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1. VALIMISED  
 

1.1 Valimised ja rahvahääletus on: 
 

 

 Vabad 
 

Valijale tagatakse õigus hääletada ilma surveta, oma tahte kohaselt. Kõigil hääleõiguslikel kodanikel on 
õigus valimistel osaleda. Valija otsustab ise, kas ta osaleb või ei osale valimistel. Valimistelt teadlikult 
eemale jäämist nimetatakse absentismiks. Kõigil kandideerimisõiguslikel inimestel on õigus valimistel 
kandideerida.1 
 
 

 Üldised  
 

Kõik täisealised teovõimelised kodanikud saavad valimistest osa võtta ning riik ei tohi kehtestada 
ebaproportsionaalseid piiranguid.2 
 
 

 Ühetaolised  
 
Iga valija kohta on arvestatud võrdne arv hääli, nt üks. Kõikidel häältel on võrdne kaal ning kõikidele 
kandidaatidele ja kandideerivatele erakondadele peavad olema tagatud võrdsed tingimused (nt võrdne 
eetriaeg).3 

 
 

 Otsesed  
 

Kandidaatide üle otsustamine peab toimuma vahetult osa võtnud isikute tahteavalduse alusel, mitte aga 
valijameeste või mõne muu organi poolt. 4  Valija annab tavaliselt oma hääle otseselt kas 
saadikukandidaadile või kandidaatide nimekirjale.  
 
Otsesed valimised tähendavad seda, et valimistulemused peavad selguma otse rahva poolt antud häälte 
tulemusena. On vaid üks erand otsese valimise põhimõttest ‒ asendusliikme asumine Riigikogusse.5 
 

  

                                                           

 

1 https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-
p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi 
2 https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-
p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi 
3 https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-
p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi 
4 https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-
p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi 
5 Heiki Raudla „Kodanikuraamat“, Saarakiri 2007  

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
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 Salajased  
 

Iga hääletaja peab saama hääletada nii, et keegi ei saaks tema tahte vastaselt teada, kas ja kuidas ta 
hääletas. Tavaolukorras tagatakse see reeglitega valimisjaoskonnas ja valimiskabiiniga. Elektroonilisel 
hääletamisel  kasutatakse aga nn „virtuaalset valimiskabiini,“ st häält on võimalik enne valimiste tähtaega 
muuta ning paberhääl on ülimuslik elektroonilise hääle suhtes.6 

 
 

 Muud sätted 
 
Massilisus 
 
Kodaniku ja valija määratlus peab olema nii lai, et see hõlmaks suuremat osa täiskasvanud elanikest.  
 
See pole demokraatia ajaloo vältel alati nii olnud. Näiteks USAs oli 1787. aasta konstitutsiooni järgi 
valimisõigus ainult valgetel vara omavatel meestel. Varanduslik tsensus kadus 19. sajandi algul ja naised 
said valimisõiguse alles 20. sajandil või veidi varem (Uus-Meremaal 1893. aastal, Soomes 1906. aastal, 
Norras 1907. aastal, Eestis 1920. aastal). Siiski esineb ka tänapäeval mitmeid piiranguid (nt vanuse, 
elukoha, teovõimelisuse, keeleoskuse või isegi kirjaoskuse osas). 
 
Eestis ei saa valimistel osaleda isikud, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust 
kinnipidamiskohtades. Eestis ei ole seatud valimiste toimumise tingimuseks osavõtuprotsenti, kuigi mõnel 
pool maailmas on inimestel isegi kohustus valima minna ja selle vastu eksimisel võib neid trahvida.7 
Hääletamine on kohustuslik Belgias, Küprosel, Kreekas ja Luksemburgis. 
 
 

Kautsjon 
 
Tõsiseltvõetavate kandidaatide välja sõelumiseks kasutatakse valimistel eeltingimustena kautsjoni või 
teatud hulga toetusallkirjade kogumist. Riigikogu valimistel kandideerimiseks peavad kandidaadid 
maksma ühekordse kuupalga alammäära, Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks aga viiekordse 
kuupalga alammäära. Kautsjon tagastatakse, kui kandidaat saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole 
lihtkvoodi ulatuses või kogub erakond üleriiklikult vähemalt 5 protsenti häältest. Selle meetodiga 
sõelutakse välja kandidaadid, kes muidu lihtsalt igaks juhuks oma nime kirja paneksid.8 
 
Kui valimised on möödas, lepivad osapooled valijate otsusega. Kui võimul olnud partei kaotab, annab ta 
võimu rahulikult üle. Ükskõik, kes ka ei võidaks, hakkavad osapooled üldprobleemide lahendamisel siiski 
koostööd tegema. Poliitikas ei tarvitse konkurendid üksteisele meeldida, kuid nad peavad üksteist taluma 
ja endale teadvustama, et neil kõigil on täita vajalik ja tähtis osa. 
 
 

  

                                                           

 

6 https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-
p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi 
7 Heiki Raudla „Kodanikuraamat“, Saarakiri 2007  
8 https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/kautsjon  

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimis%C3%B5iguse-p%C3%B5hiprintsiibid-p%C3%B5hiseaduse-%C2%A7-60-j%C3%A4rgi
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/kautsjon


 

7 
 

1.2 Valimissüsteemid 
 
Valimissüsteemid saab laias laastus jaotada 
kaheks: majoritaarseteks ja 
proportsionaalseteks valimissüsteemideks. 
 

 Majoritaarne valimissüsteem   

Majoritaarse ehk enamusvalimiste 
süsteemi korral osutub valituks kandidaat, 
kes saab teistest rohkem hääli. Tavaliselt 
jagatakse igas ringkonnas välja üks 
mandaat, mille nimel inimesed 
konkureerivad. Mandaadi võidab edukaim 
kandidaat ja teised jäävad „tühjade kätega.“ 
Selle tulemuseks on sageli olukord, kus 
kõige edukam partei saavutab  enamuse ja saab  enesekindlalt oma programmi ellu viima hakata. 
 
Enamusvalimiste korral valitseb poliitikamaastikul kaks-kolm suuremat parteid, sest nimetatud 
valimissüsteem sunnib sarnaste eesmärkidega erakondi ühinema. Harilikult tagab see suurimale 
erakonnale parlamendis ka absoluutse häälteenamuse ja võimaldab moodustada stabiilse üheparteilise 
enamusvalitsuse.  
 
Enamusvalimised võivad olla ka kahevoorulised. Kui esimeses voorus keegi absoluutset häälteenamust ei 
kogu, siis piisab teises voorus suhtelisest häälteenamusest ehk lihthäälteenamusest. Kui valitakse ühte 
isikut ühemandaadilisest ringkonnast, toimub teine voor tavaliselt kahe edukama kandidaadi vahel. 
Niisugust süsteemi kasutatakse Prantsuse Rahvuskogu ja presidendi valimistel, ka Leedu president ja pool 
Seimist valitakse sel viisil.  
 
Kui on tegemist mitmemandaadilise ringkonna ning kandidaatide nimekirjadega, saab kõige rohkem hääli 
kogunud nimekiri endale kõik selle ringkonna mandaadid. 9 
 

 Proportsionaalne valimissüsteem 

Proportsionaalses valimissüsteemis (mh ka Eestis) jagatakse mandaadid vastavalt saadud häälte 
osakaalule erakondade vahel ära. Siin võib kehtestada küll mõningaid piiranguid, kuid üldjoontes vastab 
saadud mandaatide arv kogutud häälte osakaalule. See, milliseid piiranguid riigiti kasutatakse, sõltub 
suuresti riigi poliitilisest ajaloost ning üldjuhul valimissüsteeme kergekäeliselt ei muudeta.  
 
Proportsionaalset ehk võrdelist valimisviisi on võimalik kasutada ainult mitmemandaadilistes ringkondades. 
Sellise süsteemi puhul saavad nimekirjad mandaate enam-vähem võrdeliselt neile antud häälte arvuga. 
Kõige klassikalisema versiooni korral kasutatakse hääletamisel kinniseid nimekirju. Nimekirjasisene 
järjekord pole muudetav, sisse saavad nimekirjas eespool olevad kandidaadid. 
Valija teeb oma valiku nimekirjade programmide põhjal.  
 
Kinniste nimekirjade nõrk külg peitub selles, et suur osa valijaist ei suuda nii abstraktselt mõelda (Eestis 
kehtis selline valimisviis aastatel 1919-1933, tänapäeval kasutab seda Rootsi). „Puhast“ proportsionaalsust 

                                                           

 

9 Heiki Raudla „Kodanikuraamat“, Saarakiri 2007  

Joonis 1. Majoritaarset valmimissüsteemi kasutavad riigid.  
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pole rahvusvaheliselt välja kujunenud, oluline on olnud vaid proportsionaalsuse üldpõhimõtete 
rakendamine ning modifikatsioonid on lubatud. Eestis on selleks kandidaatide ringkondadesse jagamine, 
ringkonnamandaatide jaotamine ja 5% künnise kehtestamine. 
 
Enamusvalimistega võrreldes on võrdelistel valimistel üks märkimisväärne erinevus: sel teel ei saavuta 
ükski erakond parlamendis absoluutset enamust ja võimule tulevad kas mitmeparteilised 
valitsuskoalitsioonid või vähemusvalitsused. Osaliselt aitab ülemäärast killustatust vähendada 
häältekünnise kehtestamine. Nii Eesti Riigikogu kui ka Läti Seimi valimistel kehtib 5%-line künnis. Kui 
erakond seda protsenti ei ületa, jääb ta parlamendist välja. 
 
Eestis võib kandidaat parlamenti pääseda ka valimiskünnise reeglit eirates, seda juhul, kui ta kogub 
isikumandaadi jagu hääli. Mitmes riigis (nt Saksamaal) valitakse pool parlamendi koosseisust 
parteinimekirjade kaupa võrdelisuse põhimõttel, teine pool aga ühemandaadilistest ringkondadest 
suhtelise enamuse alusel.  
 
Lähtudes valimissüsteemist ja sellest, kas tegemist on presidentaalse või parlamentaarse riigiga, saab 
demokraatlikke riike liigitada neljaks erinevaks põhitüübiks. Seda iseloomustab järgmine tabel.10 

 

 Valimissüsteem Presidentaalne süsteem Parlamentaarne süsteem 

 Majoritaarne USA, Filipiinid Austraalia, Suurbritannia, Kanada 

 Proportsionaalne  Ladina-Ameerika riigid Lääne-Euroopa riigid 

 
 

1.3 Valimised Eestis 
 
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 1 ütleb: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus 
kõrgeima võimu kandja on rahvas.“11 See tähendab, et võim on inimeste käes ning rahva tahe on kõige 
olulisem. Kuna aga iga väikese teema puhul pole praktiline rahvahääletust korraldada, delegeerib rahvas 
valimiste kaudu võimu oma esindajatele – Riigikogule, kes rahva nimel otsuseid vastu võtab. Sellise 
süsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks on ausad ja demokraatlikud valimised kriitilise tähtsusega.  
 
 

 Riigikogu valimised 
 
Riigikogu 101 liiget valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised toimuvad 
iga neljanda aasta märtsikuu esimesel pühapäeval. Järgmised valimised on 3. märtsil 2019. Sõltuvalt saadud 
häälte arvust võib Riigikogu liikmeks saada isiku-, ringkonna- või kompensatsioonimandaadiga. 
 
Õigus valida on kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel Eesti kodanikel, kes ei kanna vanglakaristust. 
Rahvaesindajaks saab kandideerida samadel tingimustel, kuid vanusepiiriks on 21 eluaastat. 
 
Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid. Erakond saab kandidaadid üles seada 
valimisringkonnas. Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.12 
 

                                                           

 

10 Heiki Raudla „Kodanikuraamat“, Saarakiri 2007  
11 https://www.riigiteataja.ee/akt/633949  
12 https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/riigikogu-valimine/  

https://www.riigiteataja.ee/akt/633949
https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/riigikogu-valimine/
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Eestis kehtib 5%-line valimiskünnis ehk Riigikokku ei pääse erakond, kes kogub alla 5% valijate antud 
häältest. Sellise erakonna liikmetel on võimalik Riigikokku saada vaid juhul, kui kogutakse kas isikumandaat 
või ringkonnamandaat. Nende ülejäänud hääled lähevad aga „kaduma“. 
 
Valimistulemuste kindlakstegemisest Riigikogu valimistel võib täpsemalt lugeda siit.13  
 
 

 Presidendivalimised 
 
Vabariigi Presidendi valib Riigikogu. Kui Vabariigi President jääb Riigikogus valimata, valib presidendi 
valimiskogu. President valitakse viieks aastaks ja ta ei tohi olla ametis kauem kui kaks ametiaega.  
 
President peab olema vähemalt 40-aastane sünnipärane Eesti kodanik.14 
 
 

 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 
 
Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete valimiste tulemused tehakse kindlaks proportsionaalsuse 
põhimõtte alusel. Volikogud valitakse neljaks aastaks. Volikogude valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu 
kolmas pühapäev. 
 
Hääletamisõigus on Eesti ja Euroopa Liidu kodanikel ning välismaalastel, kes elavad Eestis pikaajalise 
elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel (sh nt ka halli passi omanikud). Hääletamiseks peab olema 
16-aastane ning Eesti rahvastikuregistrisse kantud püsiv elukoht peab asuma  vastavas vallas või linnas. 
  
Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide 
registreerimise tähtajaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil 
vastavas vallas või linnas.15  
 
Viimased valimised toimusid oktoobris 2017. 
 
 

 Euroopa Parlamendi valimised 
 
Eestit esindab Euroopa Parlamendis kuus liiget. Pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 
väheneb Euroopa Parlamendi saadikute arv praeguselt 751-lt 705-ni ning kohtade ümberjaotamise käigus 
lisandub Eestile seitsmes saadikukoht. 16  
 
Valimistulemused tehakse kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Euroopa Parlamendi liikmed 
valitakse viieks aastaks, valimispäev jääb Euroopa Liidu Nõukogu poolt määratud ajavahemikku, kuid 
toimub kindlasti pühapäeval. Euroopa Parlamendi valimised kuulutab välja Vabariigi President oma 
otsusega vähemalt kolm kuud enne valimispäeva. 
 
Hääletamisõigus on Eesti kodanikel, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks ning Eesti kodakondsust 
mitteomavatel Euroopa Liidu kodanikel, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle püsiv elukoht on 

                                                           

 

13 https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-riigikogu-valimistel 
14 https://www.riigiteataja.ee/akt/25096?leiaKehtiv 
15 https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017007; https://www.valimised.ee/et/valimiste-
meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimistel  
16 https://www.err.ee/676799/brexiti-korral-terendab-eestile-euroopa-parlamendis-uks-lisakoht  

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-riigikogu-valimistel
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072012032
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017007
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimistel
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimistel
https://www.err.ee/676799/brexiti-korral-terendab-eestile-euroopa-parlamendis-uks-lisakoht
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Eestis (elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse) ning kellelt päritoluriigis pole 
hääletamisõigust ära võetud. 
 
Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane ning Euroopa Liidu 
kodanikul, kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane, kelle püsiv elukoht on Eestis ja kellelt pole tema 
päritoluriigis kandideerimisõigust ära võetud. Iga isik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel 
hääletada ja kandideerida ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.17 
 
Kuidas meie valitud parlamendisaadikud meid Euroopa Parlamendis esindavad, saab vaadata siit.18 
 

 
  

                                                           

 

17https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-euroopa-parlamendi-
valimistel  
18 https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/how-do-meps-represent-me  

https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/how-do-meps-represent-me
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-euroopa-parlamendi-valimistel
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimistulemuste-kindlakstegemine-euroopa-parlamendi-valimistel
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/how-do-meps-represent-me
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/how-do-meps-represent-me
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 Kokkuvõtlik tabel valimistest Eestis 
 

 Kes saavad 
kandideerida 

Nõuded 
kandidaadile 

Kes saab valida 

Riigikogu 
valimised 

erakonnad ja 
üksikkandidaadid 

21-aastane Eesti 
kodanik 

18-aastane Eesti ja 
Eestis elav ELi 

kodanik 

kohalikud 
valimised 

erakonnad, 
üksikkandidaadid ja 

valimisliidud 

18-aastane 
hääleõiguslik Eesti või 

ELi kodanik, kelle 
elukoht on vastavas 

vallas või linnas 

16-aastane Eesti või 
ELi kodanik, või 

elamisloaga 
välismaalane, kelle 

püsiv elukoht on 
vastavas vallas või 

linnas 

presidendi- 
valimised 

eraisik 
vähemalt 40-aastane 

sünnipärane Eesti 
kodanik 

Riigikogu või 
valijameeste kogu 

Euroopa Parlamendi 
valimised 

erakonnad ja 
üksikkandidaadid 

21-aastane Eesti või 
ELi kodanik, kelle püsiv 

elukoht on Eestis 

18-aastane Eesti ja 
ELi kodanik, kelle 
püsiv elukoht on 

Eestis 

rahvahääletus – – 
18-aastane Eesti 

kodanik 

 
 

 E-hääletamine 
 

E-hääletamisprotsessi tutvustab järgmine video:19 

 
 
Eestis on elektrooniline hääletamine (e-hääletamine) üks hääletamise viisidest. E-hääletamine tähendab 
kaughääletamist Interneti teel, kus hääletaja tuvastamiseks kasutatakse ID-kaarti või mobiil-ID-d. Siduva 

                                                           

 

19 https://www.valimised.ee/et/e-h%C3%A4%C3%A4letamine/e-h%C3%A4%C3%A4letamise-%C3%BCldkirjeldus  

https://et.wikipedia.org/wiki/ID-kaart
https://et.wikipedia.org/wiki/Mobiil-ID
https://www.valimised.ee/et/e-h%C3%A4%C3%A4letamine/e-h%C3%A4%C3%A4letamise-%C3%BCldkirjeldus
http://valimised.weebly.com/valimiste-potildehimotildetted.html
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tulemusega elektroonilist hääletamist on Eestis läbi viidud alates 2005. aastast ning üle maailma on see 
populaarseim just meie riigis.  
 
Alates 2014. aastast on kolmedel valimistel e-häälte osakaal olnud suurem kui 30%. 2017. aastal andis 
kohalike omavalitsuste valimistel oma hääle elektrooniliselt 186 000 inimest. Elektroonilise hääletusviisi 
eesmärk on vähendada riigi administratiivkulusid ning muuta valimiste korraldamine lihtsamaks ja 
efektiivsemaks. E-valimistega on esile kerkinud ka mitmeid probleeme, näiteks hääletamise salajasuse 
tagamine, kuid Vabariigi Valimiskomisjon on seni e-hääletamise piisavalt turvaliseks hinnanud. E-hääletuse 
turvalisus tagatakse ID-kaardi või mobiil-ID abil. 
 
Paljudes riikides on e-hääletamise nime all kasutusele võetud nn hääletamiskioskid, st hääletamine toimub 
üldjuhul jaoskonnas kontrollitud keskkonnas spetsiaalse masina vahendusel. Kasutatakse ka elektroonilisi 
valimiskaste, mis suudavad ise sedeleid kontrollida ja kokku lugeda. Internetipõhist hääletamist, kus 
hääletada saab igast internetti ühendatud arvutist, on katsetatud vähem.20 
 

1.4 Valimis- ja hääletamisiga Euroopa Liidus 
 
Valimistele ei pääse kõik inimesed, kuid valimisõigus on viimase saja aasta jooksul üha laienenud. Kui 
eelmise sajandi alguses pidi valimas käimiseks olema vähemalt 21-aastane, siis 1970ndatel langetati 
valimisiga enamikus riikides 18. eluaastani.  
 
21. sajandil on järjest aktuaalsemaks muutunud valimisõiguse langetamine 16. eluaastani ning mõnel juhul 
on seda juba tehtud. Kuigi teatud Euroopa riikides saab kohalikel valimistel käia hääletamas alates 16. 
eluaastast (Eestis, Austrias, Maltal, Šveitsis ja Šotimaal), siis parlamendivalimistel on ainsaks erandiks 
Austria, kus kehtib alates 2007. aastast üldine valimisiga 16 eluaastast.  
 
Hääletamisõiguse 18. eluaastani langetamise üheks olulisemaks põhjenduseks oli see, et 18-aastaselt 
võidakse inimesi juba sõjaväkke värvata. Hääletamisõiguse 16. eluaastani langetamise üheks eesmärgiks 
on aga noorte varajasem kaasamine poliitikasse ning neis ühiskonnas toimuva vastu huvi äratamine. 
Vastuargumendiks on eluküpsuse puudumine ning noorte teoreetiline mõjutatavus koolides. Viimane võib 
tekitada erakondades vm poliitilistes ühendustes kiusatuse rohkem haridusse sekkuda.21 
 
Mitmes liikmesriigis võib nii hääletada kui ka kandideerida 18-aastaselt (Taani, Soome, Saksamaa, 
Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia ja Rootsi). Austrias võib hääletada 16-aastaselt ja kandideerida 
18-aastaselt, kuid Itaalias peab selleks olema vastavalt 18 ja 25 aastat vana.  

                                                           

 

20 https://www.valimised.ee/et/e-h%C3%A4%C3%A4letamine/e-h%C3%A4%C3%A4letamisest-v%C3%A4lisriikides  
21 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0286+0+DOC+XML+V0//ET  

https://www.valimised.ee/et/e-h%C3%A4%C3%A4letamine/e-h%C3%A4%C3%A4letamisest-v%C3%A4lisriikides
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0286+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0286+0+DOC+XML+V0//ET
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1.5 Põnevaid fakte seoses valimistega 
• Praegu ei ole Eestis valimistel osalemine kohustuslik, kuid ühed kohustuslikud valimised on Eesti 

Vabariigi ajaloos siiski olnud. Nimelt said 1932. aasta referendumil mitteosalenud kodanikud Eestis 
trahvi.22 

• Indias võivad valimised kesta nädalaid. Kuna Indias elab üle 800 miljoni valimisealise kodaniku, mis 
teeb Indiast maailma suurima demokraatia, on hääletamise organiseerimine keeruline. Nt 2014. 
aasta parlamendivalimised toimusid üheksal päeval viie nädala jooksul.23  

• Paljudes maailma riikides on hääletamine kohustuslik. Näiteks Austraalias määratakse kodanikule 
valimata jätmise puhul 20 Austraalia dollari suurune trahv.24 

• 1930. aastal said Tšiili naised õiguse hääletada kohalikel valimistel, kuid seda eraldi jaoskonnas ehk 
mehed ja naised hääletasid eraldi hoonetes. 1949. aastal said naised õiguse hääletada ka 
üldvalimistel, kuid nö eraldi hääletamise kommet võib kohata Tšiilis ka tänapäeval.25 

• 2006. aastal toimunud Itaalia parlamendivalimistel sai vasaktsentristlik valimisliit L‘Unione 
49,805% häältest ning ametis olnud peaministri Silvio Berlusconi juhitud paremtsentristlik 
valimisliit Casa delle Libertà 49,739% häältest. Kahte erakonda jäi lahutama kõigest 25 224 häält, 
ehk 0,066 protsenti. Itaalia valimissüsteemi järgi sai aga L‘Unione sellega 630-kohalises alamkojas 
344 kohta ning Berlusconi pikaaegne võim katkes.26 

• USA majoritaarne valimissüsteem võib teatud olukordades tekitada presidendivalimistel 
situatsiooni, kus valimised võidab vähem hääli saanud kandidaat. Ainuüksi sel sajandil on see 
juhtunud juba kahel korral. 2000. aasta presidendivalimistel sai demokraat Al Gore 51 009 810 

                                                           

 

22 Heiki Raudla „Kodanikuraamat“, Saarakiri 2007 
23 http://mentalfloss.com/article/87284/15-facts-about-elections-around-world 
24 http://mentalfloss.com/article/87284/15-facts-about-elections-around-world  
25 http://mentalfloss.com/article/87284/15-facts-about-elections-around-world  
26 https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-election-briefing-no-25.pdf&site=266  

Joonis 2. Hääletamisiga:    16    17    18    19    20    21 

http://mentalfloss.com/article/87284/15-facts-about-elections-around-world
http://mentalfloss.com/article/87284/15-facts-about-elections-around-world
http://mentalfloss.com/article/87284/15-facts-about-elections-around-world
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-election-briefing-no-25.pdf&site=266
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häält, ehk oma peamisest konkurendist George W. 
Bushist 547 000 häält rohkem. 27  Majoritaarse 
valimissüsteemi tõttu võitis Bush aga enamuse 
valijameeste hääled ning võit läks temale. Veelgi 
ekstreemsemaks kujunesid USA 2016. aasta 
valimised, kus Hillary Clinton kogus 2,87 miljonit 
häält rohkem kui Donald Trump (Clinton sai 48,02%, 
Trump 45,93% häältest).28 Taaskord osutus valimis-
süsteemi tõttu võitjaks üleriigiliselt vähem hääli 
saanud kandidaat.  

• Meediasse jõuab mõnikord ka kahtlase väärtusega 
naljakaid teateid satiiriliste kandidaatide osalemisest 
Ühendkuningriigi parlamendivalimistel. Näiteks Lord 
Buckethead (Ämbripea), kes on alates 1987. aastast 
kandideerinud kolm korda, tegi 2017. aasta valimistel 
oma senise karjääri parima tulemuse kogudes 249 
häält. Lord Buckethead kandideerib koos 
silmapaistvate nimedega ning möödunud aastal 
pandi ta häälte lugemise ajal samale lavale koos 
brittide praeguse peaministri Theresa May‘ga. 
Samalt lavalt võis leida ka enda Elmoks riietanud 
kandidaadi29 
 
 

1.6 Kasulikke linke 
 

• Kõigi Euroopa riikide valimiste toimumisajad on leitavad leheküljelt http://www.parties-and-
elections.eu/  

• „Valimised Eestis 1992 – 2015. Statistikat ja selgitusi.“ Vabariigi Valimiskomisjon, Tallinn 2015 
http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:267589/231930/page/1  

• Riigikogu valimise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017092 

• Riigikogu valimine https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-
tookorraldus/riigikogu-valimine/  

• Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017007  

• Euroopa Parlamendi valimise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/EPVS 

• Valimistest laiemalt: Heiki Raudla „Kodanikuraamat“, Saarakiri 2007  
 

  

                                                           

 

27 https://uselectionatlas.org/RESULTS/   
28 https://uselectionatlas.org/RESULTS/  
29 http://time.com/4812383/lord-buckethead-theresa-may-uk-election/  

http://www.parties-and-elections.eu/
http://www.parties-and-elections.eu/
http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:267589/231930/page/1
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017092
https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/riigikogu-valimine/
https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/riigikogu-valimine/
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017007
https://www.riigiteataja.ee/akt/EPVS
https://uselectionatlas.org/RESULTS/
https://uselectionatlas.org/RESULTS/
http://time.com/4812383/lord-buckethead-theresa-may-uk-election/
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1.7 Ülesanded 
 

 Arutelu: mis vanusest alates võiks üldvalimistel osaleda? 
 
Korraldage gruppides valimisiga puudutav arutelu. Milline oleks kõige sobivam valimisiga näiteks Riigikogu 
valimistel? Leidke argumendid valimisea langetamise poolt ja vastu. Sisukamate argumentide saamiseks 
paluge noortel kodus valimisea teemat lähemalt uurida. Arutelu tulemusena võiks kogu klass jõuda ühisele 
seisukohale. 
 
 

 Väitlus: majoritaarne vs proportsionaalne valimissüsteem 
 
Korraldage gruppides arutelu ning laske noortel välja tuua majoritaarse ja proportsionaalse 
valimissüsteemi tugevused ja nõrkused. Kandke tulemused väitluse vormis ette. Ülesanne suunab õpilased 
teemasse rohkem süüvima ning lisainfot otsima. 
 
 

 Kahoot30 
 
Pane oma teadmised proovile 20st küsimusest koosnevas Euroopa Liidu teemalises viktoriinis, mis sisaldab 
küsimusi ka valimiste teemal. 

 

  

                                                           

 

30 https://play.kahoot.it/#/?quizId=984860dc-e48e-48cc-8d67-1717eb4c00cb  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=984860dc-e48e-48cc-8d67-1717eb4c00cb
https://play.kahoot.it/#/?quizId=984860dc-e48e-48cc-8d67-1717eb4c00cb
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2. RÄNNE JA INTEGRATSIOON 

2.1 Ränne ja selle põhjused  
 
Läbi aastatuhandete on inimesed rännanud ühest kohast teise, et leida omale sobivaim ja turvalisem 
elukeskkond. Euroopa on muutunud üheks mitmekesisemaks paigaks maailmas, kus elavad koos erinevad 
rahvused ja kultuurid. Sellest tulenevalt on hakatud rohkem rääkima ka rändeteemadel. Eelmisel sajandil 
põhjustasid suurenenud rännet Euroopasse Esimene ja Teine maailmasõda ning endiste koloniaalriikide 
iseseisvumine. Kahjuks pole sõjad ka tänapäeval kuhugi kadunud ning sõjapõgenikud on jätkuvalt 
aktuaalne teema.31  Selleks et mõista ja lahendada rändega kaasnevaid väljakutseid ja probleeme, on 
oluline teada, miks inimesed paigast paika liiguvad.32 
 
Ränne ehk migratsioon on olukord, kus inimesed paiknevad ümber riigi sees või riikide 
vahel. 33 Rändelaineid mõjutavad sõjad, terrorism, majanduskriisid, loodusõnnetused, ülemaailmne 
linnastumine, demograafiline olukord ja taristute areng.  Sellest tulenevalt võib inimeste liikumise jagada 
vabarändeks ja sunniviisiliseks rändeks.  
 
Vabarändeks nimetatakse olukorda, kus inimene liigub ühest piirkonnast teise omal vabal tahtel. Enamasti 
on sellise rände eesmärgiks leida paremad elu- ja töötingimused ning parandada oma heaolu. Euroopas on 
üheks oluliseks rände soodustajaks Schengeni lepinguga kaasnenud piirikontrolli kadumine ning vaba 
piiriületus.  
 
Sundrändeks nimetatakse olukorda, kus inimesed lahkuvad oma kodumaalt sunniviisiliselt.  Selle põhjuseks 
võivad olla poliitiline ebastabiilsus, ebavõrdsus, ning sõna-, usu- ja poliitiliste vabaduste piiramine või 
puudumine. Sageli kaasnevad sundrändega inimkaubandus ja inimeste salatransport.34 

 

                                                           

 

31 http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/economic-migration/pieter-c-emmer-leo-lucassen-migration-
from-the-colonies-to-western-europe-since-
1800#NonEuropeanSoldiersandContractLabourersinEuropeDuringtheWorldWars  
32 http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-ET.pdf  
33 http://www.maailmakool.ee/migratsioon/  
34 http://www.maailmakool.ee/materjalid-noortele-migratsioon/  

http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/economic-migration/pieter-c-emmer-leo-lucassen-migration-from-the-colonies-to-western-europe-since-1800#NonEuropeanSoldiersandContractLabourersinEuropeDuringtheWorldWars
http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/economic-migration/pieter-c-emmer-leo-lucassen-migration-from-the-colonies-to-western-europe-since-1800#NonEuropeanSoldiersandContractLabourersinEuropeDuringtheWorldWars
http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/economic-migration/pieter-c-emmer-leo-lucassen-migration-from-the-colonies-to-western-europe-since-1800#NonEuropeanSoldiersandContractLabourersinEuropeDuringtheWorldWars
http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-ET.pdf
http://www.maailmakool.ee/migratsioon/
http://www.maailmakool.ee/materjalid-noortele-migratsioon/
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Olulised rändega soetud mõisted:35  

• Kodanik − inimene, kellel on mingi riigi kodakondsus. 

• Kolmanda riigi kodanik − välismaalane, kelle koduriik ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriik ega Šveitsi Konföderatsioon.   

• Immigratsioon ehk sisseränne − ränne, mille käigus välismaalane asub alaliselt või pikaajaliselt 
elama mõnda riiki. Sellisel juhul nimetatakse ümberasujat sisserändajaks. 

• Emigratsioon ehk väljaränne – ränne, mille käigus inimene asub alaliselt või pikaajaliselt mõnda 
välisriiki elama.  Sellisel juhul nimetatakse ümberasujat väljarändajaks. 
 

2.2 Tööalane ränne  
 
Euroopa Liidus kehtib alates 1993. aastast inimeste vaba liikumine, mis on üheks oluliseks Euroopa Liidu 
toimimise aluspõhimõtteks. See tähendab, et kõikidel Euroopa Liidu kodanikel on õigus elada ja töötada 
teistes ELi liikmesriikides.36 Lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele kohaldatakse inimeste liikumise vabadust 
ka Islandi, Norra ja Liechtensteini suhtes, kuna nimetatud riigid kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonda.37 
 

 
 

Inimeste vaba liikumise eesmärk on kaotada erineva kodakondsusega töötajate ebavõrdne kohtlemine 
tööle kandideerimisel, tasustamisel ja töötingimuste osas. 
 
Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel on õigus:38 
1. Otsida endale sobiv töö mistahes ELi liikmesriigis. 
2. Teha tööd Euroopa Liidus ilma tööloata. 
3. Elada töökoha riigis. 
4. Jätkata elamist töökoha riigis isegi siis, kui töösuhe lõpeb. 
5. Võrdväärsele kohtlemisele nii töötingimuste, maksusoodustuste kui ka sotsiaalsete hüvede osas 

 
Inimeste vabast liikumisest ja sellega kaasnevatest õigustest saavad eelkõige kasu Euroopa Liidu 
kodanikud, kes sotsiaalsetel ja majanduslikel põhjustel liiguvad teistesse liikmesriikidesse, et leida omale 
tööd. Samuti inimesed, kes suunduvad tagasi oma kodumaale peale välismaal töötamist.39 
 
 

                                                           

 

35 https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted  
36 https://europa.eu/european-union/about-eu/history_et  
37 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=et  
38 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=et  
39 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=et  

https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_et
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=et
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=et
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=et
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Olulised töörände alased mõisted:40  

1. Pendelränne – ränne, mille käigus inimesed liiguvad pidevalt, kuid lühiajaliselt oma alalisest 
elupaigast teise piirkonda ning tagasi. Enamasti on sellise rände põhjuseks töö tegemine või 
hariduse omandamine. Pendelränne võib olla nii piiriülene kui ka riigisisene.  

2. Hooajaline ränne ehk sesoonne ränne – ränne, mille käigus inimene liigub ajutiselt ühest 
piirkonnast teise kindlaks ajavahemikuks või aastaajaks. Enamasti on sellise rände põhjuseks töö 
või õppimine.  

3. Tööluba − dokument, mis annab legaalselt riigis viibivale välismaalasele õiguse töötada. 
 

2.3 Rände mõju erinevatele eluvaldkondadele 
 
Inimeste rändel erinevate võib olla positiivne ja negatiivne mõju nii siht- kui ka lähteriikidele. Samuti 
mõjutab ränne poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult sisse- ja väljarändajaid endid.  Sihtriiki jõudes on 
immigrantide ettekujutus kohalikest oludest ja võimalustest sageli roosilisem kui reaalsus, mistõttu võivad 
sisserändajad oma kodumaalt lahkumise otsust kahetseda. Immigrantidel on ka suurem oht sattuda 
kiusamise, ebavõrdsuse, tõrjutuse ning diskrimineerimise ohvriks.41 

 

 
Enamasti ollakse ühiskonnas arvamusel, et sisserändajad on koormaks sotsiaal- ja heaolusüsteemile, kuna 
nad vajavad tihtipeale nii sotsiaalset kui ka meditsiinilist abi. Samuti mõjutab suur sisserännanud inimeste  
hulk haridussüsteemi ning piirkonna eluasemeturgu. Üha enam on sisserände teemadega seotud 
siseriiklik turvalisus. 42  Paljud inimesed on seisukohal, et sisserände hoogustumisel muutuvad kohalik 
kultuur, kombed ja tavad. Sellest tulenevalt võivad ühiskonnas tekkida pinged ning arusaamatused.43 
  

                                                           

 

40 https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted  
41 http://www.maailmakool.ee/migratsioon/  
42 http://www.maailmakool.ee/migratsioon/  
43 http://www.maailmakool.ee/migratsioon/  

https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted
http://www.maailmakool.ee/migratsioon/
http://www.maailmakool.ee/migratsioon/
http://www.maailmakool.ee/migratsioon/
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Rände üheks positiivseks küljeks võib olla majanduse areng. Tänastes tööstusriikides on tekkinud 
tööjõupuudus ja selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et kohalikud inimesed on piirkonnast lahkunud või 
ei soovi teatud töid enam teha. Sisseränne aitab antud olukorras rahuldada tööturu vajadusi, vähendab 
tööjõupuudust ning parandab üldist majanduslikku olukorda. Immigrandid töötavad sageli aladel, mis on 
seotud koristus- ja ehitustööde või hooajaliste põllutöödega. Samuti alustavad paljud immigrandid sihtriigis 
oma äritegevusega – avatakse restorane, poode ning muid teenindusettevõtteid. Sisserändajad, kes 
tegelevad ettevõtlusega ja loovad seeläbi töökohti, on tugevaks konkurendiks ka sihtriigi ettevõtetele.  
 
Positiivne on kindlasti ka haritud töötajate tööränne, mille tulemusena kogutakse välisriigist uusi teadmisi 
ning omandatakse uusi oskusi, mis viiakse tagasi oma kodumaale. Võõrsil omandatud teadmised ja oskused 
antakse edasi kolleegidele ning üheskoos leitakse võimalused, kuidas seeläbi oma riigi arengut toetada.44 
 

2.4 Integratsiooni probleemid 
 

Viimastel aastakümnetel on Euroopa Liidu riikide jaoks üha olulisemaks probleemiks kujunenud vähemuste 
integratsioon, mida raskendab pidevalt suurenev immigratsioon kolmandatest riikidest ning halvenenud 
sotsiaal-demograafiline olukord Euroopas.  
 
Integratsiooni ehk lõimumist nähakse protsessina, mille eesmärgiks on siduda ühiskonna vähemuste 
esindajad (erinev rahvus, keel jne) ühtseks tervikuks. Integratsioon on oma olemustelt kahesuunaline 
protsess – ühelt poolt hõlmab see vähemuste ja immigrantide kohanemist ning harjumist uue koduriigi 
elanikena; teisest küljest on integratsioon seotud ühiskonnaga, mille ülesandeks on luua vähemustele nii 
majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised kui ka kultuurilised võimalused ühiskonda sulandumiseks.45 
 
Vaatamata integratsiooni edendamise positiivsetele eesmärkidele on valdkonnaga seotud mitmeid 
probleeme – vähene aktiivsus ühiskonnas, erinevused tööhõives ja kodanikuühiskonnas, erinevad 
väärtused ja hoiakud, kodakondsuse küsimused jne. Need probleemid on enamasti omavahel seotud või 
üksteisest sõltuvad.46 

                                                           

 

44 http://www.maailmakool.ee/migratsioon/ 
45 https://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/156_167.pdf 
46https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-
ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf  

https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
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Vähene aktiivsus ühiskonnas on peamiselt tingitud keeleoskamatusest, mistõttu on riiki sisserännanud 
inimesed sageli tõrjutud, eemale hoidvad ning ei ole teadlikud oma võimalustest ühiskonnas. Vähesest 
keeleoskusest tulenevad probleemid suurendavad sisserändajate ja riigi kaugenemist ning võivad kaasa 
tuua võõrandumist. Selleks, et edendada integratsiooni ja suurendada sisserännanute aktiivsust 
ühiskonnas, on oluline toetada igakülgset riigikeele omandamist, mille tulemusena suureneb sidusus ning 
sisserändajate üldine toimetulek.47 
 
Erinevused tööhõives ja kodanikuühiskonnas on samuti seotud riigikeele omandamisega. Tihtipeale on 
sisserännanute probleemiks puudulik info ja teave töövõimaluste kohta, mille tulemusena ei sulandu 
sisserändajad ühiskonda ning tekib usaldamatus erinevate osapoolte vahel. Samuti halveneb nende 
majanduslik olukord ning suureneb ebavõrdsus. Sellest tulenevalt on oluline toetada ühistegevust ning 
koostööd rahvusgruppide vahel, et luua ühtset identiteeti, edendada suhtlust ning teadlikkust üksteise 
eripäradest. Lisaks on oluline tagada karjäärinõustajate olemasolu ning konsultantide väljaõpe, kelle 
ülesandeks on kultuurilise tausta mõistmine ning sisserändajate toetamine.48 
 

 
 

                                                           

 

47 https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-
ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf  
48 https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-
ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf  

https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
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Eduka integratsiooni aluseks on ühised väärtused ja põhimõtted, kuid paraku on erinevate rahvuste 
kooselamisel kultuurilised erinevused ühed peamised probleemkohad. Integratsiooni edendamiseks on 
oluline sotsiaalne ühtlustumine, kuid sealjuures tuleb luua tingimused, mis võimaldavad säilitada etniliste 
kogukondade eripära. Selline tegevus ei ole lihtne ja võib kaasa tuua vastuolusid, mistõttu on oluline 
ühendada väärtused, põhimõtted ja kultuurilised erisused viisil, kus erisused ei kao, vaid need seotakse 
ühtseks tervikuks ning on aktsepteeritud kõigi ühiskonnaliikmete poolt.49 
 
Integratsiooni probleemkohana võib välja tuua veel kodakondsusega seotud teemad. Ühest küljest on 
kodakondsus integratsiooni eelduseks, kuid teisest küljest on see ka integratsiooni tulemus. Kodakondsuse 
omandamist takistavad kaks peamist tegurit – keele omandamine ning motivatsiooni puudumine. Kõik 
inimesed on erinevad, mistõttu võib keele õppimine olla keeruline protsess ning seetõttu ei suuda kõik 
sisserändajad teise riigi keelt selgeks õppida. Samuti on motivatsiooni puudumine kodakondsuse saamisel 
takistavaks teguriks, kuna paljudes Euroopa Liidu riikides ei takista kodakondsuse puudumine 
sisserännanute toimetulekut. Sellest tulenevalt ei näe sisserändajad põhjust, et pingutada ning 
kodakondsust taotleda.50 
 

2.5 Rändekriis 
 

Viimastel aastatel on Euroopat tabanud tavalisest suurem põgenikelaine, peamiselt erinevatest Lähis-Ida 
riikidest. Suur sisseränne sai alguse 2010. aastal, kui kukutati riigipead Egiptuses, Tuneesias ning Jeemenis. 
2011. aastal toimunud kodusõja järel Liibüas ning kestva kodusõja tõttu Süürias on oma kodudest pidanud 
lahkuma miljonid inimesed.51 
 
Miks tekkis rändekriis ja kuidas sellega toime tulla, arutleb Priit Võigemast järgnevas videos.52 
 

                                                           

 

49 https://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/156_167.pdf  
50 https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-
ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf  
51 https://inim areng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-
eestile/  
52 https://www.youtube.com/watch?v=aqqDoTmDd6o&t=52s  

https://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/156_167.pdf
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/valitsus/arengukavad/arengukavade-koostamise-ettepanekud/L%C3%B5imuv%20Eesti%202020_koostamise%20ettepanek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aqqDoTmDd6o&t=52s
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Euroopa on põgenikele olnud aastaid peamiseks sihtkohaks turvalisuse, heade tervishoiuteenuste, töö- ja 
karjäärivõimaluste ning õiguste ja vabaduste olemasolu tõttu. 53  Rändekriisiga on seotud mitmed 
väljakutsed nagu suurenev koormus tööturule ja sotsiaalsüsteemile, samuti äärmuslaste kasvav hulk, oht 
poliitilisele stabiilsusele ja turvalisusele. Sisseränne mõjutab ka kohalikku kultuuri ning identiteeti. 
Eelpool nimetatud väljakutsed võivad kujuneda tõsisteks probleemideks juhul, kui sisserändajad ei ole riiki 
piisavalt integreerunud.54 
 

 
 

Rändekriis erineb pere-, õppe- ja töörändest, kuna tegemist ei ole vabatahtliku, vaid sunnitud rändega. 
Inimesi, kes on lahkunud oma koduriigist katastroofi, konflikti või tagakiusamise tõttu, nimetatakse 
põgenikeks. Riikidel on kohustus vaadata läbi kodumaalt põgenenud isikute rahvusvahelise kaitse 
taotlused, kuid see ei tähenda, et riikidel on kohustus anda kõigile koheselt rahvusvaheline kaitse. Lähtuvalt 

                                                           

 

53 http://www.maailmakool.ee/pagulus-ja-pogenikud/  
54 http://www.maailmakool.ee/pagulus-ja-pogenikud/  

http://www.maailmakool.ee/pagulus-ja-pogenikud/
http://www.maailmakool.ee/pagulus-ja-pogenikud/
https://www.youtube.com/watch?v=aqqDoTmDd6o&t=52s
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1951. aasta Genfi konventsioonist antakse pagulase staatus inimestele, kes on kodumaalt sunnitud 
lahkuma oma rassi, positsiooni, usu, rahvuse või poliitiliste veendumuste tõttu. Lisaks pagulasstaatusele 
võimaldavad Euroopa Liidu liikmesriigid täiendavat kaitset isikutele, kelle saatmine nende koduriiki võib 
kujutada ohtu isikute tervisele ja elule.55 
 

 
 

Arvestades praeguseid sisserändevoogusid, tuuakse Eesti Inimarengu aruandes välja, et hetkel on 
rändekriis inimeste arvates pigem mööduv nähtus. Selle põhjuseks ehk esimeseks meetmeks peetakse 
rändesurve vähenemist tänu Türgile, kes on suutnud piirata põgenike lahkumist oma territooriumilt. 
Massilise rände ära hoidmine on vähendanud Euroopa elanikes hirmu ja paanikat, mistõttu on vähenenud 
ka kogukondade vaheline vastasseis.  
 
Teiseks rännet takistavaks meetmeks on sisserännanud isikute tagasisaatmine kodumaale ning 
rahvusvahelise kaitse võimaldamine ainult neile, kes seda tõepoolest vajavad.  
 
Samuti on rännet pärssivaks teguriks erinevad liikmesriikide vahelised kokkulepped ja lahendused 
põgenikekriisi ohjamiseks.  
 
Veel on võimaliku lahendusena kasutatud põgenikekvootide kehtestamist liikmesriikidele ning põgenike 
ümberpaigutamist Euroopa riikidesse. See ei aita võidelda kriisiga, kuid võimaldab inimestel jõuda 
Euroopasse seaduslikul teel ning vältida inimkaubitsejaid, ekstreemseid rändeviise ja ohtlikke  marsruute.  
 
Rändekriisi hoiab kontrolli all ka välispiiride tugevam kaitse, tagasisaatmise tõhustamine ning koostöö 
rändekriisi lähteriikidega nagu Liibanon, Tuneesia, Nigeeria jne.56 
 
Olulised rändekriisiga seotud mõisted:57 

• Remigratsioon ehk tagasiränne − kodumaalt pikemalt eemal viibinud isiku pöördumine 
päritoluriiki 

• Repatrieerimine ehk tagasitoomine − vangide ja sõjapõgenike kojutoomine välisriigist 

                                                           

 

55 https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-
eestile/  
56 https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-
eestile/  
57 https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted  

https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-eestile/
https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-eestile/
https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-eestile/
https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-eestile/
https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted
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• Kodakondsus – kodaniku ja riigi omavaheline side, mis reguleerib osapoolte õigusi ja kohustusi. 
Kodakondsus omandatakse sünniga või naturalisatsiooni teel.  

• Naturalisatsiooni protsess – õiguslik protseduur, mille läbi välismaalane saab riigi kodakondsuse. 
Riigid seavad erinevaid tingimusi kodakondsuse saamiseks (riigikeele eksam, ajaloo tundmine 
jne). 

• Pagulane – inimene, kes on kodumaalt lahkunud tagakiusamise, sõnavabaduse, usuvabaduse, 
poliitiliste vaadete vms tõttu ning kellele on antud mõnes välisriigis nii varjupaiga kui ka 
elamisluba.  

• Varjupaigataotleja ehk asüülitaotleja − isik, kes taotleb välisriigis kaitset ja varjupaika seoses 
tema tagakiusamisega poliitilistel, usulistel, rassilistel, rahvuslikel vms põhjustel.  

• Välismaalane − isik, kellel on mõne muu riigi kodakondsus, kellel puudub kodakondsus või kelle 
kodakondsus on määratlemata. Välismaalaseks nimetatakse ka isikut, kes viibib riigis viisa või 
tööloa alusel.  
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2.6 Rändekriis ja Euroopa Parlament 
 
Rändeteemat käsitleb ka Euroopa Parlamendi järgnev video.58 

 
 

2.7 Kasulikke linke 
• Rändealased mõisted ja põhjused. Integratsiooni Sihtasutus  

https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted 

• Tööalane ränne. MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-
teemad/migratsioon/tooalane-ranne/ 

• Raport „„Toimetulek rändeajastul − rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand“ 
teabepäevadel tekkinud küsimuste vastused“, Siseministeerium, 2016 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/rande_infopaevade_raport.pdf  

• Põgenikekriis. Euroopa Liidu Infokeskus http://elik.nlib.ee/fookuses/pagulaskriis/ 

• Põgenikekriisi mõju Euroopale ja Eestile. Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 
https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-
euroopale-ja-eestile/ 

• Õpetaja käsiraamat „Mitte ainult numbrid“ Euroopa rände- ja varjupaigatemaatikat käsitlev 
õppevahendite komplekt. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon  ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Amet http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-ET.pdf  
 

  

                                                           

 

58 https://www.europarltv.europa.eu/et/programme/society/migration  

https://www.integratsioon.ee/randealased-moisted
http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/migratsioon/tooalane-ranne/
http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/migratsioon/tooalane-ranne/
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/rande_infopaevade_raport.pdf
http://elik.nlib.ee/fookuses/pagulaskriis/
https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-eestile/
https://inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/pogenikekriisi-moju-euroopale-ja-eestile/
http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-ET.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/et/programme/society/migration
https://www.europarltv.europa.eu/et/programme/society/migration
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2.8 Ülesanded 

 Aruteluring 
 

Moodustage 4‒6-liikmelised grupid ning arutage järgmistel teemadel:  
1. Tooge välja peamised poolt- ja vastuargumendid, mis on seotud sisserändega Euroopasse. 

Põhjendage oma seisukohti.  
2. Millised on teie esimesed mõtted ja tunded, kui kuulete sõna immigrant ehk sisserändaja?  
3. Kas Eesti peaks rohkem põgenikke riiki vastu võtma? Palun põhjendage. 
4. Kas pagulaskvootide kehtestamine on teie arvates pigem õiglane või mitte? Palun põhjendage. 

  

 Kodune ülesanne 
 

Paluge õpilastel uurida oma perekonna päritolu, minnes ajas võimalikult kaugele, isegi kui elukohavahetus 
piirdub vaid ühe piirkonnaga. Õpilased võiksid koostada oma perekonna sugupuu (vähemalt 
vanavanemateni). Samuti peaksid nad välja selgitama elukohavahetuste aastad ja peamised põhjused. 
Võimaluse korral võiksid nad välja tuua, kas mõni teine pereliige on hiljuti elukohta vahetanud ja mis 
põhjustel seda tehti. Kui mõni õpilane või tema pere ei soovi põhjusi avaldada või ei tea neid, kirjutavad 
nad sellele kohale lihtsalt „privaatne“. Antud ülesanne võimaldab õpilastel paremini mõista rändega 
seotud põhjuseid ning avardab nende silmaringi.59 
 

 Mäng „Piire ületades“60 
 

Aseta end pagulase kingadesse ning mängi pagulasteemalist interaktiivset mängu „Piire ületades“. Mängu 
on loonud ÜRO Pagulasamet.61  

                                                           

 

59 http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-ET.pdf  
60 http://www.piireyletades.org/  
61 http://www.unhcr.org/neu/ee/  
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 Kahoot62 
 

Pane oma teadmised proovile 12st küsimusest koosnevas viktoriinis „Peamised rändevood maakeral“. Kui 
kohe vastust ei tea, uuri hiljem järele! 
 

 

                                                           

 

62 https://play.kahoot.it/#/?quizId=42c1bc0f-d7d8-4d00-baf1-c67660fc7c00  
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3. JULGEOLEK JA INIMÕIGUSED  

3.1 Inimõiguste kujunemine 
 

Arusaam inimõigustest ja vajadus kaitsta inimeste põhiõigusi riigivõimu kuritarvituste eest hakkas 
jõulisemalt levima 20. sajandil. Üha enam tõusis antud teema päevakorda, kui asutati Rahvasteliit ning 
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, mille üheks eesmärgiks oli kaitsta vähemuste ning töötajate õigusi. 
Kuid need olid Teise maailmasõja sündmused, mis said katalüsaatoriks inimõiguste kaitsmise olulisusele.63 
Peale Hitleri võimuletulekut ja Saksamaa kantsleriks nimetamist 1933. aastal alustati riigis natsipartei 
ideoloogia elluviimist, mis hõlmas muuhulgas politseiametnike vabadust pidada kinni ja vangistada inimesi 

ilma seadusliku aluseta. Aastatel 1933-1945 
viidi koonduslaagritesse, orjastati ja tapeti ligi 
kuus miljonit inimest. Seda inimeste massilist 
tapmist ja tagakiusamist Euroopas Natsi-
Saksamaa poolt nimetatakse holokaustiks.64 
 
Suurima rahvusgrupi vangistatud ja piinatud 
inimestest moodustasid juudid, kuid 
koonduslaagritesse viidi ka poolakaid, 
mustlasi ning füüsilise ja vaimupuudega 
inimesi. Samuti teisitimõtlejaid, kes võisid 
kuuluda välimuselt aaria rassi hulka, aga kelle 
vaated ja mõtted ei sobinud Hitleri 
ideoloogiaga. Massiliste tapatalgute ees-
märgiks oli puhastada Euroopa rahvus-

gruppidest, kellel puudus oma riik või kelle olemasolu kujutas ohtu nö puhta aaria rassi loomisele. 
Koonduslaagrite töö tulemusena pidid alles jääma ainult need inimesed, kes on „kõrge väärtusega“. 
Sellisteks inimesteks loeti heledapäiseid, siniste silmadega, loomingulisi ning nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt 
teistest võimekamaid isikuid ehk nn õigeid aaria rassi esindajaid.65 

 

 Inimõiguste dokumendid ja 
olulised institutsioonid  
 

Teise maailmasõja julmad kuriteod, 
holokaust, inimeste vangistamine ja 
piinamine ajendasid riike vastu võtma ühiseid 
põhimõtteid, millele rajada üheselt 
mõistetav rahvusvaheline inimõiguste kaitse. 
26. juunil 1945. aastal allkirjastati ÜRO 
(Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) 
põhikiri eesmärgiga tagada järeltulevate 
põlvede päästmine sõjakuritegudest, 
inimeste põhiõiguste ja -vabaduste kaitse 

                                                           

 

63 https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A  
64 https://www.humanrightsestonia.ee/wp/wp-content/uploads/2013/05/holokaust-30.12.pdf  
65 https://www.humanrightsestonia.ee/wp/wp-content/uploads/2013/05/holokaust-30.12.pdf  
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ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.66 Tänapäeval on üheks olulisemaks dokumendiks 1948. aastal vastu 
võetud ÜRO inimõiguste komisjoni koostatud inimõiguste ülddeklaratsioon. Kuigi antud dokument ei ole 
õiguslikult siduv, kajastuvad deklaratsioonis kindlaksmääratud inimõiguste põhimõtted riiklikes, 
regionaalsetes ja rahvusvahelistes seadustes ning lepingutes. ÜRO on aja jooksul vastu võtnud erinevaid 
riikidevahelisi inimõigusi reguleerivaid lepinguid, millest olulisemateks peetakse 1966. aastal koostatud 
ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti (ICCPR) ning ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
õiguste pakti (ICESCR). Kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti üheks eesmärgiks on keelustada inimeste 
piinamine ja orjastamine, tagada sõna- ja kogunemisvabadus ning kindlustada õigus elule ja eraelu 
puutumatusele. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste pakt tagab õigused keelele, kultuurile, 
tervishoiule, piisavale elatustasemele, haridusele, eluasemele ja tööle.67 
 
Euroopa Liidus on üheks olulisemaks inimõiguste kaitsealaseks dokumendiks Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta, mis käsitleb nii poliitilisi, sotsiaalseid, majanduslikke kui ka kodanikuõigusi. 68  Euroopas tegeleb 
inimõiguste valdkonna järelevalvega Euroopa Nõukogu. Vaatamata sarnasele nimele Euroopa Liidu 
Nõukoguga ei ole Euroopa Nõukogu Euroopa Liidu organ ning neid ei tohi omavahel segamini ajada.69 
Inimõiguste tagamisel ja kaitsmisel mängib olulist rolli ka Euroopa Inimõiguste Kohus, kelle ülesandeks on 
läbi vaadata inimõigustega seotud kaebusi ja rikkumisi. Euroopa Liidus tegutseb veel Põhiõiguste amet, 
kes kogub teavet põhiõiguste hetkeolukorra kohta ning teeb vajadusel ettepanekuid edasisteks 
sammudeks. Samuti on oluliseks institutsiooniks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE), 
kes inimõiguste kaitsega otseselt ei tegele, kuid kes töötab oluliste julgeolekuküsimustega, sh 
rahvusvähemused, terrorism ja korrakaitse. 70 
 

 

3.2 Inimõigused ja Euroopa Liit  
 

Inimõigused omandab iga inimene sündides ning need ei sõltu inimese soost, usust ega rassist. Inimõigused 
on vajalikud ja olulised, et reguleerida riigivõimu ja inimese vahelisi suhteid – ühiselt määratletud ja 
reguleeritud põhimõtted kaitsevad inimesi riigivõimu kuritarvitamise eest ning väheneb riigivõimu 
kuritarvitamise oht. Nii nagu maailm ajas muutub, toimub järjepidev areng ka inimõiguste vallas, mistõttu 
tuleb inimõigusi käsitleda osana ühiskonna ja riikide toimimisest.71 
 

                                                           

 

66 https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A  
67 http://www.maailmakool.ee/inimoigused/  
68 https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A  
69 http://vm.ee/et/euroopa-noukogu  
70 https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A  
71 http://www.maailmakool.ee/inimoigused/  
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Euroopa Liidus jagunevad inimõigused erinevatesse kategooriatesse väärtuste alusel. Esimeseks oluliseks 
väärtuseks on väärikus, mis tagab inimeste põhiõigused, milleks on õigus elule, õigus vaimsele ja kehalisele 
puutumatusele ning õigus kaitstusele orjapidamise, piinamise ja ebainimliku või alandava käitumise eest.72 
 
Teiseks oluliseks väärtuseks on vabadus. See tähendab, et mitte kedagi ei tohi sundida tegema midagi 
sellist, mis on tema tahte vastu ning võib inimest alavääristada. Vabaduse kategooriasse kuuluvad õigus 
otsustusvabadusele, eraelule, haridusele, omandile, varjupaigale, sõna-, mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadusele.73  
 
Kolmandaks väärtuseks on võrdsus. Kõiki inimesi tuleb olenemata nende soost, nahavärvist, keelest, 
kultuurist jne kohelda võrdselt. Kedagi ei tohi diskrimineerida usuliste, keeleliste ja kultuuriliste erinevuste 
põhjal. Samuti on keelatud teha erisusi meeste ja naiste kohtlemises, piirata laste ja eakate õigusi ning 
takistada puuetega inimeste integreerumist ühiskonda.74 
 
Neljandaks inimeste põhiõigustega kaasnevaks väärtuseks on solidaarsus. Antud põhimõtte kohaselt on 
inimestel muu hulgas õigus puhtale ja kaitstud keskkonnale, tervishoiule ja õiglastele töötingimustele.75 
 
Viies väärtus sisaldab kõiki olulisi õigusi, mis on seotud kodanikuks olemise ning ühiskondliku kohustuse 
täitmisega. Kodanike õigusteks on hääletada ja kandideerida nii kohalikul kui ka Euroopa Parlamendi 
tasandil, esitada kaebusi, saada diplomaatilist kaitset, vabalt liikuda ja elukohta vahetada ning saada osa 
heast haldusest.76 
 
Kuuendaks ning viimaseks väärtuseks, mille alusel on Euroopa Liidus inimõigused määratletud, on õiglus. 
Igal inimesel on õigus ausale, avalikule ja erapooletule õigusemõistmisele ning tõhusale 
õiguskaitsevahendile kohtus. Samuti on tagatud süütuse presumptsioon (inimene ei ole süüdi enne, kui 
kohus on ta süüdi mõistnud), mitmekordse kohtumõistmise keeld ning karistuste proportsionaalsuse 
põhimõte.77 
 
Kõikide Euroopa Liidu alustaladeks olevate väärtuste ja ideaalide eesmärk on toetada inimõiguste kaitset, 
demokraatiat ning õigusriigi põhimõtet. Euroopa Liit on suhtluses teiste riikidega ja lepinguid sõlmides 
järginud inimõiguste põhiväärtusi, mistõttu sisaldavad paljud koostöölepingud inimõigustega seotud 
punkte. Esinenud on juhtumeid, kus koostöö- ja lepingupartnerid on inimõigusi rikkunud ning selle 
tulemusena on neile kehtestatud sanktsioonid. Euroopa Liitu kuuluvad riigid on veendunud, et inimõiguste 
edendamine aitab vähendada konflikte ning hoiab ära vaesust.78 
 

3.3 Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
 

Sooline võrdõiguslikkus on tänapäeval üheks olulisemaks teemaks terves Euroopa Liidus. Antud põhimõte 
pärineb 1957. aastast ning tuleneb Rooma lepingust, mille eesmärgiks on ühtlustada elatustaset Euroopa 
Liidus.  Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et naisi ja mehi koheldakse nii ühiskonnas kui tööturul võrdselt, 

                                                           

 

72 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_1_en.htm 
73 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_2_en.htm 
74 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_3_en.htm 
75 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_4_en.htm#2 
76 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_5_en.htm 
77 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_6_en.htm 
78 https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_et 
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sest igal inimesel peab olema võimalus ennast tõestada ja arendada.79 Kuigi võrdõiguslikkuse põhimõte 
hõlmab mõlemat sugu, on lõviosa strateegiaid, poliitikaid ja programme suunatud naistele eesmärgiga 
muuta vanu stereotüüpe ja arusaamisi naise rollist ühiskonnas.80 Ent sooline võrdõiguslikkus on oluline ka 
meeste seisukohast, keda traditsioonilised soorollid samuti piiravad. On oluline, et igal mehel oleks 
võimalus saavutada tasakaal kodu- ja tööelu vahel, olla edukas karjääriredelil ning elada täisväärtuslikku 
pereelu. 81 
 
Meeste ja naiste ebavõrdsus väljendub peamiselt ressursside ebaõiglases jaotumises, mida näitab eelkõige 
palgataseme erinevus. Paljud naised Euroopa Liidus teenivad sama töö eest väiksemat töötasu kui mehed. 
Sellist olukorda tööturul nimetatakse sooliseks palgalõheks. Soolist palgalõhet mõjutab inimeste 
haridustase, tööaeg, sotsiaalsed normid ning lastehoiu korraldus. Kuna palk on seotud ka teiste 
sissetulekutega (nt pension, vanema- ja töötuskindlustushüvitis), võib ebavõrdne palk suurendada naiste 
ja laste vaesusesse langemise riski.82 Olukorra parandamiseks on riigid vastu võtnud seadusi ning välja 
töötanud erinevaid programme, mille tulemusel on olukord tööturul hakanud vähehaaval paranema. 
Naiste suurenev osalus tööturul aitab kaasa nende majanduslikule iseseisvusele, tagab sotsiaalkaitse 
süsteemide jätkusuutlikkuse ning parandab üldist siseriiklikku majandustaset.83 
 

 

  

                                                           

 

79 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.8.html 
80 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.8.html 
81https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/naised_mehed_seadus.pdf 
82 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/1_raport.pdf 
83 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/1_raport.pdf 
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3.4 Sahharovi mõttevabaduse auhind 
 

Andrei Dimitrievitš Sahharov (1921–1989) oli Vene füüsik, kes sai tuntuks Nõukogude Liidu vesinikpommi 
loojana. Kartes vesinikpommi kasutamist ja sellest põhjustatud tagajärgi inimkonnale, otsustas Sahharov 
tutvustada ohte, mida tuumavõidurelvastumine endaga kaasa toob. Selle tegevuse tulemusena allkirjastati 
1963. aastal tuumarelvakatsetusi keelustav leping. Et tagada inimeste põhiõigused, jätkas Sahharov 
Nõukogude Liidus režiimi kritiseerimist ning survestamist. 1975. aastal pälvis ta Nobeli rahupreemia.84 
 
Piiramaks Sahharovi suhtlust välismaalastega pagendati ta Nõukogude võimu poolt Gorkisse. Seal viibides 
jõudis Sahharovini teade, et Euroopa Parlamendil on plaanis kutsuda ellu temanimeline mõttevabaduse 
auhind. Andrei Sahharov oli uudisest väga liigutatud ning 1987. aastal saatis ta pagulusest kirja Euroopa 
Parlamendile, kus lubas anda auhinnale oma nime. Tänapäeval tunnustatakse Sahharovi nimelise 
auhinnaga kõiki inimõiguslasi ning teisitimõtlejaid, kellel on julgust ja pühendumust seista inimõiguste ning 
nende kaitsmise eest.85 

 

3.5 Kuidas oma õigusi kasutada?  
 

Inimõigused kehtivad kõigile inimestele, kuid paraku jääb sageli puudu teadlikkusest, kuidas ja kus neid 
rakendada. Selleks et osata oma õigusi kasutada, on vaja valdkonnaga kursis olla ning tutvuda inimõigusi 
puudutavate allikate ja dokumentidega. Oma õiguste kaitseks on võimalik pöörduda kohtute poole, kes 
lahendavad erinevaid inimõiguste rikkumisega seotud kaebusi. Kohtud seisavad selle eest, et inimõiguste 
kaitse ning võrdne kohtlemine oleksid tagatud. Riikide survestamisel ning kodanike kaitsmisel on oluline 
roll ka lobitööl, kampaaniatel ning kodanikuaktiivsusel. Erinevate ühenduste ja liikumiste kaudu on 
tavakodanikel võimalik osaleda inimõiguste kaitses, väljendada oma arvamust ning viia teisteni teavet 
teema olulisusest ning sellega seonduvatest võimalustest.86 
 

 

  

                                                           

 

84 http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/et/home/andrei-sakharov.html 
85 http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/et/home/andrei-sakharov.html 
86 https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A    
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3.6 Inimõigused muutuvas maailmas  
 

Nagu eelpool mainitud, arenevad inimõigused pidevalt koos muutuva maailmaga. Kui inimõiguste 
kujunemise alguses veel vaieldi ja arutleti inimeste orjastamise teemal, siis nüüdseks ollakse üksmeelel, et 
inimeste orjastamine ei ole aktsepteeritav. Sarnane on suhtumine surmanuhtlusesse, mida sajand tagasi 
peeti distsiplineerivaks karistusviisiks, kuid mis täna on paljudes riikides keelatud. 87  Kaasajal on 
inimõigused üha enam seotud julgeolekuküsimustega, sest sageli kaasnevad riikidevaheliste ja siseriiklike 
(relvastatud) konfliktidega inimõiguste rikkumise juhtumid. Samuti võivad inimõiguste rikkumised ise olla 
konfliktide põhjuseks. Viimaste aastakümnete jooksul on suurimad konfliktipiirkonnad asunud Kuveidis, 
Rwandas, Bosnias, Liibüas, Süürias, Iraagis ja Afganistanis. Euroopa inimõiguste valukohad on hetkel seotud 
pagulaskriisi ning sõjategevusega Ukrainas.  
 

3.7 Pagulaskriis ja inimõigused  
 

Paar aastat tagasi puhkenud pagulaskriis algatas Euroopas taas teravama diskussiooni inimõiguste teemal. 
Tõstatatud küsimuste hulgas on pagulaste õigused varjupaigale, omandile ning kodakondsusele. 
Pagulasteemalised arutelud tekitavad riikidevahelisi pingeid ning tulevad välja erinevad arusaamad 
inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtetest.88  
 
Laias laastus on Euroopa pagulasküsimustes jaotunud kahte leeri – ühed, kes pooldavad pagulaste 
igakülgset toetamist ja nende õiguste kaitsmist ning teised, kes leiavad, et Euroopa Liit ei peaks antud 
teemaga väga põhjalikult tegelema. Vastuseisu pagulastele on võimendanud korduvad vägivallajuhtumid, 
rüüstamised ja terrorirünnakud mitmes Euroopa riigis. Kuigi terrorirünnakute tagajärjel on kasvanud 
umbusaldus põgenike aitamise vajaduse suhtes, annavad Euroopa Liidu riigid jätkuvalt humanitaar- ja 
arenguabi, suurendavad päästevõimekust merel ning pakuvad põgenikele kaitset.89 Sellele vaatamata on 
massiline sisseränne ning pagulaskriis põhjustanud tagasimineku mitmete riikide inimõiguste arengus.90 
 

3.8 Ukraina ja inimõigused  
 

Venemaa ja Ukraina relvastatud vastasseis algas 2014. aastal ning mõjutab tänaseni kogu Euroopat. Kestev 
konflikt on järjekordne proovikivi üldistele inimõiguste põhimõtetele ja väärtustele. Kõik siseriiklikud ja 
riikidevahelised pikaajalised kriisid avaldavad paratamatult inimõigustele negatiivset mõju. Sõjalise 
tegevuse tõttu Ukrainas on halvenenud piirkonna elamistingimused, turvalisus, tervishoiusüsteem, sõna- 
ja ajakirjandusvabadus.91 Sama kriisi tulemusel on Krimmi poolsaare põliselanikud sattunud tagakiusamise 
ohvriks, Ida-Ukrainas võimutsevad relvajõugud ja üleüldine usaldus Ukraina riigijuhtidesse on kõikuma 
löönud. Ukraina suurimaks väljakutseks on loobuda Venemaaga sarnasest ideoloogiast ja mõtteviisist ning 
tagada oma riigis kõigile elanikele üldised inimõigused. Ent see pole kerge ülesanne, sest probleeme, mida 
tuleb lahendada on palju: vene sõdurite alistamine Ida-Ukrainas, Krimmi poolsaare taasühendamine 
Ukrainaga,  süsteemse ja korruptsioonivaba riigi ülesehitamine jne.92 

                                                           

 

87 https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A  
88 http://www.maailmakool.ee/inimoigused/  
89 https://publications.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/1aa55791-3875-4612-9b40-a73a593065a3  
90 https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2016_web.pdf  
91 https://www.coe.int/et/web/compass/war-and-terrorism  
92 http://kes-kus.ee/inimoigustest-muutuvas-maailmas/  

https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A
http://www.maailmakool.ee/inimoigused/
https://publications.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/1aa55791-3875-4612-9b40-a73a593065a3
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2016_web.pdf
https://www.coe.int/et/web/compass/war-and-terrorism
http://kes-kus.ee/inimoigustest-muutuvas-maailmas/
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3.9 Euroopa parlament ja inimõigused93 

 

3.10  Kasulikke linke 
 

• Mis on inimõigused? MTÜ Inimõiguste Instituut 
https://www.humanrightsestonia.ee/inimoigused/  

• Mis on inimõigused? Euroopa Ülemkogu https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-
human-rights-#A%20historical%20outline  

• Inimõigustest muutuvas maailmas. Ajaleht Kultuuri KesKus http://kes-kus.ee/inimoigustest-
muutuvas-maailmas/ 

• Inimõigused. MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus. 
http://www.maailmakool.ee/inimoigused/ 

• Europe Direct. Välis- ja julgeolekupoliitika. Europe Direct https://europa.eu/european-
union/topics/foreign-security-policy_et  

• Inimõigusi käsitlev aineteülene õppematerjal koolidele „Igaüks, igal pool“. (2014. aasta esimese 
trüki peatükid 1–8 on kohandatud Amnesty International’i materjalist Everyone Everywhere.) 
MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus http://www.maailmakool.ee/wp-
content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf  

                                                           

 

93 https://www.europarltv.europa.eu/et/programme/society/human-rights-1  

https://www.humanrightsestonia.ee/inimoigused/
https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A%20historical%20outline
https://www.coe.int/et/web/compass/what-are-human-rights-#A%20historical%20outline
http://kes-kus.ee/inimoigustest-muutuvas-maailmas/
http://kes-kus.ee/inimoigustest-muutuvas-maailmas/
http://www.maailmakool.ee/inimoigused/
https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_et
https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_et
http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf
http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/et/programme/society/human-rights-1
https://www.europarltv.europa.eu/et/programme/society/human-rights-1
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3.11  Ülesanded 

 Kohtumäng 94 
 

1. Lugege kõik koos läbi alljärgnev tekst „Laste löömine on osa minu religioonist” 

Suurbritannia koolides on õpilaste füüsiline karistamine seadusega keelatud. Nelja erineva kooli 
lapsevanemad, õpetajad ning õppealajuhatajad kaebasid koolid kohtusse, kuna nende arvates rikub seadus 
kristlaste inimõigusi. Kristlastest pered ja kooliesindajad leidsid, et vanematel peab olema õigus ise 
otsustada, kas ja kuidas võib õpetaja nende last koolis karistada.  
 
Õpetajad ning lapsevanemad väitsid, et piiblis on kirjas, et laste füüsiline karistamine on vajalik, kuna see 
õpetab neile, kuidas korralikult ja õigesti käituda. Piibel ütleb: „See, kes säästab oma poega ihunuhtlusest, 
vihkab oma järeltulijat, kuid see, kes oma poega armastab, on varmas teda distsiplineerima” (salm 13:24). 
Teine pool aga väitis, et füüsilist karistamist keelav seadus kaitseb õpilaste huve.  
 
Erinevate ekspertide seisukoht on, et õpilaste füüsiline karistamine tekitab valu, stressi ning psühholoogilisi 
probleeme. Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) sõnul on õpilaste löömine  „vägivaldne ning 
ebavajalik, alandab enesehinnangut ning võib tekitada lapses vaenulikkust ja viha, viimata soovitud 
käitumiseni”. APA sõnul võib laste löömine ja karistamine koolis muuta nad täiskasvanuks saades 
vägivaldseks.  
 
2. Kujutage ette, et olete kohtus ning asute eelpool olevat kaasust lahendama. Valige klassist välja loo 
jutustaja, süüdistajad ning kaitsjad ja seejärel mängige läbi kogu kohtujuhtum.   

                                                           

 

94 http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf  

http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf
http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf
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1. Jutustaja – õpilane, kelle ülesandeks on tutvustada kogu juhtumit teistele ning selgitada, kuidas see 

on seotud inimõigustega.  
2. Süüdistajad – 4-6 õpilast, kes esindavad õpetajaid ning lapsevanemaid, kelle arvates on õige lapsi 

füüsiliselt karistada. Süüdistajate eesmärk on veenda kõiki osalejaid oma arvamuse õigsuses ning 
kaitsta oma seisukohti.  

3. Kaitsjad – 4-6 õpilast, kelle ülesanne on esindada valitsust. Kaitsjate eesmärk on veenda, et kehtiv 
seadus on vajalik, kuna õpilaste füüsiline karistamine ei ole õige viis probleemide lahendamiseks. 
Kaitsjad peavad samuti veenma kogu ülejäänud klassi oma arvamuse õigsuses ning kaitsma oma 
seisukohti.    

3. Toimub hääletus, mille käigus klass otsustab, kumb osapool oli oma seisukohtade põhjendamisel 
veenvam ning võidab seega kohtuasja.  
 
 

 Rollimäng95 
 

1. Lugege terve klassiga läbi stsenaarium 
Stsenaarium: tundmatu isik helistab politseijaoskonda ja annab teada, et Kiievis võib aset leida 
terrorirünnak. Juhul kui Ukraina ei loobu integratsioonist ELiga, rünnatakse järgneva 24 tunni jooksul 
mõnda kaubanduskeskust. Kahtlustatav isik on arreteeritud. Võimud on kindlad, et kahtlustatav võib 
varjata hädavajalikku infot.  
2. Jagage rühmatöö käigus ära rollid – politseinik, tunnistaja jms. Vajadusel lisage mõni roll, mis tundub 
teile vajalik.  
3. Keskenduge oma rollile ning mõelge välja tegevused ja nende järjekord, et saada teada, kas 
kahtlustatav isik on süüdi ning kas tegemist oli reaalse ähvardusega. Läbiv sõnum: piinamine on igal juhul 
keelatud. 
 

  

                                                           

 

95 http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf  

http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf
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 Arutelu96 
 

 
 
Palun vaadake ära TED-Ed video97 ja mõelge, kas õigus Internetile ja digitaalsele privaatsusele peaks 
olema inimõigus või mitte. Arutlege gruppides.  
 

 Kahoot98 
 

Pane oma teadmised proovile 8st küsimusest koosnevas viktoriinis „Inimõigused“. Kui kohe vastust ei tea, 
uuri hiljem järele! 

                                                           

 

96 http://www.maailmakool.ee/wp-content/uploads/2017/11/inimoiguste-kasiraamat_est.pdf 
97 https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE 
98 https://play.kahoot.it/#/?quizId=dedbf28a-ca24-4261-b622-270ef84c3879 

https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE
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https://play.kahoot.it/#/?quizId=dedbf28a-ca24-4261-b622-270ef84c3879
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4. EUROOPA TULEVIK99 

4.1  Euroopa Liidu liikmesriigid 
 

Hetkel kuulub Euroopa Liitu 28 liikmesriiki, kuid Ühendkuningriigi 2016. aasta suvel toimunud 
rahvahääletuse tulemusel lahkuvad britid EList praeguse kava kohaselt 2019. aasta 29. märtsil kell 23:00.100 
Siis kahaneb Euroopa Liit 27-liikmeliseks. Edaspidi tuleb EL27 raames juttu Euroopa Liidust ilma 
Ühendkuningriigita, nii nagu seda Brexiti paratamatuse taustal juba mitmel pool tehaksegi.101  
 

 
 
Kaardil 102  on visuaalselt välja toodud Euroopa Liidu ja laiemalt Euroopa jagunemine erinevatesse 
ühendustesse. Euroopa Liidu sees moodustab ühe suure ja olulise grupi euroala, millesse kuuluvad riigid 
kasutavad ühtse valuutana eurot. Ka Eesti kuulub sellesse gruppi.  
 
Oluline on ka Schengeni ala, millesse kuuluvate riikide vahel puudub aktiivne piirikontroll ja inimesed (ning  
kaubad) saavad selle piirkonna sees vabalt liikuda.  
 

                                                           

 

99  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/valge_raamat_euroopa_tuleviku_kohta_et.pdf 
100 http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887  
101 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm  
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/valge_raamat_euroopa_tuleviku_kohta_et.pdf
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm
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Euroopa Liiduga teevad tihedalt koostööd Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad riigid (Norra, Island, 
Liechtenstein), kes on üle võtnud suure osa Euroopa Liidus kaubandusele kehtestatud seadustest ja saavad 
seetõttu ELi riikidega ilma suuremate takistusteta äri ajada; samas puudub neil hääleõigus uute ELi 
õigusaktide vastu võtmisel ja nad peavad oma privileegide säilitamiseks aktsepteerima ELi sätestatud 
reegleid.  
 
Nõrgemalt on Euroopa Liiduga seotud Euroopa Tolliliitu kuuluvad riigid Andorra, Monaco, San Marino ja 
Türgi. Euroopa Tolliliidu riikide vahel on igasugused impordi- ja ekspordimaksud keelatud.  
 
Lisaks on Euroopa Liit seotud veel Euroopa Nõukoguga (mitte segi ajada Euroopa Liidu Nõukoguga), kuhu 
kuuluvad eelpoolmainitud ühendustest välja jäänud, kuid siiski geograafiliselt Euroopas asuvad riigid. 
Euroopa Nõukogu oluliseks saavutuseks on 1950. aastal Euroopa inimõiguste konventsiooni koostamine. 
Selle tulemusel asutati ka Euroopa Inimõiguste Kohus.  
 

4.2  Euroopa Liidu majandus 
 

Euroopa Liidu roll ja tähtsus maailmas on muutumas. Kui 2004. aastal moodustas tänase EL27 (parema 
võrdluse mõttes on sisse arvestatud ka 2007. ja 2013. aastal liitunud riigid) osakaal maailma majandusest 
26 protsenti, siis 2015. aastaks oli see kahanenud 22 protsendini. Arengumaade kiirema majanduskasvu 
tõttu jätkub sama tendents arvatavasti ka tulevikus. Maailma elatustaseme ühtlustumisel on see 
paratamatu, sest 2015. aastal moodustasid EL27s elavad inimesed maailma rahvastikust vaid 6 protsenti. 
Samas on Euroopa praegu ja jääb tõenäoliselt ka tulevikus erinevatest arengustsenaariumitest hoolimata 
maailma üheks jõukamaks ja parema elujärjega piirkonnaks. Euroopa Liit on helde arenguabi andja, 
panustades rohkem kui poole (2015. aastal 74 miljardit USD ehk 56 protsenti) kõigi maailma riikide poolt 
jagatavast humanitaar- ja arenguabist. Seega, kuigi Euroopa osakaal maailma majanduses ja rahvastikus 
väheneb, on ELil hindamatu roll siinsete väärtuste hoidmisel ja edasi kandmisel. 
 

4.3  Euroopa Liidu rahvastik 
 

Euroopa Liidu rahvastik vananeb ning 2030. aastaks on Euroopas elavate inimeste keskmiseks vanuseks 
ajalooliselt kõrge 45 eluaastat. Samas on Euroopa riigid, enamuses ELi kuuluvad riigid, suutnud viimase 
poole sajandi jooksul luua maailma kõige võrdsema ühiskonna. Inimeste sissetulekute taset võrdleva Gini 
indeksi järgi on just Euroopa riigid maailma kõige võrdsemad.  
 
Sellesse on suure panuse andnud ka Euroopa Liit, mis tagab inimeste vaba liikumise liikmesriikide vahel 
mastaabis, mida ei eksisteeri kusagil mujal maailmas. 1,7 miljonit eurooplast käivad igapäevaselt teistes 
liikmesriikides tööl ning igal aastal reisivad sajad miljonid inimesed puhkuse või töö eesmärgil teistesse 
liikmesriikidesse. Oma panuse sellesse annab ka turvaline keskkond: maailma 25-st kõige rahulikumast 
riigist 15 kuulub Euroopa Liitu. 
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Samas tunnistatakse ka Euroopas, et ees ootavad 
suured väljakutsed. Üheks oluliseks teemaks on 
noorte tööhõive ning siin erineb olukord riigiti päris 
palju. Kuna tänapäeval võib just karjääriredeli 
esimesele astmele saamine paljudele komistuskiviks 
kujuneda, on Euroopa Liit loonud fonde ja käivitanud 
erinevaid algatusi, et toetada noorte tööle asumist.   
 
Samuti vajavad tähelepanu Euroopa Liidu 
naaberriikides tekkinud negatiivsed poliitilised 
arengud, mida EL lahendada püüab.  
 

4.4  Euroopa Komisjoni valge 
raamatu103 viis stsenaariumit 

 

Euroopa Liit on nelja miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida ja töötada ilma, et meid 
peataksid riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud 
eurooplased, et liit jääb nende jaoks liiga kaugeks või vastupidi, sekkub liialt nende igapäevaellu. Euroopa 
Liidu ees seisvad raskused ei näi vähenevat. Meie majandus on ülemaailmsest finantskriisist taastumas, 
kuid endiselt liiga ebaühtlaselt. Meie naaberriigid on tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist 
maailmasõda. Terrorirünnakud on tabanud Euroopa linnade südameid. 2016. aastal hääletasid 
Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kiirelt muutuv maailm ja geopoliitiline olukord jätkab 
Euroopa Liidule väljakutsete esitamist. Et tulevikuks paremini ette valmistuda, koostas Euroopa Komisjon 
viis erinevat ELi tulevikustsenaariumit. 
 
Iga stsenaarium eeldab, et 27 liikmesriiki jätkavad peale Brexitit ühise blokina. Stsenaariumid valmisid 
2017. aastal toimunud Rooma tippkohtumiseks, kus arutleti nii 60 aasta jooksul tehtud edusammude kui 
ka Brexiti järgse Euroopa Liidu tuleviku üle. Mõttevahetuse soodustamiseks korraldab Euroopa Komisjon 
koos Euroopa Parlamendi ja asjast huvitatud liikmesriikidega eri riikide linnades ja piirkondades rea väitlusi 
Euroopa tuleviku üle, tehes koostööd riikide parlamentide, kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning 
kodanikuühiskonnaga algatustega. Komisjon koostab ka rea temaatilisi aruteludokumente. 2019. aasta 
Euroopa Parlamendi valimisteks luuakse nende stsenaariumite ning ka teiste sarnaste dokumentide põhjal 
ELi visioon, kuidas liit eelolevatel kümnenditel edasi võiks liikuda. 

 

 Esimene stsenaarium: samamoodi edasi 

 
Põhimotiiv: Senise poliitika jätkamine   
 
Aastal 2025 
Euroopa Liit tegeleb töökohtade loomise, majanduskasvu ergutamise ning investeeringute 
suurendamisega, eriti digitaal-, transpordi- ja energiataristusse. Euro toimimist tagavad mehhanismid 
muutuvad efektiivsemaks ning tugevdatakse finantsjärelvalvet. Välispoliitikas proovib EL olla üksmeelne, 
sõlmitakse uusi kaubanduslepingud kolmandate riikidega. ELi välispiire kontrollivad sarnaselt praegusele 
liikmesriigid ise, kuid tehakse rohkem koostööd.  

                                                           

 

103 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/valge_raamat_euroopa_tuleviku_kohta_et.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/valge_raamat_euroopa_tuleviku_kohta_et.pdf
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Oht: esineb vaidlusi, sest erinevatel riikidel ei pruugi olla päris samad huvid, võib olla lahkujaid.  
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 Teine stsenaarium: üksnes ühtne turg 
 
Põhimotiiv: keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele 
 
Aastal 2025 
EL27 orienteerub järk-järgult ümber ühtsele turule. 2025. aastaks on ühisturust saanud Euroopa Liidu 
eksistentsi kese. Võimalik, et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, julgeolek ja 
kaitse. Inimeste ja teenuste vabale liikumisele võidakse seada mõningad piirangud. 
Julgeolekuvaldkondades väheneva koostöö tõttu on riigid sunnitud piire valvama senisest suuremas mahus. 
Keerulistes küsimustes hakatakse ELi siseste ja väliste riikide vahel sõlmima kahepoolseid kokkuleppeid, ELi 
rahvusvaheline mõjuvõim nõrgeneb. 
 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem lahendada, mõnda praegu 
eksisteerivat vabadust võidakse piirata. 
 

 
 
 

 Kolmas stsenaarium: kes tahavad rohkem, teevad rohkem 
 
Põhimotiiv: liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades tihedamat koostööd, võivad seda teha ja 
ei pea teiste riikide järel ootama.  
 
Aastal 2025 
Mõned riigid teevad tihedamat koostööd nt kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või 
sotsiaalküsimuste vallas. Et nii toimetada, lepitakse gruppide sees kokku ühised reeglid, mis peavad 
vastama ka ELi üldistele reeglitele.  
 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes mitte. Otsustusprotsess ei 
pruugi olla enam läbipaistev, tihedamalt koostööd tegevad riigid võivad ELi üleselt hakata oma tahtmist 
läbi suruma.  
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 Neljas stsenaarium: teeme vähem, aga paremini 
 
Põhimotiiv: kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus soovitakse tihedamat koostööd. 
Väiksema lisandväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
 
Aastal 2025 
Teatud valdkondades (nt teadus, innovatsioon, kaubandus, turvalisus, energeetika, ränne ja piirihaldus) 
tegutseb EL väga intensiivselt. Ka julgeoleku osas on koostöö süvenenud ning Euroopa Liidu välispiiri valvab 
ühtne piiri- ja rannikuvalve ning varjupaigataotlusi menetletakse ELi-üleselt. Vähem prioriteetsetes 
valdkondades vähendatakse ELi poolseid regulatsioone ning liikmesriikidel jääb võimalus teatud kohtades 
rohkem eksperimenteerida. Konkreetsema fookuse tulemusel muutub ka tavalistele eurooplastele 
selgemaks, millega ja mille nimel EL tööd teeb.  
 
Oht: tekib vaidlus, millised on olulised ja millised vähemolulised valdkonnad. 
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 Viies stsenaarium: teeme palju rohkem koos 
 
Põhimotiiv: koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades 
 
Aastal 2025 
Euroopa on ühtne näiteks kaubandusküsimustes. Rahvusvahelistele foorumitele ei lähe iga riik eraldi, vaid 
saadetakse ELi esindaja. Suurendatakse ühiseid pingutusi kaitsele ja julgeolekule ning Euroopa sees luuakse 
Euroopa Kaitsekoostöö Liit. Euroopa Liidu kanda oma maailma juhtroll kliimamuutustega võitlemisel ning 
liidu tähtsus humanitaarabi jagamisel kasvab veelgi. Euroopa sees keskendutakse energeetika, 
digitaalvaldkonna ja innovatsiooni arendamisele. Senisest tihedamalt koordineeritakse eelarve-, sotsiaal- 
ja maksuküsimusi. 
  
Kuigi Euroopa Komisjon selliseid sõnu ei kasuta, oleks tegu sisuliselt föderaalriigiga.  
 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikidelt liiga palju võimu ära võtnud ning võõranduvad EList. 
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4.5 Mis on Euroopa Liit?104 

 

                                                           

 

104 https://www.youtube.com/watch?v=zk0a6j_UBs0  

https://www.youtube.com/watch?v=zk0a6j_UBs0
https://www.youtube.com/watch?v=zk0a6j_UBs0
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4.6  Kuidas toimib Euroopa Liidu otsustusprotsess?105 

 
 

4.7 Milline on Euroopa Liidu suurim väärtus?106  

 
 

                                                           

 

105 https://www.youtube.com/watch?v=4VfBnCL8AR0  
106 https://www.youtube.com/watch?v=pHy0WLznwaQ  

https://www.youtube.com/watch?v=4VfBnCL8AR0
https://www.youtube.com/watch?v=pHy0WLznwaQ
https://www.youtube.com/watch?v=4VfBnCL8AR0
https://www.youtube.com/watch?v=pHy0WLznwaQ
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4.8 Kasulikke linke 
 

• Euroopa Komisjoni valge raamat https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/valge_raamat_euroopa_tuleviku_kohta_et.pdf 

• Euroopa Parlamendi koduleht http://www.europarl.europa.eu/portal/et 

• Euroopa Komisjoni koduleht https://ec.europa.eu/commission/index_et  
 

4.9 Ülesanded 
 

 Arutelu: milline viiest stsenaariumist tundub kõige reaalsem Euroopa Liidule? 
 
Korraldage gruppide sees arutelu, milline neist viiest tulevikustsenaariumist tundub kõige parem ja kõige 
reaalsem. Hiljem peab iga grupp oma valiku teiste ees ära põhjendama. See sunnib noori veidi 
põhjalikumalt antud stsenaariumitele mõtlema ja teemasse süvenema.  
 

 Väitlus: milline viiest stsenaariumist on kõige parem Eestile? 
 
Korraldage väitlus. Jagage õpilased viide gruppi. Iga grupp peab leidma mõned olulised argumendid, miks 
just nende stsenaarium on Eestile parim ning samal ajal põhjendama, miks teised stsenaariumid ei sobi 
(millised on nende suurimad nõrkused). Sellele järgneb lühike väitlus.  
 
See ülesanne suunab õpilased teemasse süvenema, sest analüüsida tuleb nii stsenaariumite tugevusi kui 
ka nõrkusi. 
 

 Mäng107 

Eeskätt noortele suunatud mängus käsitletakse järgmisi sotsiaalseid väljakutseid: ränne, integratsioon, 
demokraatia, poliitiline osalus, populism, radikaliseerumine ja tööpuudus. Eestikeelne mäng on loodud 
projekti Dandelion108 raames.   
 

                                                           

 

107 http://www.fvaweb.eu/guessh!//  
108 http://www.dandelion-europe.eu/en/  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/valge_raamat_euroopa_tuleviku_kohta_et.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/valge_raamat_euroopa_tuleviku_kohta_et.pdf
http://www.europarl.europa.eu/portal/et
https://ec.europa.eu/commission/index_et
http://www.fvaweb.eu/guessh!/
http://www.dandelion-europe.eu/en/
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5. PÕNEVAID ÜLESANDEID 
 

 

 Hugo Treffneri Gümnaasiumi Euroopa mälumäng 
 

https://docs.google.com/document/d/1SsSE5Cj3eQQO-zWL3k5mIbPgmjSRuTSqJy3s04CKrn0/edit 
 

 Euroopa Liit ja töö – noorte tööhõive mäng109 
 

 

Mäng „EU at work, youth employment game“ on loodud projekti Dandelion110 raames ning mängitav ka 
eesti keeles.   
 

                                                           

 

109 http://fvaweb.eu/euatwork/   
110 http://www.dandelion-europe.eu/en/  

https://docs.google.com/document/d/1SsSE5Cj3eQQO-zWL3k5mIbPgmjSRuTSqJy3s04CKrn0/edit
http://fvaweb.eu/euatwork/
http://www.dandelion-europe.eu/en/
http://fvaweb.eu/euatwork/

