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Kuidas jõuda tõrjutute ja vähe kaasatuteni ning mis kasu sellest on?

EMSLi kogemused venekeelsete ühenduste kaasamisel ja teavitamisel.



Küsimused

• Miks on venekeelsete ühenduste kaasamine kasulik? 

• Milliseid takistusi on tulnud ületada? 

• Mis on edukas olnud selles töös? 

• Kas venekeelseid ühendusi võib nimetada sotsiaalselt tõrjutuiks?

• Milliseid soovitusi annaksid teistele venekeelsete ühenduste 
kaasamiseks?



Miks on venekeelsete ühenduste kaasamine kasulik? 



Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 
2011
• Viimase, 2011. aasta rahvaloenduse andmetel on 321 198 Eesti 

inimest valinud oma rahvuseks vene ning 383 062 valinud 
emakeeleks vene keele. 

• Venekeelne elanikkond jaguneb sama aasta lõimumisseire kohaselt 
vähemalt viide rühma: edukalt lõimunud (21%), venekeelne Eesti 
patrioot (16%), eestikeelsed aktiivsed kriitilised (13%), 
vähelõimunud (29%) ja lõimumata (22%).

Allikas: Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2011, 
http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x1424x1931



Milleks?

• Venekeelsete ühenduste kaasamise idee oli justkui eluga dikteeritud: 
oli vajadus selles, et aidata venekeelsetel Eesti elanikel paremini 
orienteeruda kodanikuühiskonna oludes. 

• Eesti kodanikuühiskonna huvides on oma võimalustest hästi 
informeeritud ja oma kodumaad hästi tundev inimene, ning EMSLi 
projekt soodustabki sellise inimese kujunemist ja täiustamist!



Takistustest

Erilisi takistusi venekeelsete ühendustega suhtlemisel ma ei mäleta, 
suurim raskus oli meil nähtavasti auditooriumi suurendamine ehk 
listiliikmete juurdesaamine. Meil on umbes tuhat liitujat, samas 
uudiskirja loevad palju rohkem inimesi (näiteks ühes ühenduses on 
mitu töötajat või kui saadame uudiseid meediale, ilmuvad tekstid juba 
portaalides)



Mis on edukas olnud selles töös? 

Iga projekti perioodi lõpus viime läbi küsitlust

2012.aasta küsimustik on näidanud, et:

võrgustiku liikmed on rahul oma informeerituse ja 
kaasarääkimisvõimalustega – 72,9%,

küsitlusele vastanuist pidas jagatud infot enda tegevusse puutuvaks 
(tõus kahe aasta taguse küsitlusega 5%), 

94,9% vajalikuks ja pigem vajalikuks (mittevajalikuks pidas 0%).

Küsitlusele vastanud ligi 157 listiliikmest leidis 95,5%, et 
projekti tegevuste ja tulemuste abil suudavad nad ühiskonnaelus 
paremini kaasa lüüa.



Kas venekeelseid ühendusi võib nimetada sotsiaalselt 
tõrjutuiks?

• Viimase, 2011. aasta rahvaloenduse andmetel on 321 198 Eesti 
inimest valinud oma rahvuseks vene ning 383 062 valinud 
emakeeleks vene keele. 

• Venekeelne elanikkond jaguneb sama aasta lõimumisseire kohaselt 
vähemalt viide rühma: edukalt lõimunud (21%), venekeelne Eesti 
patrioot (16%), eestikeelsed aktiivsed kriitilised (13%), 
vähelõimunud (29%) ja lõimumata (22%).

Allikas: Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2011, 
http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x1424x1931



Milliseid soovitusi annaksid teistele venekeelsete 
ühenduste kaasamiseks?

• Mõelda läbi, milleks, keda, kui kauaks?

• Venekeelne „toimetaja“

• Suhelda venekeelsete inimestega /külastada nn vene üritusi, et 
tuttavaks saada/

• Koostöö vene meediaga Eestis /infolehed, isiklik suhtlemine, jms/

• Kättesaadav info vene keeles

• Koostöö EMSLi vene listiga

• Mõttetalgud /miks mitte ka Facebookis?/


