei, siis ärge muretsege ka teie kliendi puhul: nii palju kõikidest 
muudest inimestest moslemid ei erine.  

Kõige olulisem on aga esitada küsimus: mis saab, kui ma ei tee…..? 

Sageli küsitakse küsimusi nagu näiteks kuidas öelda lastevanematele, et tuleb jõulupidu või kuidas 
öelda, et see segab, kui sisserändaja keset koridori palvetab. Taolisi küsimusi on palju. Arutlemata selle 
üle, et kristlike juurtega traditsioonide ja islamiusu vastandamine on pseudoprobleem, sest nt Jeesus 
on prohvet ka moslemitele; arutlemata selle üle, et Lähis-Ida on detsembris täis plastikust 
jõuluvanasid; arutlemata ka selle üle, et uussisserändaja teab, et ta ei ole enam Lähis-Idas; võib 
sellistel juhtudel esitada vastuküsimuse:  mis saab, kui antud inimesele seda ei öelda? Mis saab kui 
laps tuleb kooli ja talle ei öelda, et on jõulupidu? Mis saab, kui ühele lapsele klassis peljatakse näida 
filmi, mida vaatavad kõik teised lapsed - kuidas see mõjub sellele lapsele ja klassile? Mis saab, kui 
inimene, kes ei pruugi aru saada, et keset koridori palvetamine segab teisi, puutub lõpuks kokku 
agressiivse reaktsiooniga kellegi poolt? Millist tulemust tahame saavutada – lõimumist või  
segregeerumist? 

Aidake uustulijatel mõista sotsiaalseid norme 

Eestis on sageli raske saada tagasisidet selle kohta, kuidas inimese käitumine vastab sotsiaalsele 
normile. Samas on see kriitilise tähtsusega – nii see, et sellist tagasisidet üldse pakutakse, kui ka 
pakkumise viis.  

Kõige mõistlikum on rahulikult öelda, et inimese poos või kehahoiak, vali jutt, keset koridori 
palvetamine, lapsele reeglite mitteseadmine, meesterahva istumine naisterahva juuresolekul vms 
võib ümbritsevaid inimesi häirida või seda võidakse tõlgendada solvavana või ebaviisakana teiste 
inimeste suhtes. See on see, mida enamik Lähis-idast tulijaid ise teeksid sellises olukorras. Kahjuks 
juhtub sellist rahulikku ja kindalt peegeldamist harva – sageli kannatatakse pikalt ja öeldakse sellised 
asjad välja konfliktiolukorras - siis juba pigem järsult ja vastanduvalt. Samuti on levinud see, et inimest 
hakatakse vältima, sest ta teeb midagi, mis teisi häirib – kusjuures ta ise ei pruugi sellest üldse teadlik 
olla. Lähis-Idas on täiesti normaalne õpetussõnu lugeda ja öelda, milline käitumine on sobiv – seega 
kui öelda rahulikult, aga konkreetselt (pehmelt ümbernurga öeldes ei pruugi inimene aru saada), ei 
maksa karta inimese tunnete haavamist.  
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Oluline on ka see, et kui mingi käitumine ei ole jätkusuutlik (nt korduv hilinemine kokkusaamisele või 
korduv hilinemine allkirja andmisega toetuste saamiseks) ja see on rohkem kui üks kord välja toodud, 
siis peab ebamõistliku käitumisega kaasnema tuntav tagajärg. Kui räägitakse palju sellest, kuidas 
„peab tegema“, samas sellest „peab“ kõrvalekaldumine mitte kunagi ei too kaasa tagajärgi, on väga 
raske aru saada – kas siis peab või ei pea? Nagu ülal kirjeldatud, kohanemisprotsess on mõneti sarnane 
õppimisprotsessiga ja suur osa õppimisest toimub lähimas arengutsoonis, mitte mugavustsoonis. See 
tähendab, et ametnik võiks toetada uussisserändajast klienti, ent lasta kliendil võimalikult palju asjad 
ise ära teha. Suur ülemuretsemine ja inimese abituna kohtlemine teeb kliendile karuteene – võtab ära 
vastutuse ja surub ohvrirolli, näiteks „pagulase“ või „eestlaste poolt vihatud moslemi“ rolli.   

Vähim, mida võib väita, on see, et inimesed, kes on jõudnud Lähis-Idast Eestisse, saavad aru, et nad ei 
ole enam Lähis-Idas või Põhja-Aafrikas. Nad kindlasti ei tea, mida tähendab Eestis olemine – aga 
protsessi käigus saab neile selgeks, mis on teistmoodi. Ärge alahinnake neid! MENA piirkonna 
uussisserändajad ei ole nii haprad, et neile peaks Eestisse ehitama omaette Lähis-Ida ja püüdma 
luua tingimused, mis kopeerivad nende kodumaad -  kusjuures enamasti hoopis meie arusaama 
nende kodumaast, sest peamiselt kuuleme ju kurioosumeid ja seda, kuidas toimivad asjad Saudi 
Araabias, mis on aga ka araabia maade seas väga eristuv. See on perspektiivitu ja võimatu. Samuti ei 
maksa eeldada, et uussisserändajad saaksid kohe aru sellest, mida neilt Eestis oodatakse. Üldiselt 
on Lähis-Idast pärit inimesed reeglina üsna avatud ja altid uusi teadmisi vastu võtma. Üks 
sagedasemaid probleeme ei ole mitte see, et sisserändaja ei taha teada, kuidas on aktsepteeritav 
käituda, vaid hoopis eestlastele tundub ebamugav häiriva käitumisse kohta tagasisidet anda.  

Ärge kartke rääkida erinevatel teemadel - perekonnast, usust, naiste ja meeste vahelistest suhetest, 
alkoholist jpm. Alati tasub küsida, kuidas inimese päritoluriigis kombeks on olnud, aga ka seda, kas 
temal oli peres samamoodi kombeks või tehti seda muudmoodi, st mitte küsida näiteks ainult „Süüria 
kultuuri“ kohta, vaid lisaks ka tema enda kohta. Ärge kartke teha nalja ja olla vahetu. Eestlastel on 
Lähis-Idast pärit inimestega suure tõenäosusega rohkem ühist kui te ette arvate.  
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III OSA 

3. Teiste riikide head praktikad 
Käesolevas peatükis on kirjeldatud teiste riikide häid praktikaid sisserändajate kohanemise toetamisel. 
Praktikad on kohaldatud teistes Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides projektide või programmidena ning 
on heade praktikatena tunnustust pälvinud näiteks Euroopa Komisjoni või mõne muu institutsiooni 
poolt.23 Valitud on praktikad, mis toetavad mingil moel just sisserändajate kultuurilist kohanemist. 
Erinevatel programmidel ja algatustel on erinev esmane sihtgrupp – kui ühed on suunatud vaid 
sisserändajatele, on Utrechti näide suunatud hoopis taoliste algatuste rakendajatele, Barcelona XIEX 
programm toimib aga tihedas koostöös sisserändajate ja kohalike asutustega. Programmide keskmes 
võib olla nii uussisserändajale info pakkumine, uussisserändaja oskuste parem kohandamine 
olemasoleva keskkonnaga (erinevad õppeprogrammid). Mitmed algatused on aga suunatud sidususe 
suurendamisele kogukonnas, sh otsekontaktide loomisele ühes piirkonnas elavate inimeste vahel. 
Seda viimast on peetud üha tähtsamaks ka poliitikakujundamise tasandil, sest lõimumise õnnestumine 
sõltub suures osas ka vastuvõtva kogukonna valmisolekust ja soovist sisserändajaid vastu võtta.  

Käesolevas materjalis esile toodud näited teiste riikide headest praktikatest aitavad eelkõige 
suurendada teadlikkust mujal kohaldatavatest projektidest ja programmidest. Neis kasutatud 
lähenemisviis või meetodite mitmekesisus aitab mõista, milliste kombineeritud võtetega 
sisserändajate kohanemist toetada saab. Esile toodud teiste riikide näidetest on näha, et 
sisserändajate toetamisel uues ühiskonnas on oluline pakkuda teenuseid nii grupiviisiliselt kui ka 
personaalselt. Teiste riikide eeskujul on näha, et väga oluline on selgitada välja sisserändajate 
vajadused ning peamised murekohad ning sellist infot järjepidevalt koguda, et pakutavad teenused ja 
tegevused nende vajadustele vastaksid. Keerulisemate sihtgruppide, näiteks rahvusvahelise kaitse 
taotlejate või saanute seas on eriti oluline tegeleda ka psühholoogilise poolega: nende ootused ei 
pruugi vastata uues elukohas olevale tegelikkusele, varasemast elust saadud traumad võivad tuua 
kaasa lisaprobleeme, varasema elu kogemuse ning uues elukohas kogetava stigmatiseerituse tõttu 
võib kergelt välja kujuneda usaldamatus uue ühiskonna suhtes.  

Sisserändajatele suunatud programmide ja algatuste juures tegutsevad mitmed spetsialistid, näiteks 
integratsiooni- või kultuurivahendajad, kes ümberringi toimuvat lahti aitavad mõtestada ning 
sisserändajat tema kohanemise protsessis ümbritsevat ühiskonda arvesse võttes toetavad.  

Sisserändajate toetamise kõrval on oluline toetada ka osapooli, kellel on otsekontakt sisserändajatega, 
nt sisserändajaid värbavaid ettevõtjaid ning algatusi, mis edendavad salliva, igaüht tunnustava ja 
toetava kogukonna loomist. Oluline on ka laiemalt kohaliku kogukonna kaasamine ja probleemide 
ning lahenduste arutamine, et ennetada vastandumist. 

                                                      
23 Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud näited on leitavad näiteks erinevates aastakokkuvõtetes või ka 
Euroopa Integratsiooni veebisaidilt EWSI (European Web Site on Integration), kättesaadav: 
ec.europa.eu/migrant-integration.  
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3.1. Bergeni kohanemisprogramm (Norra) 

Norras Bergeni linnas on alates 2005. aastast edukalt ja häid tulemusi andvalt kasutusel 
kohanemisprogramm24, mis on suunatud rahvusvahelise kaitse saajatele. Programmi eesmärgiks on 
sisserändaja Norra ühiskonnas tööturule või haridusse suunamine. Tegu on riiklikult koordineeritud 
programmiga, mida rakendatakse ka teistes Norra kohalikes omavalitsustes. 

Bergeni programmis on tegevus mitmefaasiline. Esimene faas on uussisserändajatele kohustuslik (v.a. 
need, kes suudavad edukalt ja ilma toeta iseseisvalt tööturule või haridust omandama liikuda). 
Esimese faasi läbinutest suundub üldjuhul tööle või õppima 40%, ülejäänud 40% sisenevad nö “teise 
võimaluse” faasi, kus igale inimesele koostatakse isiklik plaan võttes arvesse kõiki inimese 
personaalseid vajadusi. Igale inimesele määratakse tugiisik, kes loob temaga isikliku kontakti ja 
usaldussuhte ning lisaks ka mentor, kes aitab jälgida inimese arengut ning eesmärkide saavutamist. 
Teise faasi läbinutest sisenes tööturule või kooli 2015. aastal 55% selles osalenutest. Programmi 
eelduseks on, et igal inimesel on võimalik edu saavutada ja oma eesmärgid täita. Sellest tulenevalt 
järgitakse programmi mitmetes elementides personaalset lähenemist.  

Programmi esimene etapp kestab 2 aastat, mis on aeg, mille jooksul inimene peaks omandama 
tööturule või haridusse sisenemiseks vajaliku keeleoskuse ning teadmised, näiteks läbi tööpraktika või 
vabatahtlikus tegevuses osalemise. Programmi “teise võimaluse” etapi kestvus sõltub inimese 
isiklikest vajadustest. 80% teises etapis osalevatest inimestest on väikest last hooldanud või 
hooldavad emad. 

Programmis osalemine on tasustatud 15 000 NOK ulatuses ning sellelt summalt arvestatakse maha 
maksud, et inimene harjuks maksusüsteemiga. Olgugi, et tasu on Norra elatustaset arvestades väike, 
võimaldab see keskenduda programmis osalemisele ja valmistuda ette iseseisva elu alustamiseks. 
Programmile tehtud kulutõhususe analüüs näitas, et isegi kui programm on esimeses etapis kasulik 
40% ja teises etapis 55% inimestele, on saadav tulu kokkuvõttes suurem kui programmi käigus 
hoidmise kulud. 

Bergeni programmis tegeletakse olulisel määral inimeste enesehinnangu tõstmisega ning erinevate 
tegevuste juures on oluline roll nii füüsilisel kui psühholoogilisel toel, nt psühholoogide, õdede, 
sotsiaaltöötajate ja psühhoterapeutide abil, kes viivad läbi nii individuaalseid kui ka grupisessioone. 
Märkimisväärset rõhku pannakse programmi olulisuse selgitamisele sihtrühmale ning programmis 
osalemiseks motivatsiooni suurendamisele, arvestades seejuures, et paljude inimeste jaoks ei ole 
lihtne leppida teadmisega, et ta on nö “abiprogrammi” sihtrühm.  

Programmis kohaldatakse erinevat lähenemist gruppidele, kellel on väiksem lõimumispotentsiaal, nt 
Somaaliast pärit rahvusvahelise kaitse saajatele, kellel puudub enamast haridus ja pikalt kestnud 
konfliktide tõttu kontseptsioon riigisüsteemidest üldiselt.   

                                                      
24 Introduksjonsprogram, Integrerings-og mangfoldsdirektoratet, kättesaadav; https://www.imdi.no/opplaring-
og-utdanning/introduksjonsprogram; D’Alessandro, I. (2016) Report on Study visit on Refugee inclusion. 
Bergen (Norway), 9-10 June 2016, kättesaadav: http://www.ville-
geneve.ch/fileadmin/public/Departement_1/Autres_fichiers/dossier-info-diversite/bergen-study-visit-refugee-
inclusion.pdf.  

https://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/introduksjonsprogram
https://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/introduksjonsprogram


 69 

3.2. Varssavi sisserändajate abikeskus (Poola) 

Varssavis asuv sisserändajate abikeskus25 (Centrum Pomocy Cudzoziemxom w Warszawie) alustas 
tegevust 2011. aastal. Keskuse töösse on kaasatud nii Poola ettevõtjad kui ka vabatahtlikud. Keskuses 
töötavad sisserändajad kultuurivahendajatena ning jagavad oma kogemust Poolasse elama 
asumisest. Keskuses töötavad ka mitmed tugispetsialistid, näiteks juristid, ettevõtlusnõustaja, 
psühholoog, kultuurivahendajad ning integratsioonispetsialistid.  

Abikeskuse külastamine ja selle tegevustes osalemine on tasuta. Keskusel on keelekompetents nii 
inglise, araabia, tšetšeeni, prantsuse, gruusia, poola kui ka vene keeles. Keeleõpe on keskuses 
korraldatud selliselt, et õpetaja ja õpilase keeletaust oleks sarnane, näiteks araabia keelt kõnelev isik 
saab poola keelt õppida inimeselt, kes räägib ka araabia keelt. Selline lähenemine kiirendab keeleõppe 
protsessi. 

Keskus pakub sisserändajatele mitmekülgset abi erinevates valdkondades, näiteks:  

• Elukoha leidmine 
• Töö otsimine 
• Juriidiline abi 
• Suhtlemine Poola (riiklike) asutustega 
• Suhtlemine koolide, lasteaedade ja kõrgkoolidega 
• Abi tervishoiuteenusele pääsemiseks, näiteks arstiaja kinni panemine 
• Kultuuride vaheliste erinevuste selgitamine (kultuurivahendaja teenus) 

Joonis 24. Varssavi sisserändajate abikeskuse koduleht. 

  

                                                      
25 Varssavi sisserändajate keskuse koduleht: http://cpc.org.pl/?lang=en  

http://cpc.org.pl/?lang=en
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3.3. SprInt võrgustik (Saksamaa) 

Saksamaal tegutseb alates 2013. aastast 16 erineva linna üleselt ühine SprInt võrgustik26 (Nationwide 
network for mediation of language and integration).  

Sprint võrgustiku eesmärgiks on keeleõppe- ja integratsioonivahendajate (integration mediator) abil 
pakkuda sisserändaja taustaga inimestele võrdseid võimalusi ligipääsul hoolekandele, toetustele ja 
võimalustele erinevates valdkondades, näiteks tervishoid, sotsiaalteenused, tööturu integratsioon ja 
haridus.  

Võrgustiku tegevused on mitmekülgsed. Näiteks koolitatakse võrgustikus keele- ja 
integratsioonivahendajaid. Nende kvalifikatsioon põhineb standardiseeritud testil, mida on võimalik 
sooritada vaid kolmes ülikoolis Saksamaal. Keeleõppe ja integratsioonialased tegevused toimuvad 
võrgustikku kuuluvas kaheksas erinevas linnas. Lisaks õpetatakse võrgustikus spetsialiste kui ka juhte 
erinevat päritolu inimeste suhtes tundlikumad olema, mis aitab kaasa kultuuridevahelise mõistmise, 
mitmekeelsuse ja mitmekesiste töökollektiivide tekkesse.  

Sprint võrgustiku tegevus aitab vähendada võimalikke vääriti mõistmise olukordi, kuna kõik tegevused 
toimuvad sisuliselt läbiarutamise meetodil. Soovitakse vähendada olukordi, kus vääriti mõistmine  või 
hukkamõistmine viib vastastikuse usaldamatuseni, see aga pettumuseni uues ühiskonnas ning seejärel 
ei soovi isik enam abi ning isoleerub. Seepärast on võrgustiku juures töötavatel 
integratsioonivahendajatel oluline roll juhtida sisserändaja arusaamu ja ootusi.  

Keeleõppe spetsialistidel ning integratsioonivahendajatel on üldjuhul ka endal sisserände kogemus, 
mistõttu oskavad nad uute sisserändajate puhul omaenda kogemuse pealt olukordi reflekteerida ning 
erineva kultuuritaustaga inimeste arusaami uues riigis toimuvast juhtida.  

16 linnast koosnevas võrgustikus tegeletakse ka teadlikkuse suurendamisega kultuuridevahelistest 
suhetest, mitmekeelsusest ja mitmekesisusest. Võrgustiku tegevust koordineeritakse liidumaa 
tasandil nö teeninduskeskusest. Keskuse ülesanne on lisaks oma piirkonnas tehtavatele tegevustele 
kommunikatsiooni tekitada ka poliitilisel tasandil, avalike suhete läbi ning olulisi uurimistulemusi 
tutvustada.  

3.4. Utrechti auhind (Holland) 

Alates 1995. aastast antakse Utrechti linnas, kus elab ligikaudu 40% sisserändajaid, välja Utrechti 
sallivuse auhinda. Auhind antakse positiivsetele algatustele, mis on loodud kas mõne organisatsiooni 
või kodanikuühiskonna poolt ning mis aitaks kaasa tolerantsele, igaüht tunnustavale ja häid suhteid 
loovale keskkonnale Utrechti linnas. Taolise auhinna välja andmine julgustab looma sõbralikku ja 
toetavat ühiskonda, mis sisserändajaid kohanemisel toetab. 2017. aastal pälvis auhinna STUT teater, 
kes kaasas teatri tegevusse kohalikke ja lasi neil jutustada oma lugusid, mis aitas vähendada teatud 
ühiskonnagruppide osas eelarvamusi ja stereotüüpe.  

                                                      
26 Sprint võrgustiku koduleht: www.sprachundintegrationsmittler.org  

http://www.sprachundintegrationsmittler.org/
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3.5. Reggio Emilia (Itaalia) 

Reggio Emilia27 provintsis kasutatakse sisserändajatele teenuste pakkumisel mitmetasandilist 
lähenemist. Esimeses etapis teeb vastuvõtukeskuse töötaja kindlaks sisserändaja taust, tema oskused 
ja võimalik kvalifikatsioon ning millised on tema vajadused. Teises etapis pakutakse sisserändajale 
vastavalt tema vajadustele teenuseid ja tegevusi, mis vastaksid tema keeleoskusele, 
professionaalsetele oskustele ning perekondlikele vajadustele. Personaalne lähenemine kiirendab 
sisserändaja kohanemisprotsessi. Enamasti elavad inimesed väikestes kogukondades, et neil oleks 
võimalik olla sotsiaalne. Programmis kogutakse järjepidevalt ka tagasisidet sisserändajatelt ning 
ajakohastatakse infot sisserändajate vajadustest, mis võimaldab vastavalt vajadusele teenuste sisu 
kohandada.  

3.6. Barcelona XEIX (Hispaania) 

Programm XEIX28 sai alguse 2012. aastal Fort Pienci linnaosas, kus elanikest ligikaudu viiendiku 
moodustasid Hiina päritolu perekonnad. Piirkonnale oli iseloomulik, et seal asuvad kohalikud 
äriettevõtted lõpetasid tegevuse ning nende asemel hakkasid tegutsema Hiina päritolu perefirmad. 
Seejärel lõi linn taolistele ettevõtetele ühingu, mis aitaks piirkonna arengut targalt juhtida, pidades 
sealjuures silmas Hiina päritolu sisserändajate vajadusi. Linn töötas koostöös ühinguga välja 
strateegiakava ning piirkonna avalikes asutustes hakkasid tegutsema nii kultuurivahendaja kui ka 
hiina keele tõlk. Peagi kujunes koostöö välja selliselt, et üks spetsialist keskendus hiina keele ja 
kultuuri teemale ning teine töötas otse Lõuna-Aasia kogukonnaga.  

Kaks spetsialisti käisid linnaosas ukselt-uksele ning proovisid inimesi veenda, miks nad peaksid 
ühinguga liituma, et linna strateegilisest arengust osa saada. Peagi mõistsid Hiina päritolu 
sisserändajad, et ühingu liikmelisus annab neile võimaluse saada esiteks vajalikku infot. Teiseks 
mõistsid nad, et sihipäraselt tegutsedes muutub nende linnaosa kuvand, sealhulgas ka nende enda 
maine paremaks. Et suurendada kontakti kohalikega, korraldati ühingu abil erinevaid üritusi, nt 
üldkoosolekuid, aga ka festivale ja laatasid.  

Praeguseks on ühinguga liitunud ka mitmed teised asutused, nt hiina keeltekoolid, eraettevõtted ning 
teised, näiteks sisserändajatega seotud asutused. Ühingust on kujunenud nö katalüsaator kõikidest 
initsiatiividest, sealhulgas nii ettevõtlusega seotud (näiteks ostukampaaniad, laadad) kui ka kultuuriga 
seotud (nt kohalikud festivalid, näitused) tegevustest.  

Ühingu koostööpartneriteks on nii erinevad linnaosa valitsused kui ka linna poolt pakutavad 
teenused. Eesmärgiks on jätkuvalt rakendada mitmekultuurilist lähenemist mitte vaid sisserändega 
seonduvas, vaid ka näiteks majanduslikes tegevustes. See on aga suureks väljakutseks, kuna mida 
rohkem on erineva taustaga inimesi kaasatud, seda keerulisem on hiljem ühisele kokkuleppele jõuda. 
Ent kui kokkulepe saavutatakse, on see programmi rakendajate sõnul uuenduslik ja mõjuvõimas.  

                                                      
27 Reggio Emilia - Intercultural approach to dealing with welcoming newcomers, kättesaadav: 
www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/reggio-emilia-intercultural-approach-to-dealing-with-welcoming-
newcomers  
28 Barcelona – XEIX Project for Diversity Advantage, kättesaadav: www.coe.int/en/web/interculturalcities/-
/xeix-project-for-diversity-advantage  

http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/reggio-emilia-intercultural-approach-to-dealing-with-welcoming-newcomers
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/reggio-emilia-intercultural-approach-to-dealing-with-welcoming-newcomers
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/xeix-project-for-diversity-advantage
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/xeix-project-for-diversity-advantage
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4. Kaasavad kogukonnamudelid 
Integratsioon on oma olemusest kahepoolne protsess ja lõimumise õnnestumine sõltub suures osas 
vastuvõtva kogukonna valmisolekust ja soovist sisserändajaid vastu võtta. Vastuvõtva kogukonna 
suhtumine tuleneb paljuski inimeste suhtumisest immigrantidesse. Seetõttu paljud algatused, mille 
eesmärk on suurendada ühiskondlikku sidusust, on suunatud otsekontaktide loomisele ühes 
piirkonnas elavate inimeste vahel. Üks suuremaid läbiviidud selleteemalisi uuringuid  - meta-analüüs, 
mis koondas 515 uuringut (38 riiki, 250 000 uuringus osalejat), kinnitab, et gruppide vahelised 
kontaktid vähendavad olulisel määral eelarvamusi ja negatiivseid tundeid. Sealjuures on 
otsekontaktide jaoks keskkonna loomist üha tähtsamaks peetud ka poliitikakujundamise tasandil.29  

Sisserändajate ja kohalike elanike vahelise suhtluse arendamist soodustavate tegevuste juures on 
sageli kaasatud kas teised sisserändajad, kes oskavad oma kogemuse pinnalt teisi sisserändajaid 
nõustada või kultuurivahendajad (cultural mediators), kes aitavad lahti mõtestada sisserändaja siht- 
ja päritolukultuuri erinevusi. Järgnevalt on toodud lühidalt info erinevate kogukonnamudelite kohta, 
mis kahepoolsele integratsiooniprotsessile kaasa aitavad.  

4.1. Sisseelamisprotsessi läbiteinud sisserändajate kaasamine 

Prantsusmaa mudel on sobiv kasutamiseks piirkondades, kuhu on elama koondunud palju 
sisserändajaid. Eelnevalt koolitatud sisserändajad vahendavad kahe kultuuri ja riigi erinevusi 
vastastikuse reflekteerimise abil. Sisserändajate eelnev koolitamine on väga oluline, et tagada 
edasiantava info usaldusväärsus. 
Arvestades sisserändajate tausta, kasutatakse palju „inimeselt-inimesele“ lähenemist, mis sisaldab 
muuhulgas ka otsesuhtlust, näiteks ukselt-uksele käimist. Selle käigus saavad organisatsiooni töötajad 
inimestele anda nõu just nende probleemide osas, mis nende jaoks hetkel aktuaalsed on, olgu selleks 
transport või sotsiaalõigus, tervishoid, haridus, vaesus, kinnisvaraturg vmt. Üheks näiteks sellisest 
kogukondlikust tegevusest Prantsusmaa näitel  on Voisin Malin (Diversity in action: inhabitants build 
new dynamic in their own neighborhood, www.voisin-malin.fr. 

4.2. Kultuurivahendajad  

Poola Varssavi sisserändajate abikeskuses on tööl sarnase kultuuritaustaga sisserändajad, kes on 
uues riigis juba pikemalt elanud ja saavad jagada oma kohanemise kogemust. Sealjuures saavad nad 
reflekteerida peamiseid kultuurilisi erinevusi ning anda nõu kuidas nendega harjuda. Seejuures on 
oluline kultuurivahendajatele mentorluse ja supervisiooni pakkumine ning läbiv koostöö 
kultuurivahendajate ja teiste tugispetsialistide vahel.  

                                                      
29 UNHCR (2011) Stimmungslage der österreichischen Bevölkerung in Bezug auf Asylsuchende. Eine 
quantitative Untersuchung durchgeführt von Karmasin Motivforschung, kättesaadav: 
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/wp-
content/uploads/2011/06/IBIB_UNHCR_Asyl_%C3%96sterreich_2011.pdf.  
 
 

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/wp-content/uploads/2011/06/IBIB_UNHCR_Asyl_%C3%96sterreich_2011.pdf
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/wp-content/uploads/2011/06/IBIB_UNHCR_Asyl_%C3%96sterreich_2011.pdf
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4.3. Tandem keeleõpe  

Tandem keeleõppes toimub keeleõpe paaris – üks inimestest on uussisserändaja, kes on hiljaaegu riiki 
kolinud ning soovib kohalikku keelt õppida, ning teine inimestest on kohalik, kes näiteks sisserändaja 
poolt räägitavat keelt soovib õppida. Selline keeleõppe võimalus aitab luua kiiremini kontakti kohaliku 
kogukonnaga. Käesoleva projekti raames läbiviidud küsitlusest sisserändajate seas oli suureks 
probleemiks eestlastest sõprade leidmine ning see oli probleemiks sisserändajate päritolust 
sõltumata. Varasemalt on Eestis tandem keeleõpe toimunud Erasmuse tudengite ja eestlastest 
tudengite BuddyNetworki näitel. Taolist keeleõppe vormi saab kindlas piirkonnas küllaltki lihtsasti 
kohaldada, vaja on vaid ühise keskkonna loomist, kus keeleõppurid omale keeleõppe partnerit otsida 
saaksid.  

4.4. Aja annetamine 

Aja annetamine ehk teisisõnu vabatahtliku töö tegemine on võimalus sisserändajatel oma kohalikku 
kogukonda panustada ning seeläbi kuuluvustunnet suurendada. Sisserändajatel on uues riigis tihti 
keeruline oma vaba aega sisustada, kuna teadlikkus olemasolevatest võimalustest on keelebarjääri 
tõttu madal. Lisaks vaba aja sisustamisel on vabatahtliku töö kaudu lisaks sotsiaalse võrgustiku 
laiendamisele leida ka uusi sõpru ning samuti aitab see kaasa ja võib perspektiivis suurendada ka 
võimalusi töö leidmiseks uues riigis. Give something back to Berlin30 algatuses viiakse kokku 
vabatahtlikud ja need, kes vabatahtlikku tööd otsivad. Igal sisserändajal on võimalus nö teadete 
tahvlile oma kuulutus jätta ning mõnda oma oskust välja pakkuda. Samuti saavad kuulutuse jätta kõik 
abivajajad (organisatsioonid).   

Joonis 25. Give something to Berlin veebilehe kuvatõmmis. 

 

                                                      
30 Give something back to Berlin koduleht: www.givesomethingbacktoberlin.com 

http://www.givesomethingbacktoberlin.com/
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4.5. Uussisserändajate poolt läbi viidavad söögivalmistamise töötoad 

Sageli on uussisserändajate poolt läbiviidavad söögivalmistamise töötoad suunatud rahvusvahelise 
kaitse saanud isikutele. Pakkudes neile võimalust tutvustada enda riigi köögikunsti, tunnustatakse 
teda tema oskuse eest ja pakutakse kohalikele inimestele võimalust kogeda uusi maitseid. Sageli 
tulevad rahvusvahelise kaitse taotlejad piirkondadest, kus söögitegemisel on oluline kultuuriline 
tähendus. 

Kuigi näiliselt lihtne, loob selline ühistegevus positiivse kogemuse kohalike inimeste ja uute tulijate 
vahel. Juhendatud töötuba võimaldab pakkuda tagasisidet sisserändajale selle kohta, millised 
töövõtted ja kultuurilised aspektid on arusaamatud/meeldivad kohalikele inimestele ja läbi selle võib 
tutvustada ka töökultuuri, ajaplaneerimist, sotsiaalse suhtlemise etiketti jpm. Taolised 
söögivalmistamise töötoad võivad aidata uussisserändajatel ka tööd leida.  

• On algatusi, mille sihtgrupp on laiem kui vaid rahvusvahelise kaitse saanud või 
uussisserändajad, ning kaasatakse kõiki, sõltumata vanusest või riigis elatud ajast.  

• Ühiseid toiduvalmistamisi kasutatakse ka erinevate teemade üle arutelude algatamiseks – 
olgu need piirkondlikud küsimused, sotsiaalsed või kultuurinormid, laiemad teemad nagu 
inimlikkus ja abivalmidus, erinevused ja sarnasused erinevate riikide ja kultuuride vahel jpm. 

• Mitmetes riikides kogutakse retseptid kokku ja antakse välja ka kokaraamatuid. Näiteks 
Saksamaal Über den Tellerrand Kochen näite puhul on müüdud juba üle 6000 eksemplari. 

• Mõned erinevate riikide näiteid sellest, kuidas toidutegemist kasutatakse sotsialiseerimise, 
sidususe suurendamise, positiivsete kogemuste jms edendamiseks: 

• Saksamaa, Über den Tellerrand Kochen31 
• Holland, National Integration Dinner32 

4.6. Avalik ruum - raamatukogud ja muuseumid 

Raamatukogud 

“Mul ei ole siin perekonda, aga raamatukoguga tunnen, et mul on pere. Mu sõbrad ütlevad, et 
panen ka oma lapsele nimeks “Library”.” 

Mitmete riikide näitel võib öelda, et raamatukogud mängivad suurt rolli uussisserändajate 
lõimumisprotsessis. Raamatukogudel on äärmiselt suur potentsiaal juba sellepärast, sest need asuvad 
nii suurtes linnades kui väiksemates asulates ning nad on alati “käepärast”. Ent raamatukogudel on ka 
väga eriline roll - neid nähakse institutsioonina (vastandina klubidele või vabatahtlikele 
organisatsioonidele), mis on avatud kõigile, olenemata vanusest ja päritolust, turvalise ja sõbraliku 
riigi/kohaliku omavalitsuse asutusena, mis pakub rõõmu, mitte ei sanktsioneeri.  

Turvaline koht ja usalduse loomine  

Kuigi Eesti kontekstis ei pruugi turvalise koha tähtsus olla nii iseenesestmõistetav, on paljud 
uussisserändajad pärit riikidest, kus turvalisus ei ole kõigile alati tagatud. Erinevate riikide uuringutes 
on välja tulnud, et raamatukogu tunnustatakse turvalise kohana. Näiteks 2009. aastal Rootsis 

                                                      
31 Vaata täpsemalt: www.ueberdentellerrandkochen.de   
32 Vaata täpsemalt: www.nationaalintegratiediner.nl 

http://www.ueberdentellerrandkochen.de/
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läbiviidud uuringu andmetel on avalike teenuste usaldamise osas raamatukogud teisel kohal - vaid 
meditsiiniasutused olid usaldusväärsemad.33 Norra linnades Tromsøs ja Oslos nimetati 
raamatukogusid kõige usaldusväärsemaks avalikuks asutuseks - teisena järgnes politsei.34 Turvalise 
kohana tajutakse raamatukogusid nii Austraalias kui USAs.35 

Olles suure usalduskrediidiga, saavad raamatukogud luua usaldust ka erinevate inimeste vahel, sh 
uussisserändajate kohanemise kontekstis. Paljudes Euroopa riikides - Itaaliast Taanini - on 
raamatukogud pakkumas väga erinevaid teenuseid uussisserändajatele, sh rahvusvahelise kaitse 
saanutele.  

Taani näitel võib öelda, et etnilised vähemused tajuvad raamatukogu kui „turvalist avalikku ruumi“ 
Taani ühiskonnas. Näiteks konservatiivsematest vähemusgruppide vanemad ei luba tüdrukutel minna 
sõpradega välja, samas lubavad minna sõpradega raamatukokku. Sisserändajate enda sõnul on 
raamatukogudel suur roll nende elus: 40 % - raamatukogudel on suur tähtsus minu hariduses. 44 % - 
suur tähtsus taani keele oskuses. 31 % - aidanud palju kaasa Taani ühiskonna mõistmisel.36 

See motiveerib kodust välja tulema, pakub alternatiivi (etnilisele, kooli-, töö- vm) kogukonnale. Aitab 
tekitada huvi lugemise/kultuuri/maailma, sealhulgas uue kodu vastu; sageli pakub ka võimalust ennast 
väljendada.  

Norra immigrantide seas läbiviidud uuring näitab37, et iseäranis mehed kasutasid raamatukogu palju - 
arvuti kasutamine, lugemine, sotsialiseerumine ja mängude mängimine. Naised seevastu kasutasid 
raamatukogu kui kohta, kuhu saab tulla lastega, sh pakkuda lastele võimalust kuulda lugusid, mida 
seal jutustatakse. Naised osalesid aktiivselt ettelugemise programmides ja vahel jutustasid ise lastele 
lugusid oma emakeeles. Noored sisserändajad kasutasid sageli raamatukogu kohtumiskohana – 
alternatiivina kohvikutele (mis on kulukad) või tänavatele (ebaturvalised, ilmast sõltuvad). Mõned 
sisserändajad pakkusid raamatukogule abi tõlke korraldamisel.  

 

Järgnevalt on esitatud erinevad näiteid raamatukogude tegevusest: 

Keelepraktika  

Keeleõpe on üks levinumaid raamatukogude poolseid tegevusi uussisserändajate toetamisel. 
Keeleõpe võib toimuda erinevate gruppidega ja erineva sagedusega: näiteks Norras on norra keele 

                                                      
33 Vaata täpsemalt Höglund, L.; Wahlström, E. (2009) Användningen och attityderna. En rapport om 
allmänhetens användning av och syn på folkbibliotek baserad på SOM-undersökningen, kättesaadav: 
http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A883829&dswid=-7175#sthash.O9owgUo0.dpbs. 
34 Vaata täpsemalt Vårheim, A. (2014) Trust and the role of the public library in the integration of refugees: the 
case of a Northers Norwegian city, Journal of Librarianship and Information Science, Vol 46, Nr 1, kättesaadav: 
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5936/article.pdf?sequence=1. 
35 Vaata täpsemalt Vårheim, A. (2014) Trust and the role of the public library in the integration of refugees: the 
case of a Northers Norwegian city, Journal of Librarianship and Information Science, Vol 46, Nr 1, kättesaadav: 
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5936/article.pdf?sequence=1. 
36 Flygtninge går ofte på bibliotek, Jyllands Posten, Christian Thye-Petersen, 16. jaanuar 2001, kättesaadav: 
http://jyllands-posten.dk/kultur/ECE3307895/Flygtninge-g%C3%A5r-ofte-p%C3%A5-bibliotek/ 
37 Vaata täpsemalt Vårheim, A. (2014) Trust and the role of the public library in the integration of refugees: the 
case of a Northers Norwegian city, Journal of Librarianship and Information Science, Vol 46, Nr 1, kättesaadav: 
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5936/article.pdf?sequence=1. 

http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A883829&dswid=-7175#sthash.O9owgUo0.dpbs
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5936/article.pdf?sequence=1
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5936/article.pdf?sequence=1
http://jyllands-posten.dk/kultur/ECE3307895/Flygtninge-g%C3%A5r-ofte-p%C3%A5-bibliotek/
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5936/article.pdf?sequence=1
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praktiseerimise grupid üks kord nädalas, väiksemates gruppides (4-5 inimest) ning iga gruppi juhib 
kohalik vabatahtlik. Sihtgrupiks on rahvusvahelise kaitse saanud isikud kui ka teised sisserändajate 
grupid, näiteks töörändega Norrasse elama asunud isikud (sh Euroopa Liidu kodanikud). Õppijad 
jagatakse gruppidesse tasemete kaupa. Lähtepunktina võetakse konkreetne teema, millest kõigil on 
eeldusi rääkida (nt. toit). Kuna sagedaseks probleemiks on väikelaste emade kaasamine keeleõppesse, 
siis viiakse läbi ka keeleklubisid, kuhu saavad tulla vanemad koos lastega.  

Prantsusmaal, Pariisis, tehakse keelepraktikat suuremate gruppidena - kuni 15 inimest, korraga 1,5 
tundi.38 Ka siin võtavad keelepraktikast osa väga erineva rändetaustaga inimesed. Keeletundide kõrval 
pakuti ka erinevatel teemadel loenguid/töötubasid erinevatel aktuaalsetel teemadel. Lisaks 
toetatakse ka üldiste õpioskuste tekkimist: kui Prantsusmaale tuli palju Afganistanist pärit 
sisserändajaid, kellel ei olnud lugemisoskust ka emakeeles, korraldati neile farsi keele lugemise ja 
kirjutamise kursused.    

Sotsialiseerumine, uue kultuuri ja uue koduga tutvumine 

„Laena rootslane“ on Rootsis, Hultsfredis, ellu kutsutud algatus, mille raames vabatahtlikud pakuvad 
abi uussisserändajatele; uussisserändaja saab valida huvipakkuva inimese ja „laenata“ ta 1-2 tunni 
jooksul.39 Sellel ajal juuakse teed või kohvi ja vesteldakse uussisserändaja jaoks aktuaalsetel teemadel. 
See annab uussisserändajale võimaluse küsida oma uue kodu kohta igapäevaelu või kultuuriga seotud 
küsimusi ning sotsialiseeruda. 

Raamatukogude korraldatud tegevuse näideteks on ka kudumisklubid, lauamänguõhtud. Lisaks 
viiakse läbi üritusi, mis tutvustavad uussisserändaja kunsti või keelt. On ka filmiõhtuid - sealhulgas 
näiteks beebidega emadele. Tehakse ettelugemist kahes keeles või lugemistandemeid. 

Eriti oluline on märkida, et sageli on raamatukogude tegevus suunatud perele tervikuna. See annab 
uussisserändajatele võimaluse ennast turvaliselt tunda. See on oluline, sest väga paljud tegevused on 
traditsiooniliselt olnud suunatud ühele pereliikmele (naiste jõustamine, laste programmid) – samas 
on nende kõrvalt puudu olnud lõimumisalgatusi, mis toetaks pere kui terviku arengut. Selline terviklik 
lähenemine võib aga aidata kaasa sellele, et lõimumist ja ühiskonda kaasamist ei tajuta mitte sedavõrd 
kui assimilatsiooni või ühe pereliikme üle konkureerimist, vaid kui orgaanilist protsessi, mis väärtustab 
tervet peret. Nii viiakse Norras läbi ühiseid maleüritusi, milles osalevad kõik põlvkonnad ja kõik 
tasemed.40  Hollandis kombineeritakse aga omavahel keeletunnid, tantsutunnid ja lastele 
ettelugemine.41 

Laenutuspunkt ja silmaringi avardamine 

Multifunktsionaalse keskusena toimib ka Malmö „Garaaž“ (Garaget).42 „Garaaz“ sai alguse kui Malmö 
linn (KOV) kaardistas kohalike sisserändetaustaga inimeste soove selle piirkonna edendamiseks. 
Kaardistusest selgus, et soovitakse ühist kohta, kus oleks lava, töökoda, kino ja raamatukogu. Selle 
tulemusena tekkis raamatukogu, kus saab laenutada haamrit või tööriistu jalgratta parandamiseks, 

                                                      
38 Vaata ka: www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/library-service-to-refugees.pdf. 
39 Vaata ka “Library offers immigrants the chance to borrow a Swede”, 25. märts 2015, kättesaadav: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6125191. 
40 Vaata ka infot ürituse kohta “Sjakk for flyktinger og alle andre”, 18. aprill 2017, kättesaadav: 
/www.deichman.no/arrangement/sjakk-for-flyktninger-og-alle-andre-2. 
41 Vaata ka: http://www.eblida.org/News/2015/nlrefugeeskoreninleipzig.pdf. 
42 Vaata täpsemalt: http://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Garaget.html . 

https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/library-service-to-refugees.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6125191
https://www.deichman.no/arrangement/sjakk-for-flyktninger-og-alle-andre-2
http://www.eblida.org/News/2015/nlrefugeeskoreninleipzig.pdf
http://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Garaget.html
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õmblusmasinat ja loomulikult raamatuid. Vahel juhtub ka, et inimene, kes tuleb õmblusmasinat 
laenama, avastab klaverimängu või lugemisrõõmu. 

Hääle andmine sisserändajatele 

Lugude edasiandmine ongi raamatukogude keskmes, ent paljude uussisserändajate suulist kultuuri 
arvestades on ellu kutsutud algatusi, kus rändetaustaga inimesed jutustavad oma lugusid. Mõnikord 
selliste ürituste raames ka kogutakse ja talletatakse neid lugusid. Vahel on see ka võimaluse andmine 
enda loo sõnastamiseks – nt Tårnby raamatukogu initsiatiiv „Minu lugu“ pakub uussisserändajale 
võimalust panna omaenda lugu sõnadesse või piltidesse ja soovi korral rääkida sellise vahendatud 
meediumi toel sellest teiste inimestega.  

Saades aru, kui suurt rolli võivad raamatukogud mängida uussisserändaja elus, on mitmed 
raamatukogud suurendanud ka juurdepääsetavust enda teenustele. Näiteks Saksamaal, Berliinis, 
pakutakse teenust osaliselt ka siis, kui uussisserändajal ei ole veel elamisluba (nt pakutakse 
juurdepääsu muusikakogudele).43 Rootsis, Stockholmis saab uussisserändaja kasutada raamatukogu 
ka ilma ID-ta.44   

Panustatakse ka raamatukogu tutvustamisse uussisserändajatele kaudsete kanalite kaudu. Saksamaal, 
Leipzigis, tehakse raamatukoguteenuste tutvustusi rahvusvahelise kaitse saanud isikutega 
tegelevatele organisatsioonidele, et nende töötajad ja vabatahtlikud teaksid, kuidas see 
sisserändajate grupp saaks kasutada raamatukogu võimalusi. Samuti pakutakse organisatsioonidele 
võimalust viia raamatukogus läbi rahvusvahelise kaitse saanud isikutele suunatud seminare või 
koolitusi - see aitab sisserändajatel tutvuda/harjuda raamatukogu kohaga. Võimalusel koostöös 
valdkondlike organisatsioonidega koostatakse tervituskomplektid - raamatud, mis tutvustavad riiki. 
Need on näiteks valik keeleõpikuid ja lihtsas keeles kirjutatud raamatuid, mida soovitada 
edasijõudnud keeleõppijale ning lasteraamatuid peredega uussisserändajatele. Seda infot on sageli 
raske sisserändajal ise üles leida, ammugi paketina - ja seda vajavad sageli nii uussisserändajad, kui 
nendega töötavad kohalikud tugispetsialistid.45  

Kuna raamatukogudel on enamasti piiratud eelarve ja inimressurss, tehakse enamus lisategevustest 
enamasti partnerluses vastavate organisatsioonidega või ettevõtetega, samuti kasutatakse palju 
vabatahtlikke.46  

4.7. Sotsiaalne kaardistus (social mapping) 

Kohalik omavalitsus peaks pakkuma infot selle osas, et kuhu inimene võiks minna või mis võimalused 
tal on oma aja sisustamiseks. Teisalt on oluline kohaliku omavalitsuse roll erinevate välismaalastega 
tegelevate organisatsioonidega, et oldaks teadlik valdkonnas toimuvast ning sisserändajate 
olukorrast. Kuna erinevate asutuste sihtgrupid on erinevad, on näiteks juba toimuvad tugivõrgustiku 
kohtumised, kus hetkeolukorda arutada saab, selleks hea koht. Kohaliku omavalitsuse ja teiste avaliku 

                                                      
43 Vaata ka Bibliotheksportal (Deutscher Bibliotheksverband, Kompetenznetwerk für Bibliotheken), 
kättesaadav: www.bibliotheksportal.de/english/libraries-in-germany/hot-topics-library-services-for-
refugees.html. 
44 Vaata täpsemalt: www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/library_service_to_refugees.pdf. 
45 Vaata täpsemalt: www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/library_service_to_refugees.pdf. 
46 Vaata veel näiteks raamatukogu teenuse kirjeldusest (Soome): 
https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/maahanmuuttajan-kirjasto. 

http://www.bibliotheksportal.de/english/libraries-in-germany/hot-topics-library-services-for-refugees.html
http://www.bibliotheksportal.de/english/libraries-in-germany/hot-topics-library-services-for-refugees.html
https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/library_service_to_refugees.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/library_service_to_refugees.pdf
https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/maahanmuuttajan-kirjasto
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sektori asutuste, erasektori ning kolmanda sektori koostöö oli ka teiste riikide praktikates olulisel 
kohal.   
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5. Meetodid turvalisema ja sidusama ühiskonna loomiseks 
Meetodid turvalisema ja sidusama ühiskonna loomiseks aitavad kaasa turvalisuse suurendamisele 
ühiskonnas läbi mitmekülgsete tegevuste ning erinevate spetsialistide koostöö. Taolised meetodid 
aitavad need ennetada erinevate marginaliseeritud gruppide eraldumist ühiskonnast. Ühiskonnas 
sidususe suurendamine on oluline, et kõik ühiskonnaliikmed tunneksid kuuluvustunnet ning näeksid 
nö ”oma kohta” selles. Osati on sellised meetodid suunatud ka erinevate ametiasutuste, nt politsei, 
rolli tutvustamisele ühiskonnas. Politsei kui institutsiooni tähendus erinevates riikides ei ole sama, 
mistõttu ei pruugi näiteks mõnest kolmandast riigist pärit sisserändaja näha politseid kui turvalisuse 
tagajat, vaid kui represseeriva jõupositsiooni (nt autoritaarse valitsuse) esindajat.  

5.1. Community policing safer Ameixoeira (Portugal)47 

• Kohaliku piirkonna ebaturvalisuse probleemide lahendamine koostöös kohalike partnerite, 
kogukonna kultuurivahendajate, kohalike elanike ning selles piirkonnas esinevate 
päritoluriikide esindajad 

• Kogukonna kultuurivahendajad töötavad koostöös politseiga ning tutvustavad üheltpoolt 
politseinikele kultuurilisi erisusi, teisalt sisserändajatele politsei rolli ühiskonnas 

• Aitab politseid paremini mitmekesise taustaga inimestega suhelda, kasvõi tänavapatrulli 
raames 

• Politsei roll erinevates riikides on väga erinev, see ei pruugi ühtida sisserändaja arusaamast 
politsei osas 

5.2. Preventive Police Unit (Helsingi)48 

Helsingi ennetav politseiüksus (Preventive Police Unit) on asutatud 2012. aastal 

• Üksuse eesmärgiks on radikaliseerumise ennetamine 
• Üksus töötab tihedas koostöös kohalike sotsiaaltöötajate ja psühholoogidega 
• Politsei roll on olla läbirääkija 
• Samuti korraldatakse läbirääkimisi paremäärmuslike parteidega 
• Helsingi ennetav politseiüksus osaleb ka mitmes positiivses tegevuses – näiteks on läbi 

viidud jalgpallimänge Helsingi politsei jalgpallimeeskonna ja kohalike somaallaste 
jalgpallimeeskonna vahel 

• Ennetava politseiüksuse töötajad töötavad nii vormis kui ka ilma politseivormita, näiteks 
käiakse (vormita) kohalikes mošeedes, osaletakse läbirääkijatena meeleavaldustel, 
korraldatakse seminare või nö pressikonverentse, kus soovijad saavad politseilt 
kõikvõimalikke küsimusi küsida 

Helsingi ennetava politseiüksusel on 4 peamist lähenemist:  

                                                      
47 Santa Cruz, C.; Diniz, M. (2015) “Lisbon Community Policing – The challenge of the intercultural 
and mediation approach. Evidence-based policing. New perspectives of cooperation between 
practice, education and police service.”, Lissaboni Munitsipaalpolitsei, kättesaadav: 
www.cepol.europa.eu/sites/default/files/35-diniz-santa-cruz.pdf.   
48 Vaata rohkem infot Helsingi ennetava politseiüksuse kohta siit: http://www.poliisi.fi/en/helsinki. 

https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/35-diniz-santa-cruz.pdf
http://www.poliisi.fi/en/helsinki
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1. Koostöö Helsingis elava multikultuurse ja mitmekeelse kogukonnaga, radikaalse äärmusluse 
ennetamine.  

2. Kohalikul tasemel nooretega töötamine ja nendega seotud probleemide tegelemine. 
Sealjuures on rõhk neil noortel, kellel on kalduvus toime panna kuritegusid, kes on juba 
esmase kuriteo toime pannud, kes on sotsiaalselt tõrjutud jne.  

3. Poliitilise äärmusluse ennetamine (nt parem- või vasakäärmuslus) 
4. “Ankur” – mitmetest erialaspetsialistidest koosnev meeskond, sealhulgas politseinikud, 

sotsiaaltöötajad, psühhiaatriahaiglate õed, kes töötavad üheskoos sihtgrupiga (istuvad 
samas ruumis) 

Oluline on ka noorsootöötaja roll ja mobiilne noorsootöö.  

 

Portugali ja Soome näitel on oluline silmas pidada järgnevat:  

• Erinevate spetsialistide koostöös tuleks suurendada kokkupuutepunkte sisserändajate ning 
korrakaitseasutuste vahel, et selgitada viimaste rolli Eestis ning tegevuse põhimõtteid.  

• Võimalusel viia läbi positiivseid üritusi näiteks korrakaitseasutuste ja sisserändajate vahel, 
Soome näitel võib see olla näiteks ühine jalgpallimatš.49  

• Erinevate spetsialistide koostöös tuleks teha ennetavat tööd just noorte sisserändajatega, et 
luua neile tingimused mitmekülgseks arenguks võttes arvesse eripärasid, mis tulenevad nende 
päritoluriigist.  

                                                      
49 Sarnast tegevust on läbi viidud näiteks Tartus, kui jalgpallikohtumisel kohtusid Tartu linnavalitsuse töötajad 
ning Vao majutuskeskuses resideeruvad varjupaigataotlejad, vt täpsemalt “Pagulaspäeva jalgpallimatš Tartus 
lõppes 2:2”, Tartu Postimees, 17. juuni 2015, kättesaadav: http://tartu.postimees.ee/3228625/pagulaspaeva-
jalgpallimats-tartus-loppes-2-2,  

http://tartu.postimees.ee/3228625/pagulaspaeva-jalgpallimats-tartus-loppes-2-2
http://tartu.postimees.ee/3228625/pagulaspaeva-jalgpallimats-tartus-loppes-2-2
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