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Koolituse teema 
teoreetiline 
selgitus
Seaduslik tugi: Inimõigusi käsitlesime antud koolitusel ühest 
küljest kui mitmete riikide ühistööna kokku pandud ametlikke õigusi, 
mis on igal inimesel sel lihtsal põhjusel, et ta on inimene. Niisiis lähtu-
sime inimõigustest kui seadusega kindlustatud kaitsest, millele iga 
inimene saab toetuda, kui tema õigusi rikutakse. Ja need samad õigu-
sed kehtivad igale inimesele, hoolimata sellest, kus riigis või maailma 
otsas ta elab. Seesuguse käsitluse eesmärgiks oli eelkõige osalejate 
teadlikkuse tõstmine oma õigustest ja võimalustest ning samamoodi 
noorte õigustest ja võimalusest, samuti aidata neil eristada inimõigusi 
kodanikuõigustest, mingitest moraalsetest ja eetilistest kirja panemata 
õigustest, mida sageli aetakse segi inimõigustega ning ka kõikidest 
muudest õigustest, mis erinevates riikides ja süsteemides teatud inim-
gruppidele kehtivad. Seesuguse teadlikkuse tõstmine aitab ka osaleja-
tel, antud juhul noorsootöötajatel adekvaatsemalt toimida oma elus ja 
töös ette tulevate konfliktsituatsioonide lahendamisel.

Väärtused: Teisalt aga käsitlesime inimõigusi pigem kui väär-
tusi, mis nende inimõiguste taga on. Kuna inimõigused on ametlikult 
kirja pandud ikkagi teatud ühiste väärtuste tõttu, milles kirja panemise 
hetkeks olid paljud inimesed selgusele ja kokkuleppele jõudnud, siis 
tegelikult on olulisemad just need väärtused ise - võrdsus, inimvää-
rikus, sallivus, vastutus, õiglus, respekt teiste vastu, mitte-diskri-
mineerimine jne. Sellise käsitluse eesmärgiks oli suunata osalejad 
(noorsootöötajad) selleni, et kui meil endal on needsamad väärtus-
hinnangud, siis tuleb inimõiguste äratundmine ja nende rikkumine 
kas enda või teiste puhul iseenesest. Kui me suudame noorteni viia 
needsamad väärtused, siis ka noored suudavad ise paremini hinnata 
iseenda käitumist ja seda, kui nad ise kellegi õigusi rikuvad või kui 
nende õigusi rikutakse. Kellegi õiguste rikkumine, kellegi alaväärista-
mine ja diskrimineerimine on seotud nende väärtushinnangute olemas-
olu või puudumisega.
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Antud koolitusel käsitlesime inimõigusi alguses just üldiste kaitset 
pakkuvate ja enamike riikide poolt heaks kiidetud reeglitena. Seeläbi 
said osalejad üldisema ülevaate, mida inimõigused endast kujutavad, 
miks nad on kujunenud ning mis on ja mis ei ole inimõigus.
Sellega osalt paralleelselt, aga ka jätkuna vaatasime inimõiguste taga 
olevaid väärtusi ehk mida nad siis tegelikus elus ja maailmas meile 
tähendavad. Sealjuures käsitleti neid väärtusi (sallivus, võrdsus jne) 
koolituse algusest kuni lõpuni. See teema läbis koolitust pidevalt.
Kolmandaks vaatasime olukorda Eestis, et osalejail oleks võimalik 
inimõiguste teema paigutada iseenda igapäevaellu ja töökonteksti. 
Eesti olukorrast edasi vaatasime iseenda sisse - millised on need 
väärtused, mida me ise endas kanname ja kõige olulisemaks peame. 
Seesugune eneseanalüüs aitab ka mõista seda, miks me osades 
olukordades õiguste rikkumisi paremini ära tunneme kui teistes, ja 
seda, et meie enda väärtustest oleneb see, milliseid väärtusi oleme 
valmis noortele edasi kandma. Järgmisena liikusime osalejate kui 
noorsootöötajateni, küsisime, mis on üldse noorsootöötaja roll ja miks 
on kohalolijad selle valdkonnani jõudnud. Eesmärgiks oli taas vaadata, 
kui valmis osalejad ise olid noorte suunamiseks ja nendeni teatud 
väärtuste viimiseks ning kui suurt rolli selles nad üldse endal näevad. 
Järgmise sammuna uurisime muutuseid, mida osalejad ise sooviksid 
ellu viia ja lõpetuseks vaatasime, millised võimalused neil on muutuste 
elluviimiseks ja inimõiguste käsitlemiseks noortega ja milliseid abima-
terjale nad saavad kasutada.

Väike koolitussõnastik „Inimõigused 
noorsootöös“

•  Assimileerimine tähendab vähemusgrupi eripära mahasu-
rumist ning enamuse keele ja kommete ülevõtmist, millega kaasneb 
identiteedi muutus.

•  Diskrimineerimine tähendab inimeste vahel vahete-
gemist või nende eristamist, kitsenduste seadmist või kellegi eelis-
tamist rassi, nahavärvi, soo, keele, usuliste, poliitiliste või muude 
veendumuste, seksuaalse orientatsiooni, rahvusliku või etnilise 
päritolu, sotsiaalse või varandusliku seisundi või muu olemusliku 
tunnuse tõttu, kui selle eesmärgiks või tagajärjeks on poliitilises, 
majanduslikus, sotsiaal-, kultuuri-  või mistahes muus ühiskonnaelu 
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valdkonnas võrdsetel alustel inimõiguste tunnustamise, kasutamise 
või teostamise võimaluse vähendamine või kaotamine.

• Otsese diskrimineerimise all mõistetakse olukorda, 
kus sarnastes tingimustes olevatest isikutest koheldakse kedagi 
teistest halvemini tulenevalt selle isiku rassilisest või etnilisest pärit-
olust, usust või veendumustest, puuetest, vanusest või seksuaalsest 
orientatsioonist. Otsese diskrimineerimise näiteks võib olla kuulutus 
märkega „puuetega isikute taotlusi vastu ei võeta“.

 »   Kaudne diskrimineerimine ilmneb siis, kui 
pealtnäha neutraalsed tingimused, kriteeriumid või tavad seavad 
kedagi ebasoodsasse olukorda tulenevalt tema rassilisest või 
etnilisest päritolust, usust või veendumustest, puudest, vanu-
sest või seksuaalsest orientatsioonist ning selline praktika on 
seaduslike vahendite alusel objektiivselt õigustamatu. Kaudse 
diskrimineerimise näiteks on nõue töökoha taotlemisel mingis 
keeles eksami sooritamine, kui selle keele oskust töökohal sisu-
liselt vaja ei ole. Selline eksam võib välistada töökoha taotlejate 
hulgast need, kelle emakeel on erinev.

• Eelarvamus tähendab juba enne inimesega tegelikult tutvu-
mist tema kohta arvamuse kujundamist, seejuures eeldatakse teatud 
omaduste olemasolu, mida omistatakse inimesele näiteks tema 
rassi, rahvusliku, etnilisse või sotsiaalsesse gruppi kuulumise tõttu.

• Inimõigused on iga indiviidi sünnipärased õigused, mis ei 
sõltu tema rassist, soost ega usutunnistusest. Inimõigused on leid-
nud rahvusvahelist tunnustust Inimõiguste Ülddeklaratsioonis, mis 
kuulutati ÜRO poolt üldkehtivaks aastal 1948. Inimõiguste üleüldine 
kehtimine (universaalsus) on tagatud rahvusvahelise õigusega. Nii 
hõlmavad need ka kodanikuõigusi, mida mõistetakse kitsamalt kui 
inimõigusi, mida kaitstakse riigisiseselt, näiteks põhiseaduse abil. 
Sageli jaotatakse inimõigused Karel Vasaki järgi kolme generatsiooni:

 »  Esimese põlvkonna õiguste hulka kuuluvad koda-
niku- ja poliitilised õigused, mis tulenevad Jean-Jacques Rousseau 
ja John Locke’i loomuõiguslikust filosoofiast.

 »  Teise põlvkonna moodustavad need majanduslikud, 
sotsiaalsed ja kultuurialased õigused, mis saavutasid tunnustuse 
kahekümnendal sajandil koos hüveoluriigi levikuga.

 »  Kolmanda põlvkonna õiguste idee tekkis alles 
1970ndatel peamiselt arengumaade toetusel. See idee seis-
neb selles, et lisaks kahe esimese põlvkonna individuaalsetele 

Inimõigused 
noorsootöös 4Teema Selgitus



 huvidele on olemas ka kollektiivsed grupiõigused, näiteks enese-
määramisõigus ning õigus arengule.

•  Inimõiguste teine võimalik liigitus on vabadused e 
inimõigused negatiivses tähenduses (õigused olla millestki vaba) 
ja õigused e inimõigused positiivses tähenduses (õigus mille-
legi). Vabaduste käsitlus tuleneb peamiselt angloameerika õigust-
raditsioonist ning hõlmab kõne-, usu ja kogunemisvabadust. Need 
õigused viitavad tegudele, mida riik ei tohiks sooritada. Inimõiguste 
positiivses tähenduses käsitlus tuleneb peamiselt Rousseau-järgsest 
kontinentaaleuroopa õigustraditsioonist, tähistades õigusi, mida riik 
peab tagama ja võimaldama. Sinna kuuluvad näiteks õigus haridu-
sele, õiguslikule võrdsusele jne. Paljud 20. sajandi põhiseadused 
ning näiteks ka Inimõiguste Ülddeklaratsioon sisaldavad inimõigusi 
positiivses tähenduses.

•  Integratsioon on protsess, mille käigus püütakse siduda 
seni ühiskonnas eraldatud gruppe (nt erineva rahvusliku või etnilise 
tagapõhjaga, erinevat keelt kõnelevad grupid) ja neid üksteisele 
lähendada, nii et nad moodustaksid ühtse terviku ja tunneksid end 
selle ühiskonna täisväärtuslike liikmetena.

•  Ksenofoobia tähendab lahtiseletatuna „välismaise vihka-
mist“ ja seda kasutatakse, kui kirjeldatakse vaenulikku suhtumist 
isikutesse, kes on pärit muust riigist või kuuluvad teise etnilisse 
gruppi, samuti väljendab see ka teistsuguste traditsioonide ja kultuu-
ride mitteaustamist.

•  Noorsootöö — Noorsootöö kui noortepoliitika põhimõtteid 
ja väärtushinnanguid kujundava valdkonna kaudu luuakse noortele 
arendavaks tegevuseks tingimusi, mis võimaldavad neil oma vaba 
tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd.

•  Noorsootöötaja  — on noorsootöö elluviija. 
Noorsootöötaja töö eesmärk on luua noortele tingimused arenda-
vaks tegevuseks, kus noor osaleb vaba tahte alusel perekonna-, 
tasemekoolituse- ja tööväliselt. Noorsootöötaja loob oma tööga 
mitteformaalse õppimise keskkonna, mis toetab noorte isiklikku 
arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetu-
levateks liikmeteks.
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•  Rassism tähendab veendumust, et teatud rassi kuuluvad inime-
sed on mõnda teise rassi kuuluvate inimestega võrreldes paremad 
ja peaksid asuma kõrgemal ühiskondlikul positsioonil.

•  Sallivus tähendab maailma kultuuride mitmekesisuse, 
nende väljendusvormide ning erinevate inimtüüpide austamist ning 
hindamist.

•  Sallivust võib määratleda kui võimet aktsepteerida või 
austada teise isiku või isikute rühma veendumusi ja sotsiaalseid 
väärtusi.

•  Vähemuseks nimetatakse sellist inimeste gruppi, kes erine-
vad riigi elanikkonna enamikust oma rahvusliku või etnilise päritolu, 
keele, usundi või muu sarnase tunnuse poolest.

•  Võrdsuse põhimõte tähendab, et kõik inimesed on oma loomult 
võrdsed, sõltumata sellest, kes on ta vanemad või missugune on 
tema ühiskondlik positsioon.

Kasutatud:
http://et.wikipedia.org 

Eesmärkide 
 püstitus ja 
koolituse taust
Inimõiguste koolitusi noorsootöötajatele on viimaste aastate jooksul 
Euroopa Noored Eesti büroo korraldanud kahel korral. Kuna inimõi-
guste tundmine ja nende väärtuste edasiandmine noortele on oluline 
ühtsema, sallivama, võrdsema ja inimestega arvestavama ühiskonna 
loomisel, siis on oluline, et teema jõuaks võimalikult paljude noortega 
töötavate inimesteni. Kuna aga paljud noorsootöötajad Eestis pole veel 
inimõiguste teemaga otseselt kokku puutunud, siis on vajalikud just 
selliseid baasteadmisi pakkuvad koolitused noorsootöötajatele, kuna 
baasteadmised inimõiguste vallas toetavad neid nende töös.
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Antud koolituse üldise eesmärgi püstitasimegi lähtuvalt sellest, et igale 
noorsootöötajale on tarvilikud teadmised inimõigustest ja nende taga 
olevast ajaloost ja väärtustest. Need teadmised parandavad nende 
võimalusi ka noorteni viia sallivust, õiglustunnet ja muid ühiseid püüd-
lusi toetavaid väärtushinnanguid.

Täpsemalt lahtikirjutatuna olid koolituse eesmärkideks:

•  pakkuda noorsootöös tegevatele inimestele tuge oma tööalase 
tegevuse paremaks mõtestamiseks läbi (enese)analüüsi ja 
kogemustevahetuse;

•  avada inimõigustega seonduvat läbi väärtuste — s.h võrd-
sus, inimväärikus, vabadus, sallivus, õiglus — ning sellealaste 
tugidokumentide;

•  otsida ja arendada seoseid inimõiguste ning praktilise noorsootöö 
vahel;

•  tutvuda meetodite jm võimalustega (s.h programm Euroopa Noored), 
integreerimaks koolitusel käsitletud teemasid edasisse praktilisse 
töösse noortega.

Noorsootöö seosed teemaga

Kuna inimõigused on igal inimesel, aga paraku kõik pole sellest tead-
likud ja samuti ei ole kõigil veel võrdseid võimalusi oma inimõigustest 
kinnipidamist teistelt nõuda, siis peaks inimõiguste teemat käsitlema 
absoluutselt kõikide inimestega. Kuna aga just noored on osaliselt 
ühiskonna kaitsetum osa, sest nad pole veel teatud eani iseenda eest 
vastutavad ega ka otsustajad, siis on oluline eriti neid toetada iseseis-
vaiks kodanikeks kasvamisel. Selleks, et neist kasvaksid sallivad, oma 
õigusi ja kohustusi tundvad, teisi aktsepteerivad ja õiglased kodanikud 
(siinkohal pole küsimus riigikodanikuks, vaid kodanikuks olemises selle 
üldisemas tähenduses), tuleb nende kasvamist ja kujunemist toetada 
ka väljaspool kodu, kuna kodu ei pruugi alati kaasa anda ja kujundada 
selliseid väärtushinnanguid, mis salliva ühiskonna kujunemist toetavad. 
Kool on sageli noorele kui kohustuslik faktiteadmisi pakkuv asutus, 
noorsootöötaja aga jõuab nooreni ka viimase vaba aja raames, seega 
on noorsootöötajal võimalus noori suunata natuke vabamas ja noore 
enda poolt valitud keskkonnas. Just seetõttu on oluline, et inimõiguste 
teemat käsitletakse noorsootöö raames, nii tunneksid ka noorsootööta-
jad, et on valmis noori suunama ja toetama.
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Metoodilisi lähe-
nemisi inimõi-
guste teemale 
noorsootöös
Lähtusime koolitusel ütlemisest „Ma kuulen ja ma unustan, ma näen 
ja ma pean meeles, ma teen ja ma mõistan“ ehk leidsime, et inimene 
õpib kõige paremini situatsioonis, kus ta saab ise oma õppeprotsessi 
suunata, selles osaleda ja kaasa rääkida. Kasutasime koolitusel mitte-
formaalses õppes kasutatavaid aktiivõppe meetodeid ning püüdsime 
lähtuda mitteformaalse õppe põhimõtetest:

•  osalejast lähtuv

•  mitmesuunaline dialoog

•  interaktiivsed tegevused

•  isikliku seose kaudu õppimine

Osalejast lähtuv. Võtsime arvesse seda, et osalejateks 
on noorsootöötajad, seega sidusime inimõiguste teema noorsootööga, 
tõime sellealaseid näiteid (st osalejad jagasid suures osas just oma 
kogemusi ja näiteid) ja rääkisime ka eraldi noorsootöötaja vastutusest. 
Lähtuvalt õhtustest tagasisideringidest panime järgmisel päeval rõhku 
ka just palutud teemadele.

Mitmesuunaline dialoog. Lähtume seisukohast, et 
õigeid vastuseid ei ole olemas, on erinevad arvamused ja seisukohad, 
samuti erinevad teadmised. Seega püüdsime õppeprotsessi juhtida nii, 
et osalejad õpiksid suurema osa ajast üksteiselt, iseennast analüüsi-
des ja erinevatel teemadel arutledes. Kõikide kohalolijate teadmisi ja 
kogemusi kokku pannes saabki teemast oluliselt terviklikuma pildi. See 
muidugi ei välistanud ka meiepoolset sisulist panust ja eksperdi poolset 
konkreetset infot inimõiguste, erinevate situatsioonide ja Eesti kohta. 
Mõned näited mitmesuunalisest suhtlemisest:
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•  Mõistekaardi loomine inimõiguste teemal fotode ja karikatuurpiltide 
abil: alustasime koolitust harjutusega, et luua pilt sellest, millised 
teadmised ja ettekujutused osalejatel inimõigustest on. Sellesama 
harjutusega nimetati  mitmeid inimõigusi (õigus peavarjule, sõnava-
badus, liikumisvabadus jne), selgusid paljud inimõiguste taga olevad 
väärtused (võrdsus, vabadus, sallivus, erinevuste aktsepteerimine 
jne) ning tulid välja ka mõned väljakutsed seoses inimõigustega 
(silmakirjalikkus rahvusvahelises kontekstis).

•  Maailmakohvik: osalejad said omavahel arutada inimõigustega 
seotud vastuolusid. Üksteise arvamusi kuulates ja enda omi jaga-
des avardati ja kõigutati iseenda seniseid arusaamu ning tekitati 
terviklikumat pilti maailmas toimuvast.

•  Poolte võtmise harjutus: jällegi said osalejad erinevate väidete 
suhtes oma seisukohti avaldada, neid jagada ja põhjendada ning 
soovi korral oma seisukohta muuta ehk siis sarnaselt eelmise harju-
tusega täiustada oma teadmisi ja üldpilti teiste abiga.

Interaktiivsed tegevused. Arvatakse, et kõige pare-
mini õpib inimene tegevuste ja kogemuste kaudu. Seepärast lisaks 
diskussioonidele (kas siis maailmakohviku, väidete vms näol) kasu-
tasime ka meetodeid, kus osalejad said otseselt midagi läbi teha või 
kogeda.

•   Rollimäng „Astu samm edasi“ aitas osalejail end ise erinevate Eesti 
inimeste rollidesse kujutleda ning püüda seeläbi aru saada, mida 
võib see teine inimene tunda, arvata, kui palju motivatsiooni ja 
teadmisi tal millekski võiks olla jne. Rollimäng aitas meil näha ka 
ebavõrdsuse, diskrimineerimise ja sallimatuse võimalikke põhjusi 
ja seda just eelkõige ka Eesti ühiskonnas.

•  Skulptuurid (meetod pärineb Augusto Boali poolt käivitatud Rõhutute 
Teatri alla kuuluva pilditeatri ühest harjutusest). See meetod aitas 
osalejail end ise uuesti mõelda tagasi olukorda, kus nad on end 
tundnud diskrimineerituna, rõhutuna ja nende õigusi on mingil 
moel rikutud. Selle abil saime inimõiguste teemat tuua iga inimese 
reaalsesse igapäevakeskkonda ja enda kogemuse läbi aidata ka ära 
tunda võimalikke diskrimineerimissituatsioone teiste puhul.

Isikliku seose kaudu õppimine: Et aidata osale-
jatel teiste inimeste võimalikke muresid mõista ja toetada neid teiste 
õiguste kaitsmiseks välja astumisel, on oluline kõigepealt teema seos-
tamine iga inimese enda eluga ja iseenda väärtushinnangutest teadlik 
olemine. Seetõttu vaatasime ka osalejate enda elus ja töös toimunud 
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rikkumistesse, luues ruumi, kus nad saaksid oma seisukohti valjusti 
välja öelda. Samuti oli teise koolituspäeva pärastlõunaseks oluliseks 
teemaks iseenda ja oma töö analüüsimine ja läbi mõtlemine.

•  Oma elutee kirjapanek aitas osalejail jällegi näha, kuidas ja miks 
nad on jõudnud sinna punkti, kus nad parasjagu on, mis on neid 
valikutes mõjutanud ja mis on neid aidanud erinevate võimaluste 
leidmisel.

Inimõiguste teema käsitlemiseks noortega tõime osalejatele välja 
erinevad tasandid, suunad ja tegevused, mida silmas pidada inimõi-
gustest rääkimisel. Kõige selle puhul tuleb loomulikult lähtuda oma 
sihtgrupist ja eesmärkidest, mida loodetakse saavutada:

Tasandid: 

•  Inimõigused kui

 » seaduslik kaitse

 »  kohustused

 »  väärtused

 »  vahend konkreetse alateema käsitlemisel

Kas soovitakse noortele infot jagada ja teavitada neid nende õigustest? 
Või tahetakse neis pigem kujundada teatud väärtushinnanguid? Või 
on eesmärgiks rõhutada, et inimõigustega kaasnevad ka kohustused? 
Või siis käsitletakse inimõiguste vallas mingit konkreetset teemat 
(seksuaalvähemused, rahvuskonfliktid jne)? Vastavalt eesmärgile tuleb 
kindlasti see enda jaoks esiti selgeks teha, sest kui eesmärgiks on 
inimestes väärtushinnangute kasvatamine, siis pole ehk inimõiguste 
deklaratsioon see, mis aitab eesmärki saavutada.

Suunad:
•  üldine — isiklik (seda varianti kasutasime ise koolitusel)
•  isiklik — üldine — isiklik
NB! Võib olla noorte puhul tõhusam, kui alustada nende konkreetsest 
isiklikust kogemusest. Samuti võiks ka teema lõpetada alati isiklikul 
tasandil.

•  emotsionaalne – ratsionaalne – emotsionaalne

Inimõigused 
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lähenemisi



NB! Võib olla hea tekitada noores esiti emotsionaalne huvi teema 
vastu ja ka segadus peale uut infot ei pruugi halb olla. Samas kindlasti 
siduda see pärast inimese isikliku rolliga ja võimalustega midagi ära 
teha, parandada.

Lähenemine: siinkohal käime välja mitteformaalse õppimise põhimõt-
ted - õppimine lähtuvalt õppija vajadustest, läbi dialoogi, järgi proovi-
mise jne. Selle kohta saab lähemat infot peatüki algusest.

Tegevused: 
Konkreetsed meetodid, harjutused ja üritused, mille abil nooreni jõuda
Neid saab valida kõige viimasena, kui on teada, mis teemat, miks ja 
kelleni soovitakse tuua. Meetodeid ei tohi kindlasti mitte üks ühele üle 
võtta meie koolituselt või antud allikatest ja materjalidest, vaid need 
tuleb alati kohandada grupile ja valida vastavalt eesmärgile.

Hea praktika 
näited
Maailmast:
•  „All different — all equal“ (kõik erinevad, kõik võrdsed) kampaa-

nia, mille Euroopa Nõukogu kuulutas esmakordselt välja aastal 
1995, seejärel koos Euroopa Komisjoni ja Euroopa Noortefoorumiga 
uuesti aastal 2005. Kampaania raames toimusid paari aasta jooksul 
erinevad koolitused, noortekohtumised, sümpoosionid, noorte- ja 
kultuurifestivalid, tänavaaktsioonid ja spordiüritused. Eesmärgiks 
oli levitada ühiskonnas (ühiskondades) kultuurilise mitmekesisuse, 
inimõiguste ja aktiivse osalemise ideid ning juurutada sallivust 
erinevuste vastu ning võrdset kohtlemist. Kampaanias osales üle 40 
Euroopa Nõukogu liikmesriigi. Kampaania raames sai väga tuntuks 
kampaania hüüdlause „All different — all equal“ ja logo, läbi paljude 
reklaammaterjalide ja väljaannete jõudsid ideed ka nende inimes-
teni, kes kampaanias otseselt ei osalenud.

http://alldifferent-allequal.info/ 

Inimõigused 
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•  Eri rahvusgruppide vestlusringid — praktika pärineb ühe Iisraeli 
noortega töötava inimese kogemusest. Ta toob noortekeskustes ja 
koolides kokku iisraeli ja palestiina noored, suunab nad vastavalt 
rahvusele seejärel eraldi ruumidesse (iisraellased ühte, palestiin-
lased teise) ja jätab nad üksi, öeldes, et koosolijad võivad nüüd 
omavahel rääkida. Osalejad üksi olles on esiti segaduses, seejä-
rel aga tekivad küsimused, miks nad eraldati ja lõppkokkuvõttes 
nad räägivadki sellest, miks neid on eraldatud rahvusgruppidesse. 
Üldine praktika näitab, et see teadmatus ärritab osalejaid. Pärast 
tuuakse nad kokku ja neile antakse võimalus  teistega jagada, 
millest nad rääkisid. Katsetatud on sama meetodit rahvusvahelises 
seltskonnas, eraldades eurooplased ja ülejäänud maailm, mispeale 
lähevad jutud ka euroopakesksusele ja ka eurooplased ise hakka-
vad pahaselt arutama eelarvamuste, stereotüüpide ja ebaõigluse 
üle maailmas, st nad pole rahul seesuguse eraldamisega. Ehk siis 
selleks, et kaks konfliktis või eraldi hoitud gruppi kokku viia ja neid 
mõtlema panna selle üle, miks nad lahus peavad olema, tuleb nad 
esiti kohustuslikult eraldada.

Koolituselt:
•  „Astu samm edasi“ rollimäng on kindlasti üks meetodeid, mis aitab 

osalejail seada end teiste ühiskonnas elavate inimeste olukorda 
ning seeläbi ka mõista, et alati ei piisa ainult positiivsest mõtlemi-
sest, et teistega võrdne olla. Rollimängu tuleb kindlasti kohandada 
vastavalt sihtgrupile ja eesmärgile, aga soovitavalt tuleb osalejaile 
anda aega ka rolli sisse elada ja sellele küsimustega kaasa aidata. 
Rollimängu täpset kirjeldust saab lugeda käsiraamatust Compass. 
Eestikeelsed ja meie koolitusel kasutatud rollid ja sammu-küsimu-
sed leiab ka allolevast täpsemast koolituse kavast. Rollimäng aitab 
aktiivse tegevuse kaudu edasi anda ka üsna hea pildi võrdsuse 
ja sallivuse kohalolust või puudumisest kindlas riigis, ühiskonnas, 
kogukonnas. 

www.eycb.coe.int/compass/ 

Inimõigused 
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Probleemide 
kaardistus, 
rühmatööde 
kokkuvõtted ja 
koolituse kava
Siinkohal toome välja mõned koolitusel üles kerkinud ja/või õhku 
jäänud väljakutsed, küsimused ja probleemid inimõiguste valdkonnast 
ning ka noorsootöö valdkonnast:

•  Noored kuulevad üha enam oma õigustest - kuidas aga nendele 
selgeks teha seda, et õigustega kaasnevad ka kohustused (see 
unustatakse õigustest rääkimisel sageli ära)?

•  Kas võib ja kui kaugeleulatuvalt võib piirata kultuurilisi praktikaid 
inimõiguste tagamise eesmärgil? Kumba on olulisem austada — 
inimõigusi või kultuuri, kui need kaks süsteemi pole omavahel 
kooskõlas?

•  Kõhubeebi ja ema õiguste konflikt: kus läheb kuldne kesktee?

•  Kuidas saame väita, et inimõigusi peavad kõik järgima, kui need 
õigused on eurooplaste poolt kirja pandud?

•  Kui oma inimõiguste rikkumise korral kuskilt abi ei saa, mis siis?

•  Kui palju on meil õigust minna teistesse riikidesse ja kultuuriruu-
midesse inimõigusi kuulutama?

•  Noorsootöötaja vastutus vs kodu vastutus - kui suur roll on neil 
noore väärtushinnangute kujundamisel?

Mitmete grupitööde tulemusi on võimalik lugeda allolevast täpsest 
koolituskavast, kus on kirjas päevade ja kellaaegade kaupa teemad, 
tegevused ja ka osade tegevuste tulemused.

Inimõigused 
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1. päev

Kell Tegevus

11.30
Saabusid esimesed osalejad. Toimus majutus ja tutvumine väljapanekuga 
õppematerjalidest.

12.00

Sissejuhatus:
Koolituse vajadused, eesmärgid, ESF programmi tutvustus, osalejate ja koolitajate 
tutvustus, tutvumiskarusell, nimesiltide tegemine. Ootuste seadmine 4-liikmelistes 
gruppides. Kokkuleppimine koolitusel kinnipeetavatest õigustest.

Õpieesmärgid ehk mida sooviti koolituselt teada saada:
1. Globaalselt teostatavad ideed
2. Hetkeolukorra kaardistamine
3. Kuidas noortele teema vastuvõetavaks teha?
4. Inimõigused/väärtused
5. Inimõigused lähtuvalt multikultuursusest
6. Teadlikkus
7. Meetodid (rakendamine praktikas)
8. Kellelt saada abi, kui rikutakse inimõiguseid?
9. Kuidas lahendada probleeme seoses inimõigustega/ nende rikkumisega?
10. Õpetada ümbritsevale keskkonnale tolerantsust
11. Kuidas kaitsta lapsi (rahvus)
12. Praktilised oskused
13. Uued teadmised just läbi praktilise tegevuse
14. Kuidas edastada teadmisi õigustest teistele (erinevad sihtgrupid)?

Osalejate õigused märksõnadena:
•  Märku anda
•  Sallivus
•  Oma aeg
•  Avaldada arvamust
•  Tunnetega arvestada
•  Puhkus
•  Anonüümsus
•  Vaikne mobiil
•  Öelda SINA

14.00 Lõuna

Inimõigused 
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15.00

Inimõigused, mis nad on ja mis on nende taga?

Alustasime filmiga www.youtube.com/watch?v=wnX7V8eG8is

Iga osaleja sai valida pildi laualt, mis tema arvates iseloomustab inimõigusi.
Inimõiguste mõistekaardi tegemine. Osalejate jaoks sisaldab mõiste „inimõigused“ 
alljärgnevat:
•  Võrdne kohtlemine
•  Mina ise olemine
•  Silmakirjalikkus
•  Õigus haridusele
•  Valikuvabadus
•  Õigus abile
•  Võrdsed võimalused
•  Sõnavabadus
•  Õigus olla sootu
•  Võrdsus
•  Liikumisvabadus
•  Õigus kodule
•  Õigus puhkusele
•  Eraelu puutumatus

Eksperdi (Marianne Meiorg) sissejuhatus inimõigustesse:
• Mida inimõigused endast kujutavad?
• Kes ja miks nad on kirja pannud ja seaduseks teinud?
• Erinevused riigiti?
• Inimõigused, põhiseadus, kodanikuõigused ja muud seadusaktid

17.00 Paus

17.30 

Väärtused, mis on inimõiguste taga
Poole tunni jooksul sai esitada küsimusi Mariannele inimõiguste kohta.

Maailmakohvik
Küsimused:
•  Kuidas saab väita, et inimõigused on universaalsed, kui kogu maailmas on 

inimesi, kes kannatavad oma õiguste rikkumise pärast?
•  Kas võib kultuurilisi väärtusi seada ülemaks inimõiguste üle? (Näiteks „korral-

datud abielud“, naiste ümberlõikamine või tüdrukute ja naiste tapmine „au 
kaitseks“)

•  Kas oma õiguste kaitseks tohin ma kasutada kõiki vahendeid, sealhulgas 
vägivaldseid?

18.55
Tagasisidering + õhtuse ülesande selgitus. Mitmed osalejad ütlesid, et esimene päev 
oli natuke kõigutanud nende seniseid teadmisi, mõnel oli nüüd peas natuke segadust 
ja uusi küsimusi, üldiselt tundsid end osalejad hästi.

19.00 Õhtusöök

20.00-
20.30

Fotojaht inimõigustega seotud teemadel:
• võrdsed võimalused?
• selle eest ma ei vastuta!

Osalejate soovile vastu tulles tehtud pilte ei avaldata. Kõik soovijad said pildid oma 
e-mailile või mälupulgale.

Filmid:
• „Lillede saar“
• „Võõras“

Inimõigused 
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2. päev 

Kell Tegevus

9.30

Inimõigused Eestis

Rollimäng Compassi ainetel „Take a step forward“, millele järgnes arutelu.

Rollid:
• Sa oled kohaliku pankuri tütar. Õpid esimest aastat ülikoolis majandust ja 

rahvusvahelisi suhteid.
• Sa oled noormees, kes läbib hetkel ajateenistust.
• Sa oled 34-aastane homoseksuaalne mees, kes on väikefirma omanik.
• Sa oled 21-aastane puudega mees, kasutad ratastooli.
• Sa oled 23-aastane HIV positiivne üliõpilane.
• Sa oled noor 19-aastane, lastekodus elav ja kutsekoolis õppiv noor naine.
• Sa oled paar kuud tagasi tehasest koondatud riigikeelt mittevaldav 2 lapse ema.
• Sa oled 22-aastane lesbi, kes kasvatab koos partneriga 1-aastast poega.
• Sa oled 47-aastane kodutu.
• Sa oled maal, väga väikeses külas elava suure pere vanim poeg, 19-aastane 

noormees, kes on tulnud linna õppima.
• Sa oled kodakondsuseta 55-aastane riigikeelt vähesel määral valdav mees.
• Sa oled üksikvanemaga perest pärit 18-aastane noormees, kelle isa on alko-

holi liigtarbimisele kalduv ning töötab laotöölisena.
• Sa oled 40-aastane naissoost keskkonnaminister.
• Sa oled lesestunud pealinnas elav pensionär, kelle lapsed on teistesse riikidese 

tööle asunud ja kes on eluaeg kojamees ja koristaja olnud.
• Sa oled  17-aastane mustlaspoiss, kes langes 11-aastasena koolist välja.
• Sa oled 25-aastane süstiv narkomaan ning elad riigi ebasoosituimas osas.
• Sa oled eduka import-eksport ettevõte omanik.

Sammud:
• Sul pole kunagi olnud raskeid rahaprobleeme.
• Sul on korralik elukoht telefoni ja telekaga.
• Sulle tundub, et su keelt, religiooni ja kultuuri austatakse ühiskonnas, kus 

sa elad.
• Sulle näib, et sinu arvamused sotsiaal-poliitilistele teemadel loevad ja sind 

kuulatakse.
• Teised inimesed konsulteerivad sinuga erinevatel teemadel.
• Sul pole ohtu ega hirmu, et politsei sind kinni võiks pidada.
• Sa tead, kust vajadusel abi otsida.
• Sa pole kunagi tundnud end diskrimineerituna oma päritolu ja isiku pärast.
• Sul on oma vajadustele vastav sotsiaalne ja tervisealane kaitse.
• Sa saad kord aastas puhkusele sõita.
• Sul on võimalus kutsuda sõpru enda juurde õhtust sööma.
• Sul on huvitav elu ja sa oled oma tuleviku suhtes positiivne.
• Sulle tundub, et saad õppida, mida tahad ja valida sellise töö, mis sulle meeldib.
• Sul pole hirmu, et sind võidakse tänaval või meedias ahistada või rünnata.
• Sa saad kohalikel ja üleriigilistel valimistel hääletada.
• Sa saad tähistada kõige olulisemaid tähtpäevi ja pühi koos oma sõprade ja 

perega.
• Sa saad osaleda välismaal rahvusvahelisel seminaril.

Eksperdi ettekanne inimõigustest Eestis:
Kust Eestis oma õigustele kaitset nõuda?
Millised seadused Eestis on, mis justkui peaksid meie õigusi kaitsma?
Eesti ühiskonna mentaliteet — eelarvamused ja stereotüübid

aktiivõppe meetodid 
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11.30 Paus

12.00

Mina inimesena (väärtused)

Marianne näited inimõiguste olukorrast Eestis ning juhtumite tutvustused, mis olid 
seotud noortega.

Identiteedi harjutus (käsiraamatust: Education pack) — 
osalejad arutavad paaridena teemal, et kus on mind diskrimineeritud. Hiljem 
teevad paarid sel teemal omavahel iseenda kehadest skulptuuri. 

Osalejail tuli leida üks juba juhtunud õiguste rikkumise situatsioon seoses noor-
tega, kellega nad töötavad.

13.30 Lõuna

14.30

Mis on noorsootöötaja roll Eestis

Väiteharjutuses esitati osalejatele väiteid ning nad pidid valima kas jaatajate või 
eitajate poole. Pärast arutleti koos, et miks just see pool valiti. Harjutus aitas 
paremini mõista osalejate enda väärtusi ning seda, milline noorsootöötaja ta on.

Väited: 
1. Noored on hukas
2. Noorsootöö põhieesmärk on noored „tänavalt“ eemal hoida
3. Sallivust ei saa õpetada
4. Kool või noortekeskus ei pea noort kasvatama, see on vaid vanemate kohustus
5. Kui noor tuleb minult kondoomi küsima, siis ma annan 

selle talle ja õpetan, kuidas seda kasutada
6. Noorsootöötaja tähtis ülesanne on teha tänavanoorsootööd
7. Noorsootöötaja peab korraldama noortele noorteüritusi

Mis on minu vastutus noorsootöös? Millega ma tegelen noorsootöövaldkonnas ehk 
mida ma tegelikult igapäevastelt teen? Millise valdkonna eest vastutan?

Osalejad jagunesid tegevusvaldkonniti (noortekeskuste, koolide, noorteühenduste 
jt noorsootöötajad) omaette gruppidesse. Iga grupp valmistas postri, millel 
oli vaja  kujutada maja ning vastata viiele küsimusele — mis? miks? kes? kellele? 
kuidas?

Poster: minu organisatsioon — mis teeb meid eriliseks (milles oleme eriti head, 
tugevad, väljapaistvad); millised on meie suurimad väljakutsed, probleemid, 
raskused; meie eesmärk/visioon (kuhu tahame jõuda, mis on meie töö ideaal); 
milline on minu roll selles (mida mina teen, mis on minu panus, see ekstra mida 
pakun).

16.30 Paus

Inimõigused 
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17.00

Miks ma olen noorsootöös?
Elujoon:
Osalejad joonistasid enda elujoone paberile, mõeldes eriti sellele, mis või kes on 
mind mõjutanud, kuidas on minu väärtused muutunud aja jooksul ja miks. Kuidas 
ja miks olen jõudnud noorsootöösse ning siia — noortega töötavatele inimestele 
mõeldud inimõiguste koolitusele? Igal osalejal oli võimalus anda ka teistele 
mõned soovitused, kuidas oma elu paremini seada ning millest hoiduda.

Mis muutusi tahan ellu kutsuda noorsootöös
1. Kuidas on?
2. Kuidas võiks olla?
3. Mida teha, et oleks nii, kuidas võiks olla.

Grupid, kes eelnevalt tegid koos postri, läksid oma postri juurde 
ja arutasid neid kolme küsimust. Lõpuks anti kõigile ühises ringis 
lubadused, et mida mina teen olukorra muutmiseks ära.

Teha lubati: 
•  Motiveerimiseks koolitusi
•  Lepingud noortega
•  Koostöö koolidega
•  Mentorprogramm noorele noorsootöötajale
•  Ennetustöö koolituse kava
•  Garaažibände toetada
•  Noori kokku viia
•  Ideepank luua
•  Koostöö eri skaudirühmade vahel
•  Skautide arvu kasvatamine
•  Skaudijuhtide aitamine
 

18.30

Tagasiside

Tagasisideringi küsimus oli, et millele soovin vastust saada homme? Vaatasime 
esimesel päeval seatud ootusi, et mis on täitunud ja mis mitte.

Sooviti vastust:
1. Kuidas inimõiguste teema noorteni viia?
2. Kuidas noorsootöötaja saab end noore eest kaitsta?
3. Kuidas õpetada noorele inimõigusi kasutama reaalses elus?
4. Rahvusküsimuste problemaatika.
5. Kas tavakoolis õpetatakse inimõigusi?
6. Õiguslik piir noorsootöös sekkumisel inimõigusteküsimustesse.
7. Kohustuste meeldetuletamine noortele.
8. Kuidas lahendada inimõigustega seotud probleemi?
9. Kui kuskilt abi ei saa, mis siis saab?

19.00 Õhtusöök

20.00-20.30
Õhtuprogramm
Eelmisel õhtul tehtud piltide vaatamine 

Inimõigused 
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3. päev

Kell Tegevus

9.30

Noored ja noorsootöötajad 

Sissejuhatuseks noorsootöötaja eeti-
kakoodeksi tutvustus kutsestandardi 
lisas.
Otsisime vastust kolmele küsimusele
1. Mida noorsootöötajatelt oodatakse?
2. Mida noortelt oodatakse?
3. Millised peavad olema noorsootöö-
taja pädevused?

Ootused noorsootöötajale:
•  Üritused
•  Noorte suunamine
•  Noorte mõjutamine
•  Ennetustöö
•  Infojagamine
•  Projektid
•  Universaalsus
•  Meelelahutaja
•  Turvatunde pakkuja
•  Usaldusisik
•  Semu
•  Eeskuju
•  Kaasaja
•  Nõustaja
•  Vastutus
•  Tulemused
•  Koostöö
•  Vanemate kaasamine
•  Erapooletus
•  Sotsialiseerimine

Noorsootöötaja pädevused:
•  Erialane haridus
•  Töökogemus
•  Sisemine kutsumus
•  Elukestev õpe
•  Karismaatilisus
•  Pingetaluvus
•  Ratsionaalsus
•  Erioskused
•  Enesekindlus
•  Sisemine motivatsioon
•  Eri vanuses ja eri suuruses 

grupiga tegutsemise oskus
•  Esmaabi
•  Tuleohutus
•  Nõustamine
•  Juhtimine
•  Eeskujuks olemine
•  Eneseväljendus
•  Oskuste rakendamine
•  Juriidika pool
•  Eetilisus 

Ootused noorele:
•  Aktiivsus
•  Heaks kasvada
•  Võime vastutada
•  Põhjus-tagajärg mõistmine
•  Lubadustest kinnipidamine
•  Hoolimine
•  Kõrgendatud ootused
•  Ise hakkama saamine
•  Reeglite järgimine
•  Tulemused
•  Ausus
•  Enesekontroll
•  Koolikohustus
•  Mitmekülgsed huvid
•  Salliv
•  Viisakas
•  Piiride tunnetus
•  Organiseeritus
•  Edukus
•  Positiivne ellusuhtumine
•  Seksuaalelu puudumine 
• Iseseisev mõtlemine
•  Heterod
•  Pereväärtuste hindamine
•  Olge vait

Väljapakutud tegevused:
•  Filmiöö
•  Infopäevad
•  Kokkamine
•  Väitlus, dispuut, vestlusringid
•  Individuaalne vestlus
•  Projekt
•  Koolitused
•  Koostöö
•  Läbiv teema õppekavas
•  Kohtumisõhtu
•  Rollimäng
•  Elav raamatukogu
•  Varjupäev
•  Rahvuspäev
•  Teemakuu
•  Kokkulepete sõlmimine

Väljundeid edasiseks tegevuseks:
Ajurünnak gruppides erinevatest viisi-
dest, meetoditest, tegevustest, mida 
noortega inimõiguste teemal ellu viia.

Iga osaleja sai välja valida 3 enim 
meeldinud ideed ning kirjutada selle 
taha oma nime, et hiljem ühiselt 
seda ideed arutada ja arendada ning 
lõpuks ka koos ellu viia. Tekkis ka mitu 
kokkulepet edasise koostöö asjus.

Inimõigused 
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11.30 Paus

12.20
Allikad, kirjandus, näited, meetodid, MFÕ,
programmi Euroopa Noored tutvustus, viidete lehe jagamine.

13.30 Lõuna

14.30

Koolituse kokkuvõtted, analüüs

Eneseanalüüsi lehel kolmele küsimusele vastamine:
1. Miks sa teed oma tööd?
2. Mitu tundi kuus oled valmis panustama inimõiguste teema käsitlemisele 
noortega?
3. Mis muutusi tõi minu jaoks kaasa see koolitus?

Tagasiside lehtede täitmine.
Tagasisidepuu

15.30 Kojusõit

Tulevikusuundi 
ja soovitusi
Edaspidi tasuks inimõiguste vallas koolitusi korraldades mõelda ehk 
järgnevatele aspektidele:

•  Inimõiguste sidumine rohkem maailmaharidusega, kuna teda on 
nagunii raske eraldada globaalsest kontekstist. Inimõigusi eristada 
õiglasest kaubandusest, toidupuudusest Sahaara alustes maades, 
malaaria-epideemiast jmt teemadest on rakse. Ehk võikski siis 
süvendada noorsootöötajate teadmisi maailma konteksti osas.

•  Osalejad ise ütlesid, et nad vajaksid enam informatsiooni, st konk-
reetseid loenguid ning ka süvendatud infot teatud üksikute vald-
kondade kohta. Ehk oleks edaspidi mõeldav teha koolituse raames 
paralleelselt erinevate alateemadega töötubasid paari tunni vältel 
— nt inimõigused ja nende tagamine vanglatingimustes ja peale 
vanglat; erinevate kultuuride või/ja religioonide kontekstis tekkivad 
vastuolud traditsiooni ja inimõiguste vahel jne.

•  Koolitusel võiks ka süvendatult võtta mingeid inimõiguste teema-
sid. Kultuur-rahvus-religioon vs inimõigused oleks kindlasti üks 
populaarsemaid ja Eestis suure vähemusrahvuse olemasolu tõttu 
vajalik teema.
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Koolitajate 
hinnang 
koolitusele
Inimõiguste spetsialisti Marianne Meiorgi kaasamine koolitusse õigus-
tas ennast. Osalejaid said hea ülevaate inimõiguste hetkeolukorrast 
Eestis. Kuna koolitusel osales ka vene rahvusest neiu, siis oli võimalik 
kuulata tema seisukohti inimõiguste ja diskrimineerimise kohta Eestis. 
See andis osalejatele palju lisaväärtust. Noorsootöö ja inimõiguste 
omavahelise seose otsimisele ja leidmisele aitas kaasa osalejate erinev 
noorsootöö alane taust ning aktiivne osalemine koolitusprotsessis. 
Kõige olulisemaks peame seda, et koolitus motiveeris osalejaid ka 
edaspidi omavahel inimõiguste vallas koostööd tegema.

Üldises plaanis täitis koolitus oma eesmärke, kuna koolitus oligi mõel-
dud noorsootöötajaile, kelle jaoks kokkupuude inimõiguste teemaga on 
uus või üsna uus. Kuna koolitusele tuli aga ka valdkonnas väga koge-
nud ja põhjalikema teadmistega inimesi (juba oma hariduse või ameti 
poolest), siis nende jaoks ei läinud koolitus teemasse piisavalt sügavale 
sisse. Samuti oli koolitusel osalejaid, kelle huvi inimõiguste vastu oli 
seotud eelkõige mingi väga spetsiifilise või siis vastupidi pigem juba 
maailmahariduse teemaga (nt õiglane kaubandus, kõhubeebide õigu-
sed, toidupuuduse mured Aafrika maades, kriminaalse minevikuga 
inimeste õigused peale vangistust jne), mistõttu koolitus jäi nende 
jaoks liiga üldiseks.

Ometi sai inimõiguste teema tänu konkreetsele ja faktilisele taustin-
fole ning samuti erinevate isiklike kogemuste ja teadmiste jagamise 
kaudu osalejaile selgemaks ja süstematiseeritumaks. Lisaks sellele ka 
isiklikumaks. Eesmärk oligi vaadata, kuidas inimõigused puudutavad 
meie elu ja tööd väga igapäevaselt ja pidevalt ning meil tuleb vastavad 
olukorrad lihtsalt ära tunda, et sealt edasi liikuda noorte suunamisel ja 
nendes teatud väärtushinnangute kasvatamisel.

Ehk kõige olulisem on minu jaoks see, et osalejad said inimõiguste 
teema käsitlemiseks ja teemale lähenemiseks noortega palju uusi ideid 
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ning koolituse hea atmosfäär. Puhkehetkedel tekkinud omavahelised 
sidemed motiveerivad osalejaid ka edaspidises koostöös, mis eelda-
tavasti motiveerib neid omakorda nende enda töös teemaga edasi 
tegelema.

Väärtused, mis 
 toetavad  maailmast 
 hoolimist e. 
inimõigused
Ena Mets
Koolitaja koolitusel „Inimõigused noorsootöös“

„Ei ole võimalik 90. päevaks, maksimaalselt 30. päevaks saate 
taotleda!“

Istusin jõuetult ja nii jahmunult Brasiilia saatkonnas viisaosakonna 
vastuvõtutädi ees, et olukord ei tundunud mulle esimese hetkega isegi 
mitte katastroofiline. Kuidagi ebareaalne tundus. Järgmisel hetkel 
jõudis see mulle kohale küll — mulle ei taheta anda 90-päeva turistivii-
sat Brasiiliasse, kus olen pea aasta teinud vabatahtlikku tööd ning kus 
tunnen end tõeliselt kodus. Mulle ei taheta anda viisat, kuna olin seal 
juba eelmisel aastal 90 päeva olnud. Mu pool aastat vaagitud lapsepõl-
veunistuse realiseerimise lootus kukkus kokku. Kuus kuud olin lugenud 
päevi hetkeni, millal saan sinna, kus tunnen, et on minu teine või isegi 
esimene kodu ning kus saan lõpuks ometi oma tööd kõrvale jätta ja 
kirjutada. Ma ei tunne end seal välismaalasena, ma tunnen end seal 
kodus. See on minu kodu!

Lõpuks jõudis mulle kohale, et mind ei lasta minna minu oma „koju“ 
(koju jutumärkides, kuna nemad seda nii ei näe), sest olen seal 
„kodus“ juba eelmisel aastal kolm kuud olnud. Meeleheide. Jõuetus. 
Unest ärkamine. Viha. Vihkamine. Ühe pisikese hetkega jõudis minuni, 
et see kõik toimus minuga, et see ei ole enam kellegi teise pseudo-
probleem. Korraga mõistsin, et inimesed on endale loonud maailma, 
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milles peaaegu kellelgi pole hea. Nad on siia Maale kukkunud, endale 
haaranud maad ning tekitanud piirid, mille ees on keelumärgid kõigile, 
kes pole selles piirkonnas sündinud. Selle pisikese hetkega tundsin 
endas korraga jõuetust, meeleheidet ja viha. Ma ei saa süsteemi vastu. 
Olen sunnitud tegutsema sellessamas maailmas, mille on loonud 
inimesed, kes ei näe kaugemale oma privileegidest ja kel pole unistusi. 
Minus ei tekkinud mitte ainult viha, vaid vihkamine. Vihkasin sel päeval 
inimesi. Vihkasin maailma, mis ei lubanud mul end määratleda nii nagu 
ma tundsin, et olen, ennast määratleda sellena, kellena end ise tundsin 
ja sellena, kellena olemine tundus mulle loomulik ja loomupärane. 
Vihkasin seda maailma, mille inimesed iseendale ja mulle on loonud. 
Kellel on õigus mulle öelda, et ma ei tohi võrdselt Eestiga enda koduks 
pidada Brasiiliat? Lihtsalt seepärast, et ma pole seal sündinud? Et mul 
pole nende passi? Et ma pole seal elanud suuremat osa oma elust?

Aga mina olen tegelikult eliit. Mina saan piiride olemasolu omal nahal 
tunda vaid kogemata. Aga ka see kogemata ja juhuslik mõistmine 
tekitas minus nii suure vihkamise  maailma vastu, et üheks terveks 
päevaks polnud mul teistest inimestest ei sooja ega külma. Eliit olen 
ma seetõttu, et üldiselt on minu valikud ja enesemääratlus veel piisa-
valt „normaalse“ ligidal, et seda aktsepteeritaks. Takistus tekkis antud 
juhul natuke teisel tasandil, kui seda on igapäevaelu. Küll aga on Eesti 
ühiskonnas väga palju „normaalsest“ kõrvalekaldeid, mida veel ei 
sallita. Meil on veel väga palju tabusid ja üldlevinud eelarvamusi, mis 
toetavad suure hulga inimeste vähemalt osalist tõrjutust ühiskonnast, 
mis süvendavad sallimatust, inimvääritust, ebavõrdust, diskrimineeri-
mist, vabadusetust, austuse puudumist teise (erineva) vastu ja ebaõig-
lust. Nõnda toetavad ja külvavad meil valitsevad mõtlemismustrid 
inimõiguste antiväärtusi ehk kõike inimsõiguste taga olevaile väärtus-
tele vastupidist.

Kui üks noor kujunemisjärgus inimene peab aga selliste „piiride“ vastu 
põrkuma iga päev, oma eneseotsinguil ja valikutes. Kui ta järjepidevalt 
avastab, et tema ümbrus ei aktsepteeri ega salli seda, kellena noor 
inimene ise end määratleb või tunneb olevat või isegi ilmselgelt seda, 
kes ta on (nt tumeda nahaga, erinevat päritolu, teistsuguse seksuaalse 
hoiakuga jne), siis temas ei teki meeleheide ja vihkamine mitte ainult 
üheks päevaks ega aeg-ajalt, vaid vihkamine süveneb iga päev ja järk-
järgult. Noor inimene, keda aga tema endana ühiskonnas ei sallita ning 
kelles seega kasvatatakse vihkamist maailma ja teda ümbritsevate 
inimeste vastu, on just see noor, keda ehk meie noorsootöötajad just-
kui üritavad eemale hoida tänavailt, et nad vähemalt lollust ei teeks. 
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Sest lollust teeb (loe: end ümbritseva suhtes vaenulikult tegutseb) 
ikkagi inimene, kes ei hooli ümbritsevast, kelles pole kasvatatud või 
kelles on maha surutud ümbritseva vastu armastust, hoolimist ja salli-
mist. Üks põhjus, miks see võib juhtuda, on see, et noor on pikka aega 
põrganud vastu neid piire, mille meie oleme maailmas (meie, eestlased 
oma väikeses Eesti maailmas) sisse seadnud. Kui inimene „ei tohi“ olla 
teisest rahvusest, teisest kultuurist, teise nahavärviga, teistsuguste 
uskumustega, teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga ning ta peab 
enda identiteeti pidevalt alla suruma, siis see võib olla oluliseks põhju-
seks, miks noor läheb „halvale teele“.

Noorsootöö on see, mis peaks tegelema noorega tema formaalhari-
dusvälises keskkonnas ning toetama noore arengut täisväärtuslikuks 
inimeseks ja kodanikuks väljaspool kooliseinu. Seega on ka noor-
sootöötajal suur vastutus selles, kas noor hakkab maailma ja inimesi 
vihkama, kuna tema ümber on ehitatud liiga palju piire või suudab ta 
end tunda selle ühiskonna osana. Kui me räägime inimõigustest noor-
sootöös, siis ei tähenda see seda, et noorsootöötaja peaks noortele 
lihtsalt nende õigusi õpetama, vaid eelkõige seda, et noorsootöötajal 
on suur roll teatud väärtuste kandmises nooreni. Tore oleks (ja 
tegelikult on see ju noorsootöö eesmärk), kui need nooreni viidavad 
väärtused ei toeta mitte noore jõudmist maailma vihkamiseni, vaid 
pigem neid väärtusi, mis toetavad noore  enesemääratlust ja ka teiste 
inimeste enesemääratluse sallimist. Selleks peab aga kõigepealt noor-
sootöötaja ise neid väärtusi toetama ja nedesse uskuma.

Selle aasta maikuus toimus ka Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud 
koolitus „Inimõigused noorsootöös“, kus püüti edasi anda just eelkõige 
seda ideed, et rääkides inimõigustest töös noortega, räägime tege-
likult teatud väärtuste edasikandmisest nooreni. Koolitusel püüti ka 
vaadata noorsootöötajasse endasse — kas ta ise üldse usub ja toetab 
enda elus neid väärtusi, mis toetavad noore julgust enesemääratlusel, 
aga ka avatust teistsuguse sallimisel. Küsimus pole siis enam mitte 
selles, kas me oleme valmis sallima, kui keegi tunneb, et ta ei kuulu 
mitte ainult Eestisse, vaid ka kogu ülejäänud maailma, vaid selles, kas 
oleme valmis sallima meil elevaid vähemusrahvusi ja ka seda, kui nad 
tahavad end tunda osana eesti elanikkonnast, kas oleme valmis sallima 
homoseksuaalsust, teist nahavärvi, teistsugust eluviisi valikut. Ja kas 
suudame ära hoida selle, et noor hakkab maailma vihkama?

Artikkel ilmus ajalehes AKEN 08.11.2009
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Kasulikud viited
Kasulikud viited edasiseks lugemiseks ja tegutsemiseks

Taustinfo
• Palju taustinfot, statistikat ja selgitusi erinevate globaalsete 

teemade kohta (inglise keeles) www.globalissues.org/issue

• ÜRO Rahvastikufond www.unfpa.org/public/

• ÜRO Inimarengu aruanded ja sellealane statistika 
http://hdr.undp.org/en/

• Human Rights Education Association (info maailma kohta) 
www.hrea.org/

• Allikmaterjalid, sh Inimõiguste organisatsioonid, koolitus-
programmid, fondid, bibliograafia jne http://hrea.org/pubs/
HREresourcebook/resourcebook.pdf

• Riigiportaal: inimõigustega seotud teemad, olukord Eestis jms 
www.eesti.ee/est/teemad/inimoigused/

• Eesti Inimõiguste Instituut (deklaratsioon, juriidiline materjal, 
seminaride tulemused, projektid) www.eihr.ee/

• Inimõiguste Keskus (uudised, raamatukogu jms) 
www.humanrights.ee/

• Laste õigustest, näpunäited, meetodid spetsialistile, lapsevane-
male www.lastekaitseliit.ee/

• MTÜ Living for Tomorrow (inimõiguste deklaratsioon, info Eesti 
kohta) www.lft.ee/

• Interaktiivne atlas ÜRO Aastatuhande arengueesmärkide kohta 
http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/

• Õiglane kaubandus Eestis www.fairtrade.ee/et

Õppe- ja muud kasulikud materjalid:
• Maailmahariduse erinevad valdkonnad (sh inimõigu-

sed), õppematerjalid, saadaval olevate filmide nimekiri jmt 
www.maailmakool.ee
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• Euroopa Nõukogu poolt välja antud maailmahariduse 
õppematerjal, käsiraamat www.coe.int/t/dg4/nscentre/
GEguideline_presentation_en.asp

• Ingliskeelne maailmaharidust käsitlev ja hulganisti õppemater-
jale sisaldav lehekülg www.globaleducation.edna.edu.au/

• Maailmakodaniku hariduse kohta materjale ning infot ja tege-
vuste-meetodite kirjeldusi sisaldav lehekülg www.oxfam.org.uk/
education/gc/

• Human Rights Ressource Centre (materjale tegevuseks) 
www.hrusa.org/

• UNESCO inimõiguste lehekülg, info, väljaanded www.unesco.org/
en/human-rights-education/

• Amnesty International materjale ja nippe õpetamiseks, 
filmide käsitlemiseks www.amnestyusa.org/educate/page.
do?id=1102117

• Ingliskeelne raamatukogu inimõiguste teemaliste käsiraamatu-
tega www.hrea.org/index.php?base_id=102&language_id=1

• PDHRE info, materjalid (mida saab tellida), meetodid 
www.pdhre.org/index.html

• Inimõigustega seotud tegevuste-töötubade jaoks näpunäited 
www.pdhre.org/materials/learning.html

• Erinevad Euroopa Nõukogu voldikud ja infomaterjalid 
www.coe.ee/?op=body&id=130

• Mitmekesisuse, inimõiguste, kultuuridevahelise õppimise ja 
soolise võrdõiguslikkuse teemalised käsiraamatud (Compass, 
Compasito, Education Pack, Alien �93, Domino, Gender Matters) 
www.eycb.coe.int/compass/

• Sallivuse ja mitmekesisuse teemaline käsiraamat õpetajatele 
www.discoveringdiversity.org/teacher_zone 

• Mõned tegevused lastega kasutamiseks www.unhchr.ch/html/
menu6/2/abc.htm#II

• Lõputu hulk materjale inimõiguste teemal  www1.umn.edu/
humanrts/links/curricula.html
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„Inimõigused noorsootöös“ 
Aeg: 25.-27. 05. 2009
Koht: Kopra turismitalu, Viljandimaa
Koolitajad: Argo Bachfeldt, Ena Mets

Keeletoimetaja: Terje Henk
Graafiline disain: Norman Orro

Koolitus oli rahastatud Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaas-
rahastusel elluviidavast programmi 
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine.“  
1.1.0201.08-0001 ressurssidest.

Muud vahendid teema käsitlemiseks:
• Uudisteagentuuri Reuters pildireportaaž ja ülevaade 6 aasta 

uudistest, mis muutsid maailma www.stateoftheworld.reuters.
com/ 

• Lühike ja tabav film, asjadest, tarbimisest ja sellest, kuidas meie 
valikud mõjutavad maailma www.storyofstuff.com/index.html

• Mängud lastele ja lastega www.panwapa.com/deploy_en/caregi-
vers_printable_activities.php

• Arvutimäng mõistmaks põgenike elu www.playagainstallodds.com 

• Suurepärane dokumentaalfilm (inglise keeles) diskrimineerimise 
mehhanismidest ja isiklikust vastutusest www.pbs.org/wgbh/
pages/frontline/shows/divided/ 

• Inimõiguste teemalised lühifilmid www.knowyourrights2008.org/
index.php?nav=declaration&rub=testimony

• Lasteõiguste teemalised multifilmid 
www.unicef.org/crcartoons/list.htm
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