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Mitmekesisus noorsootöös
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“Mitmekesisus on vaieldamatu tõsiasi; see, kas see ärritab inimesi või
lisab nende elule vürtsi, on meie aja fundamentaalsemaid psühholoogilisi, sotsiaalseid, kultuurilisi ja poliitilisi küsimusi.”
John W. Berry, Kanada kultuuripsühholoog 1997

Koolitus “Mitmekesisus noorsootöös” keskendus erinevate
noortegruppide kaasamise võimalustele noorsootöös.
Koolituse eesmärk oli leida vastuseid, mida mitmekesisus
noorsootöös ja kaasav noorsootöö võiks ning peaks tähendama. Kui lähtuda põhimõtetest, et noorsootöö on kõigile,
siis peamegi olema avatud kõigile, mis tähendab, et meie
loodud keskkond ja läbiviidavad tegevused peavad kõigi
noorte jaoks mõjuma turvaliselt ja hoolivalt. Erinevate
noorte kaasamiseks ei ole alati vaja erinevaid meetodeid,
vaid sageli piisab ka mõtteviisist, suhtumisest ja turvalisest
ning sallivusele orienteeritud keskkonnast.
Käesoleva koolitusraporti ning selle lõpus leitava lingikoguga soovime pakkuda teile võimalust leida vahendeid,
kuidas mitmekesisuse teemat oma töösse paremini lõimida.
Lähtume põhimõttest, et selleks, et mitmekesisuse teemad
noorteni viia tuleb esmalt luua turvaline keskkond ja selle
kaudu valmisolek mitmekesisusega seotud teemadest
rääkimiseks.
Valmisolekust edasiliikumiseks on oluline teada taustinformatsiooni, et tekiks teadlikkus erinevate gruppide reaalsusest. Seejärel on lihtsam astuda samm edasi ning proovida
sügavamat teemakäsitlust, et jõuda mõistmise ja aktsepteerimiseni ehk mitmekesisuse tunnustamiseni.
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Takistused noorsootöös osalemisel
Noorte kaasamine noorsootöö tegevustesse on sageli teemaks ja
mureks, mis noorsootöötajaid painab. Ka käesoleval koolitusel tuli
jõuliselt teiste ootuste hulgast välja soov leida uusi lähenemisi ja
meetodeid, kuidas noori paremini tegevustesse kaasata, ka neid, kes
tavaliselt noorsootöö tegevustest eemale hoiavad.
Samal ajal kui noorsootöötaja plaanib noortele põnevaid tegevusi, võib
noor maadelda palju olulisemate igapäevaraskustega. Noor ei tule
noortekeskuse korraldatud orienteerumismängule, teemaõhtule või
niisama piljardit mängima, kuna teda painavad küsimused näiteks oma
seksuaalsuse ja inimsuhetega seotud teemadel. Enne veel kui mõelda,
kas meetodid, mida oma töös kasutame on piisavalt avatud ning
kaasavad, on veelgi olulisem vaadata otsa takistustele, millega noored
silmitsi seisavad.
T-Kit käsiraamat “Sotsiaalne kaasatus” (http://euroopa.noored.ee) toob
välja, et noorsootööst kõrvale jäämiseks on kahte tüüpi takistusi:

Praktilised takistused
•

informatsiooni puudumine;

•

osalemisloa puudumine — grupi surve liitumise vastu;

•

aja või energia puudumine;

•

rahapuudus;

•

kultuurilised või religioossed vastuolud;

•

liikuvusega seotud probleemid.
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Isiklikud takistused
•

madal enesehinnang;

•

enesekindluse puudumine;

•

julguse puudumine;

•

hirm üleoleva suhtumise ees;

•

hirm diskrimineerimise ees.

See ei ole kindlasti lõplik loetelu, kuid annab mõtlemiseainet, miks
noored noorsootöö poolt pakutavast eemale jäävad. Nimetatud takistusi võib seostada ka identiteedi mudeliga (kasutatakse ka mitmekesisuse mudelina), mis toob välja inimese identiteedi eri osad (K.A.S
käsiraamat www.mitteformaalne.ee/index.php?mid=181). Noorsootöös
peaks seda mudelit vaatama selle pilguga, et millistele noore identiteedi osadele me noorega töötades tähelepanu pöörame, kui sügavale
inimese sisse näeme ja kuidas oma tegevustes tema tuumast lähtume.
Seades mudeli kõrvale ka takistused, miks noored noorsootöö tegevustega kaasa ei lähe, saab kergemini mõelda tegevuste peale, kuidas
noori kaasata.
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Mitmekesisus ja identiteet vs mitmekesisus ja isikulised erinevused.
Identiteeti võib määratleda kui inimese enda loodud/omaksvõetud,
suhteliselt püsivat, mõtestatud ja integreeritud nägemust iseendast,
sh oma unikaalsetest omadustest ja kogemustest (personaalsest
identiteedist) ning oma sotsiaalsetest suhetest ja kuulumisest sotsiaalsetesse gruppidesse (sotsiaalsest identiteedist). (Valk, 2003)
Oluline on silmas pidada, et identiteeti ei tohi segamini ajada eelistustega (näiteks muusikamaitse, riietusstiili jm). Identiteet on osaliselt
ajas muutuv ja elu lõpuni arenev, mis tähendab, et noorsootöö peab
olema pakutavate tegevuste ja lähenemistega piisavalt paindlik.
Identiteet on seotud sotsialiseerumisprotsessidega — sooviga leida
ja kuuluda „omasuguste hulka“. Sotsialiseerumine on see, mis annab
võimaluse identiteedi mitmekihilisuse tekkeks — mida rohkem me
puutume kokku erinevate inimeste ja kultuuridega, seda mitmekesisemaks ja põnevamaks kujuneb meie olemus. Seetõttu peab noorsootöö
kaasama võimalikult erinevaid noortegruppe. Samas on identiteet ja
enesehinnang mõjutatav väljastpoolt läbi „grupist“ tekitatud stereotüüpide ning suhtumiste, millega seoses peab noorsootöö proovima
olla võimalikult neutraalne ja mitmekesine nii inimeste, erinevuste,
tegevuse, huvide jm poolest, et võimalikult paljud erineva identiteediga noored tunneksid kuuluvust. Nõnda annab noorsootöö võimaluse
noortele oma identiteedi otsimisega tegeleda turvalises keskkonnas,
kus samas on piisavalt palju väljakutseid ja mitmekesisust, et oleks
võrdluse ja valikuvõimalusi.
Lange and Westin (1985: 19): “identiteedi loomise protsessi on
kaasatud “seestpoolt” inimese enda alateadvus ja jagatud grupisisesed
stereotüübid ning “väljastpoolt” avalikkuse poolt peale surutud või
tajutud personaalsed ja sotsiaalsed identiteedid. Kes on “mina” ja kes
on “avalikkus” sõltub, muidugi, omaksvõetud vaatevinklist.”
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Personaalne
— unikaalsed
omadused ja
kogemused

Seest —
alateadvus +
grupisisesed
stereotüübid

Identiteet

Väljast —
peale surutud
või tajutud
personaalsed
ja sotsiaalsed
identiteedid.

Sotsiaalne —
grupikuuluvus,
sotsiaalsed
suhted jne

Identiteet ja selle defineerimise võimalused (koostatud kasutades:
Valk, 2003; Lange and Westin 1985)

Sarnasused ja erinevused
„Me ei näe asju nii nagu nad on, vaid nii nagu meie oleme.“
Anais Nin
“Erisused taanduvad meie meele kalduvusele konstrueerida kujutisi
sotsiaalsest reaalsusest pigem kontrastide kui sammsammuliste erinevustena. Kontrastide tajumisel varjutab erinevus ühes dimensioonis
sarnasuse paljudes teistest”. (Lange, Westin, 1985: 19) Erinevused on
kindlasti seotud terminiga sallivus, mis tähendab maailma mitmekesisuse, nende väljendusvormide ning erinevate inimtüüpide austamist
ning hindamist. See väljendub teadmiste omandamises, avatuses,
vastastikuses suhtlemises, mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja veendumusvabaduse tunnustamises. Inimene ei sunni teistele peale oma
seisukohti, kuid samas saab ka tema olla tema ise oma arvamust
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maha surumata. See tähendab ka kõikide inimeste põhiõiguste ja —
vabaduste tingimusteta tunnustamist.
Mitmekesisusest mõeldes nähakse esimesena just inimestevahelisi
erinevusi — kuid inimesed võivad olla erinevad väga mitut moodi
— mis on see, mis meid ühest küljest „eriliseks“ teeb ja samas ühendab. Sotsiaalne kaasamine ja mitmekesisuse tunnustamine algab
individuaalsel tasandil — lihtsamalt öeldes — ennast tundma õppides.
Olles teadlik, kes oleme, on lihtsam näha ja tuua välja, mis meid
teistest eristab ja mis meil teistega sarnast on (SALTO käsiraamat „ID
booklet“). Identiteet on see, mis meid teistega ühendab ja samas ka
see, mis meid eristab. See, et me näeme asju just nii nagu meie ise
oleme võib viia ka arusaamatusteni. Üks lihtsaim meetod, kuidas näha,
et me tajume, tunnetame ja näeme väga igapäevaseid asju erinevalt
on „Kui pikk on üks minut?“ (MFÕ link www.mitteformaalne.ee/index.
php?id=698).
„Inimmeel on nagu langevari, töötades kõige paremini just avatult“
Frank Zappa
Noorsootöö saab pakkuda noortele võimaluse kohtuda ja suhestuda
erinevustega — inimeste ja kultuuridega — mis laiendab nende silmaringi ja maailmavaadet, pakkudes neile omakorda uusi võimalikke
vastuseid väljakutsetele, millega nad elus silmitsi seisavad. Õppides
nägema elu võimalikult erinevatest vaatepunktides, muudab nad
loovamaks. Kuna mitmekesisus on ühiskonna baasolemusse sissekirjutatud, siis on ju oluline, et noored oskaks sellega toime tulla ja näeksid
seda kui väärtust. Noortele tegevusi pakkudes tuleb erinevate noortegruppide vahel leida sarnasusi, neid ühendavaid tegevusi ja väärtuseid.
Kokku tuleb tulla sarnasuste põhjal ja sealt saame edasi liikuda oma
erinevuste suunas.
Edasiseks mõtteaineks sobib lause: „Inimestena on meie suurim jõud
erinevuste tunnustamine ja suurim nõrkus meie läbikukkumine nende
erinevuste omaksvõtmisel“.
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Mõisted
Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks
tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö sisuks on noorte
sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja
füüsilist arengut. (Noorsootöö seadus, 1999). Sotsiaalteadlane Howard
Williamsoni sõnul on noorsootöö noortega usaldusväärse ning tõsiseltvõetava suhte loomine, et toetada ja avardada nende õpikogemust ja
sellega suurendada nende isiklikku arengut (2006).

Mitmekesisus viitab erinevate nähtuste kogumile, mida iseloomustavad erinevused ja sarnasused nagu rassiline ja etniline kuuluvus,
religioon või uskumus, vanus, puue, seksuaalne orientatsioon ja identiteet. Mitmekesisuse tunnustamine viitab teadlikele tegevustele, millega
tunnustatakse erinevusi, ollakse nende suhtes salliv ja väärtustatakse
neid.
Mitmekesisuse tunnustamise aluseks on:
•

Mõistmine, et iga inimene on unikaalne.

•

Inimeste individuaalsete erinevuste austamine ja tunnustamine.

•

Erinevuste toetamine usalduslikus ja arengut toetavas keskkonnas,
nii inimese kui grupi hüvanguks.

Noorsootöös tähendab mitmekesisus, et mõistetakse iga noore
unikaalsust, vastavalt esitatud loetelule ja neid erinevusi ka toetatakse
usalduslikus ja arendavas keskkonnas, nii selle noore kui terve grupi
hüvanguks.
Eelnevalt kirjeldatud lähenemist kasutasime ka koolitusel ehk esmalt
lõime turvalise keskkonna, et käsitleda teemasid, mis kaasavad
endaga nii isiklikku analüüsi, arvamuste paljusust ja emotsionaalseid
küsimusi. Koolituse jooksul täiendasime koolituse ruumi erinevate
plakatite, postkaartide, piltide ja aforismidega, mis looks õhkkond
mitmekesisuse käsitlemiseks. Avatud keskkonna loomiseks alustasime
esmalt tutvumisest ning ootuste selgitamisest eelootavale koolitusele
(PILT). Enne põhjalikumat tuttavaks saamist võtsime hetke, et kokku
leppida koostöötamise ja — olemise põhimõtted, milles iga koolitusel
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osaleja sai kaasa rääkida. Karuselli meetod (vt MFÕ link www.mitteformaalne.ee/index.php?id=546) aitas osalejatel üksteisest nii isiklikult
kui tööalaselt rohkem teada saada. Soodustamaks grupitunde tekkimist panime osalejad grupina proovile Õnge ehk Magic stick harjutuses
(vt MFÕ link www.mitteformaalne.ee/index.php?id=487).
Kuna koolitus kätkes kahte teemat: mitmekesisust ja noorsootööd,
keskendusime koolituse esimeses osas noorsootööle, et luua kontekst,
milles käsitleme mitmekesisuse teemat.

Koolituskava
ülevaade
Esimene päev, 27. veebruar

Teine päev, 28. veebruar

Kolmas päev, 3.aprill

Mitmekesisus ja noorsootöö
Eesti noorsootöö reaalsus läbi
väiteharjutuse.
PAUS
Koolituse algus ja
sisse-elamine:
• Nimering
• Koolituse taustalugu ja
eesmärgid
• Koolituse lähenemisest ja
programmist
• Osalejate ootused ja
küsimused koolitusele
• Kokkulepped koostööks
• Kohaletulijatest grupiks
— karusell ja magic stick

Mitmekesisust toetav
keskkond
Kaasamine ja osaluse
ettekanne.
Gruppides jagamine: head
näited kaasamisest enda töös
Takistused noorte kaasamisel
ja osaluses.
Vestlus: võrdsed võimalused
LÕUNA

Tere jälle!
Kuidas on siiani ja vahepeal
läinud?
Tagasivaade eelmisesse koolitusse – „kodutöö“ ülevaade:
milliseid sihtgruppe on raske
noorsootöös kaasata? Mis on
selle võimalikud põhjused?
Arutelu: Kaasamise takistuste
seos mitmekesisusega.
Võimalused nende takistuste
vähendamiseks noorsootöös.

Sisukord

Mitmekesisus
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Koolituskava

Noorsootöö olemusest,
noorsootöö ühiskonnas ja
noore elus.
Isiklik analüüs: mis on noorsootöö potentsiaal, et suunata
ja toetada noort vastavalt
ühiskonna ootustele?
Grupitöö: Mis peaks olema
noorsootöö sisu; põhimõtted,
millest noorsootöö lähtub.
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Mitmekesisus ühiskonnas

ID-molekul - enda identiteediga töötamine.

Praktilise tunnetuse loomine
erinevate sihtgruppide osas
— “Take a step forward” (vt
Compass)

Arutelu sarnasuse ja erinevuse
teemal, ID mudeli (vt eespool)
tutvustus.
Esitlus: Mitmekesisuse mõiste
erinevad tõlgendused.

Analüüs ja vestlus erinevate
sihtgruppide olukorrast Eestis ja
Eesti noorsootöös.

Grupitöö, arutelu:
Mitmekesisuse väärtustamise
positiivsus, miks mitmekesisus
on oluline noorsootöös?
Lugu: Ahvid ja banaanid (vt
K.A.S.)
PAUS
Noorsootöötaja roll

Koolituspäevade kokkuvõte:

Joonistamine sümbolina „minu
roll noorsootöötajana“;
• jagamine väiksemas
grupis;
• suures ringis tuua välja
ühised jooned.

• Koolituse ülevaade
• Kodune ülesanne —
analüüs milliste sihtgruppideni oma töös ei jõuta,
millised võivad olla takistused selleks.
• Tagasiside kahele päevale
ja ootused viimaseks
koolituspäevaks.

Meetodid mitmekesisuse
toetamiseks
Lähenemised ja meetodid tööks
mitmekesisusega.
Meetodite valiku põhimõtted.
Edasist tööd toetavate materjalide, ressursside, käsiraamatute
tutvustus.
Edasised sammud — millega
plaanin peale koolitust edasi
tegeleda?
Tagasiside koolitusele

Pooltund iseenda või jutukaaslasega — mida õppisin
tänasest päevast?
ÕHTUSÖÖK
Foorumteater

Koolituselt lahkumine

Sisukord
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Noorte kaasamine ja osalus
Algatuseks lõime laiema seose ühiskonna ja noorsootöö vahel, analüüsides, kuidas on noorsootöö ja noored seotud muutustega, mis Eestis
hetkel toimuvad (ka. mitmekesisuse teemaga). Seejärel vaatlesime
põhjalikumalt noorsootöö põhiolemust ja eesmärke ning noorsootöötaja rolli arutlemaks, kuidas mitmekesisust igapäevaselt noorsootöösse
sisse põimida. Eraldi käsitlesime erinevaid aspekte, mis võivad kujuneda takistusteks noortele või noorsootöötajatele mitmekesisusega
tegelemises. VAT Teatri Foorumgruppi liikmete Mari-Liis Velbergi ja
Piret Soosaare abiga mängisime läbi Foorumteatri keerulisi situatsioone, mis võivad noorsootöös ette tulla. Väiteharjutus (vt MFÕ link
www.mitteformaalne.ee/index.php?id=525 või www.mitteformaalne.ee/
index.php?id=974) aitas meil analüüsida Eesti noorsootöö hetkeolukorda ja väljakutseid. Põhjalikumalt rääkisime kaasamise ja osaluse
põhimõtetest, gruppides jagasime häid näiteid noorte kaasamisest ning
käsitlesime ka erinevaid takistusi noorte osalusele (vt eespool).
„Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha.“
Mahatma Ghandi

Aktiivse osaluse põhimõtted (allikas teadmata):
•

noored on loovad ja hea kujutlusvõimega;

•

noored haaravad kinni ja soovivad panustada tegevustesse, mis
neid isiklikult puudutavad;

•

õigetes tingimustes noored mitte ainult ei võta, vaid otsivad
vastutust;

•

aktiivsed tegevused on noorte jaoks sama huvitavad kui „vaba aeg“
(chillimine) ja „mäng“ ning nad tahavad õppida.

Noorte osalusest rääkides võime rääkida neljast C-st ehk neljast
tegurist, mis tagavad eduka osalemise (Marc Jans and Kurt de Backer,
2002; ENL Noorte osaluse käsiraamat):
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1. Taust (Context);
2. Väljakutse (Challenge);
3. Võimed (Capacity);
4. Seotus (Connection).
Väljakutse tähendab, et ettevõtmine peaks noorele esitama mingi
väljakutse, see peaks neid ahvatlema kaasa lööma ja nende silmaringi avardama. Kuid sellise väljakutsega toimetulemiseks peaksid
noortel olema küllaldased võimed, sest kui väljakutse on ületamatult
raske, võib kaduda huvi ning ebaõnnestumise korral võivad jääda
püsima masendus ja umbusk ka järgnevate projektide suhtes. Teisest
küljest peaks väljakutse olema piisavalt suur, siis ei hakka noortel
igav ning innustust saab saavutusvajadus: „Me saime hakkama!”
Seetõttu peab kaasaja tundma ka noore inimese oskusi ja võimeid ja
kohandama projekti nii, et tulemuseks oleks väikeste õnnestumiste
ja edusammude jada. Viimane, kuid sugugi mitte vähemtähtis on
noorte seotus — noored peavad tundma, et nad on teie ettevõtmisega
seotud. Seepärast tulebki tegevused mugandada ja viia kooskõlla selle
maailmaga, milles noored elavad. Kui projektis õnnestub neid tegureid arvestada ja tasakaalus hoida, on esimene samm eduka projekti
suunas astutud (ENL „Noorte osaluse käsiraamat“, 2009). Seotuse
osas tuleb kindlasti siinkohal mängu ka mitmekesisuse aspekt —
noorte maailm tähendab ka noorte identiteeti.
Noorte osaluse selgitamiseks tõime näiteks ka Roger Harti (1992)
osalusredeli, soovides sellega viidata erinevatele tasanditele. Harti
järgi on viis ülemist tasandit aktsepteeritavad ja soovitavad vormid
noorte kaasamiseks. Kolm alumist on ebasoovitavad vormid ja tegelikult noori ei kaasa. Järgnev on põgus ülevaade Harti poolt kirjeldatud
tasanditest, alustades positiivseimatest:
8 — Noorte omaalgatuslikud, kuid täiskasvanutega jagatud
otsused
Initsiatiiv tegevuseks tuleb noortelt, kuid otsuste tegemisel osalevad
nii noored kui täiskasvanud. Täiskasvanud innustavad noori, samas
saavad noored õppida täiskasvanute elukogemusest. Niiöelda võrdne
partnerlus noorte ja täiskasvanute vahel. Näide: Avatud Noortekeskuse
hoolekogusse on kaasatud nii noored kui noorsootöötajad, mis aitab
tagada erinevate poolte arvamuste kajastust otsustes.

12

Sisukord

Koolituskava

Mitmekesisus
noorsootöös

7 — Noorte omaalgatuslikud ja juhitud otsused
Noored algatavad mingi tegevuse ja viivad selle ka ise läbi, täiskasvanutel on vaid toetav roll neis aspektides, kus ilmneb selleks vajadus.
Muuhulgas on täiskasvanutel oluline roll just noorte omaalgatusliku
tegevuse kogemuse analüüsis, aitamaks noortel teadvustada kogetu
väärtust ja tähendust, selle sisu. Selliselt juhitud tegevustes ei ole
tavaliselt oluline iga hinna eest parimaid lahendusi/tulemusi saavutada,
vaid pigem tagada noortele väärtuslik õppimiskogemus.
Näide: Programmi Euroopa Noored raames elluviidavad
noortealgatusprojektid.
Diskuteerida võib selle üle, et milline on “kõige parem” viis noorte
kaasamiseks: 7. või 8. tasand? Antud juhul on 8. tasand seatud kõige
kõrgemale, kuid on ka arvestatavaid argumente, miks kõige enam
väärtustada 7. tasandit.
6 — Täiskasvanute poolt algatatud, kuid noortega jagatud
otsused
Täiskasvanud algatavad mingi projekti, kaasavad noored ning lõplikud
otsused tehakse koos noortega. Näide: Noortekogu, mis on algatatud
KOV ametnike initsiatiivil.
5 — Konsultatsioon noortelt ja tagasiside neile
Noored annavad nõu täiskasvanutele küsimustes/otsustes, mis on
eeskätt täiskasvanute pärusmaa. Ideaaljuhul on protsessi oluliseks
osaks tagasiside noortele - noori teavitatakse, kuidas nende panust
kasutatakse ja milline oli lõpptulemus.
Näide: Noorteparlamendi liikmed osalevad linnavolikogu komisjonide
töös.
4 — Etteantud roll noortel ja tagasiside neile
Noortele antakse teatud ülesanne tervikprotsessist. Noori teavitatakse,
kuidas nende panust kasutatakse ja kuidas see mõjutab lõpptulemust.
Näide: Euroopa päevale pühendatud üritusel kaasati eelnevalt toimunud üritustel osalenud noori, tegemaks esitlust toimunust.
3 — Võltsosalus (ingl k. tokenism)
Juhtumid, kus tundub, nagu noortele antakse sõna, kuid tegelikult
pole neil võimalust otsust mõjutada. Eeskätt seotud noorsootöötajate
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professionaalsuse küsimusega - kas ja kuivõrd tunnetab noortega
töötav täiskasvanu sellise käitumise ebaeetilisust?
2 — Dekoratsioon
Täiskasvanud lahendavad noortelt tulnud probleeme, kuid noored on
otsustusprotsessis vaid nö kaunistuseks, mõjutavad vaid väga kaudsel
viisil.
1 — Manipuleerimine
Täiskasvanud pakuvad ise välja teemasid, mis nende arvates võiks
olla noorte jaoks aktuaalsed, pakuvad noorte nimel lahendusi
probleemidele/teemadele.

Mitmekesisus
Konteksti loomisest ehk noorsootöö olemuse ja eesmärkide analüüsist
ning noorte kaasamise ja osaluse põhimõtetest liikusime mitmekesisuse teemasse. Selle käsitlemist alustasime identiteedist. Erinevad
harjutused ja meetodid andsid osalejatele võimaluse analüüsida
iseennast, enda identiteedi tekkimist ning võrrelda iseend teistega.
Läbi arutelu teemal erinevused ja sarnasused, jõudsime mitmekesisuse
mõisteni. Gruppides arutleti, miks on mitmekesisuse tunnustamine
oluline noorsootöös.
Koolitus oli ülesehitatud 3-päevasena nõnda, et esimesed kaks päeva
järgnesid üksteisele, kolmas aga leidis aset üle kuu aja hiljem. Selline
ajaline nihe andis osalejatele võimaluse koolituse vahepeal jälgida,
milliste takistustega nende töökeskkonnas noored silmitsi seisavad ja
millised on need noorte sihtgrupid, keda on neil keeruline oma tegevustesse kaasata.
Kolmandal päeval keskendusime praktilisele poolele, kuidas mitmekesisuse tunnustamist noorsootöös toetada. Esmalt vaatasime tagasi
eelnenud koolitusele ja jagasime grupis koduse ülesande tulemusi,
kaardistasime, millised on sihtgrupid, keda on keeruline noorsootöösse
kaasata ning mis on selle põhjuseks (PILT) ja otsisime lahendusi (PILT).
Seejärel oli osalejatel võimalus panna ennast kellegi teise olukorda
läbi simulatsiooni „Take a step forward“ (vt MFÕ link www.mittefor-
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maalne.ee/index.php?id=978), kus nad hindasid erinevate taustadega
ja ühiskonnagruppidesse kuuluvate inimeste võimalusi igapäevastes
toimingutes ja eneseteostuses Eestis. Meetodile järgnenud analüüsis
vaatlesime lisaks erinevate ühiskonnagruppide hakkamasaamisele ka
nende võimalusi osaleda aktiivselt noorsootöötegevustes ning võimalikke takistusi osalemiseks. Simulatsioon oli ka näitlik meetod, kuidas
mitmekesisuse teemat noortega on võimalik käsitleda. Koolituseks
oli koostatud põhjalik mitmekesisuse tunnustamist toetav ressursside
kogumik (osaliselt kasutatud ka antud materjalis), mida koolituse lõpufaasis tutvustasime koos selgitustega meetodite valiku põhimõtetest.
Koolituse kokkuvõtteks palusime osalejatel, lisaks tagasiside vormide
täitmisele, välja tuua teemad või küsimused koolituselt, millega nad
plaanivad edasi tegeleda.

Ressursid
mitmekesisuse toetamiseks, tunnustamiseks ja hindamiseks noorsootöös.
Toetamaks mitmekesisuse tunnustamist ja hindamist noorsootöös
peab alustama sobiva keskkonna loomisest valmisolekuks käsitleda,
olla avatud mitmekesisusele. Turvaline keskkond on siin kontekstis nii
füüsiline kui vaimne keskkond, mille kohta on täpsem selgitus käesoleva raporti alguses (näiteks osalust ja takistusi käsitlevas peatükis).
Keskkonda loovad esmalt noorsootöötajad oma avatud suhtumisega,
mis ka füüsilises atmosfääris peaks väljenduma, kuid mõjutavad oma
mõtete, tunnete ja käitumisega kõik noored, keda tegevustesse on
kaasatud.
Selleks on mitmeid võimalusi alustades noori ümbritseva keskkonna
muutmisest, tuues sellesse infot, mis ärgitab mõtteid, tekitab küsimusi, avab uksi „teistmoodi“ maailma. Üks lihtsamaid viise info
noorteni edastamisel on visuaalselt, võimalikult erinevaid kanaleid pidi.
Alustada tasub kanalitest, mis on noortele omane või mis on kasutuses
igapäevaselt. „Info edastamisel“ tasub järgida vabatahtlikkuse põhi-
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mõtet, pakkudes noorele võimalust enda soovil ise teemaga tutvuse
tegemisel esimene samm teha. Noorsootöötaja roll on luua selleks
võimalus, näidata erinevaid vaatenurki ja juhtida noored uue „ukseni“.

Näited
Arvutite taustapildid ja screensaver’id, mida on soovitav muuta
iganädalaselt
Arvutis esimesed leheküljed, mis kajastaksid infot erinevatest sihtgruppidest ühiskonnas või tooksid noorte tähelepanu mitmekesisuse
teemale lähemale:
http://alldifferent-allequal.info - kampaania Kõik Erinevad Kõik Võrdsed
koduleht
www.postsecret.com
www.qiss.eu - LGBT teemasid käsitlev portaal
www.ekno.ee - Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
www.knowyourrights2008.org/
www.sinanoored.ee - SINA noored
www.un.org/works/
http://euroopa.noored.ee - Euroopa Noored Eesti büroo
www.vabatahtlikud.ee
www.ngo.ee Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit
www.narko.ee
www.talktofrank.com
www.amnesty.org
http://naisedratastel.wordpress.com/
www.vedur.ee/puutepunkt/
www.hrw.org/
Plakatid ja kampaaniate materjalid
•

Loesje plakatid www.loesje.org

•

United against racism (plakatid, postkaardid jmt)
www.unitedagainstracism.org/

•

Euroopa Komisjoni diskrimineerimisevastane veebileht
www.stop-discrimination.info/7381.0.html

•

Teiste kampaaniate materjalid, nt Kõik Erinevad Kõik Võrdsed;
Osale
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Kuna mitmekesisuse tunnustamine algab igast inimesest enesest, siis
on ka noorsootöötaja noorele eeskujuks, seda nii vaimses kui füüsilises
mõistes, olukorda võib ära kasutada olles nö liikuvaks märklauaks,
kandes pildi või sõnumiga T-särki, märki, kotti vms:
Kui on tekitatud huvi, tõstatatud küsimusi jne on vaja leida viisid ja
vahendid, läbi mille suurendada noorte teadlikkust ning soodustada
avatud arutelu tekkimist. Kõik, mis on võõras ja teadmatu, on ka
hirmuäratav. „Kui Sa mind ei tunne, ei saa ma Sulle ka meeldida“ on
kampaania „Kõik erinevad, kõik võrdsed“ üheks tunnuslauseks ja üsna
hea näide sellest, miks diskussiooni tekitamine oluline on. Erinevustest
ja mitmekesisusest rääkides on võimalik seda ka kergemini ühiskonnas
märgata ja kui on juba märgatud ning täpsemalt teemasse süvenetud
on eelarvamuste tekkimine palju keerulisem.
Lähtuma peaks noorte endi huvidest, tavapärastest tegevustest ning
pakkuda neile tuttavas ja omases raamistikus teemakohast informatsiooni ja võimalust küsimustele vastuseid leida. Taaskord tasub
kasutada vahendeid, mis on käepärased ja ka noortele omased, nt
audio-visuaalset lähenemist:

Näited
Arvutimängud (olulistel teemadel)
•

Arvutimäng mõistmaks põgenike elu www.playagainstallodds.com

•

Mäng teadusevallas http://nobelprize.org/educational_games/
all_productions.php?sort=games

•

Hariduslikud arvutimängud erinevate teemadel www.eduweb.com

•

Lastele suunatud interaktiivne kodulehekülg inimõiguste ja
mitmekesisuse teemadel:
www.panwapa.com/panwapasplash.php

Filmid
•

Youtube’is (sotsiaalreklaamid, lühifilmid jm)

•

Filmiõhtu filmivalik — mitmekesisuse ja sallivuse teemadel:
www.louis-hoffman-virtualclassroom.com/Psychology%20
Resources/Diversity_Issues/Diversity_Movies.htm
(mitmed nendest pakutud filmidest on Eestis videolaenutustes
kättesaadavad)
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• “Vaata ja muuda” www.maailmakool.ee on Jaan Tõnissoni
Instituudi kolmeaastane maailmaharidusprojekt, mille eesmärk
on pakkuda õpetajatele ja õpilastele huvitavaid ja intrigeerivaid
kaasaaegseid dokumentaalfilme globaalsetel teemadel. Filmid
pakuvad lisaks teadmistele ka emotsioone ja aitavad näha
maailma ka teiste inimeste vaatenurgast. Seetõttu saab neid
edukalt kasutada arutelude algatamiseks ning enda hoiakute ja
arvamuste uurimiseks ning muutmiseks.
•

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

•

Dokumentaalfilmid, mis on toiduks meie mõtlemisele:
http://documentaryheaven.com

•

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Telepurk:
http://euroopa.noored.ee/telepurk

Audiofailid:
•

K.A.S käsiraamat www.mitteformaalne.ee/index.php?mid=181

•

Ööülikool www.ylikool.ee

•

Maailma keelte projekt (võimalus kuulata erinevates keeltes
ÜRO Inimõiguste deklaratsioon) http://worldvoicesproject.org/
voices-project/languages
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Lähenemised ja
meetodid teema
käsitlemiseks
Mitmekesisuse tunnustamise toetamiseks noorsootöös ei ole eraldi
meetodeid, sobivad erinevad meetodid, mille põhimõtted kattuvad
mitmekesisuse tunnustamise taga peituvate väärtustega. Nii nagu üldiselt noorsootöös tasub ka mitmekesisuse teema käsitlemisel lähtuda
mitteformaalse õppimise põhimõtetest: õppijakesksus, paindlikkus,
vabatahtlikkus, eesmärgistatus, avatus kõigile ja sotsiaalne aspekt
õppimises. Lähemalt mitteformaalsest õppimisest ja selle printsiipidest
loe: www.mitteformaalne.ee/index.php?mid=7
Võimalike meetodite tutvustamisel, mida saaks mitmekesisuse
teema käsitlemiseks noortega kasutada, toome näitena koolitusel
„Mitmekesisus noorsootöös“ kasutatud meetodid ning põhimõtted, mis
olid aluseks just nende meetodite valikul.
Mitmekesisusega tegelemine tähendab tegelemist ka iseendaga, enda
suhtumiste, väärtushinnangute, hoiakute ja arvamustega. Iseendaga
kohtumine ja eneseanalüüs on tihti keeruline protsess, millele võib
kaasa aidata lähenemised ja meetodid, mis aitavad meil enda sisse
vaadata. Seda saame teha, kõrvutades ennast teistega, võrreldes enda
arvamust kellegi teise omaga, proovides välja tuua ja mõista põhjuseid
erinevuste ja sarnasuste taga.
Grupisiseseks tutvumiseks ja usalduse loomiseks kasutasime lisaks
tavapärasele nimederingile ka meetodeid „Karusell“ ja „Õng“ ehk
„Magic Stick“ (leitavad MFÕ veebist www.mitteformaalne.ee)
Hea on kasutada ka grupiarutelusid, väiteharjutusi, kunstilisi ja loovust
toetavaid meetodeid (joonistamine, voolimine, teatriharjutused).
Teemasse süvenemiseks on hea kasutada meetodeid, kus osaleja saab
ennast panna kellegi teise olukorda läbi simulatsiooni, rollimängude
või sotsiaalteatri. Näiteks käesoleval koolitusel kasutasime „Take a step
forward“ ja foorumteatrit. Kasutada võib ka näiteks loo rääkimist.
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Samuti on hea kui osalejad saavad võimaluse enesessevaatamiseks ja
teistega jagamiseks/kõrvutamiseks (sümbolite leidmine, ID-molekuli
koostamine, meetod „Me too“). Ka energia tekitamiseks ja jäälõhkumiseks tasub valida teemakesksed meetodid (näiteks „Kolmnurgad“ www.
mitteformaalne.ee/index.php?id=518).
Simulatsioone või draamameetodeid tasub kasutada, nagu ma mitmeid
teisi meetodeid, ainult siis kui olete kindel, et tunnete meetodit,
teemat, noori ja analüüsioskuseid nõnda hästi, et olukord teie kontrolli alt ei väljuks ega jätaks osalejatele ebameeldivat ja ebaturvalist
tunnet.
Koduste ülesannete andmine on hea viis, mille abil saab osalejatel
lasta koolitusel kogetut läbi mõelda ja igapäevaelus proovida. Sellisel
juhul on järgmisel korral kohtumiseks juba ettevalmistus tehtud ja
saab teemaga juba järgmisel tasandil edasi liikuda.
Kõige olulisem on tagasiside andmine, et seeläbi analüüsida enda
õpitut — seda nii koolitustel osalejatega kui ka noortega igapäevases
noorsootöös. Käesoleval koolitusel kasutasime meetodeid „Tunnete
puu“ ehk „Blob-tree“ (MFÕ link www.mitteformaalne.ee/index.
php?id=955), „Pooltund kaaslasega“ ja koolitus-päeviku pidamist.

Meetodi valik
Enne mingi meetodi valikut vii ennast kurssi teemaga, et teaksid ja
oskaksid sellest rääkida, see ei tähenda ekspert olemist, küll aga
tähendab laiapõhjalisemat teadmiste hulka, kriitilist mõtlemise kasutamist ja soovi teemaga edasi tegeleda. Mitmekesisuse ja erinevate sihtgruppide teemalisi viiteid lisalugemiseks leiad järgnevatel lehekülgedel.
Euroopa noortevaldkonna koolitusmaastikul on kasutuses mitmeid
teoreetilisi lähenemisi, millele tugineda sobiliku meetodi valikul.
Mõned nendest on visuaalselt kujutatud kolmnurkadena, siinkohal
tutvustame põgusalt kolme nendest. Põhjalikumalt koolitustes kasutatavatest meetoditest ja valikukriteeriumitest on soovitav lugeda T-Kit
Koolitamise alused ja artikliga „Kuidas õpimeetodit valida?” (mõlemad
leitavad www.mitteformaalne.ee).
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Kolmnurgad ja meetodid
Kolmnurgad kirjeldavad üksteisest sõltuvaid elemente, millega tuleb
arvestada meetodit valides. Tegemist on pigem suunistega, mida on
vaja mugandada spetsiifilistesse olukordadesse.
Kolmnurk sümboliseerib, et eesmärgi saavutamiseks on vajalik, et nii tegijad (kes?), tulemus (mida?)
kui ka tegevused (kuidas?) oleksid tasakaalus:
• liiga palju tähelepanu tegevustel (protseduuridel, reeglitel) võib mõjuda loovusele ja
spontaansusele kahjustavalt, mistõttu võivad
inimesed end tunda „vangistatuna” ning see
mõjutab omakorda ka tulemust;
• liiga palju tähelepanu grupil (pidevad analüüsid, kuidas inimesed end tunnevad, kuidas
üksteisele meelditakse) viib tähelepanu ära
eesmärgilt, kuhu soovitakse jõuda;
• liiga palju tähelepanu tulemusel takistab
inimestel leidmast häid viise koostööks
(vähem aega üksteise kuulamiseks ja
hindamiseks)

Mark Taylori poolt ajakirjas Coyote nr 10
tutvustatud lähenemine, mis võtab meetodi
valikul arvesse osalejate profiili (nende tausta,
motivatsiooni, valmisolekut jne), konteksti, milles
meetodit kasutatakse (eesmärk, keskkond) ja
koolitaja isiklikku stiili (pädevused, eelistused jne).

Viimane kolmnurk toob välja seosed erinevate
tegurite vahel õppeprotsessis:
• Teema — meie. Osalejate teemakohaste
kogemuste tase ja erinevused selles? Milline
on rühma arengu ja teema arendamise vaheline seos? Mida ja kuidas saab grupp teema
käsitlemisesse panustada? Milline on grupis
töötamise lisaväärtus?
• Meie — mina. Milline on rühma dünaamika?
Kas tegemist on meeskonnaga, üksteist tundvate inimeste või võõrastega? Millised on
omavahelised suhted ja rollid, kas ja kes on
liidrid, heidikud? Kuidas valitav meetod tegeleb antud küsimustega? Kuidas lahendada
võimalikke tekkivaid konflikte?
• Mina — teema. Millised on iga osaleja
teemaga seonduvad ootused ja eelnevad isiklikud kogemused või seosed? Mida soovitakse
õppida? Kas valitud meetod sobib erinevate
õppimisviisidega?
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Nimekirja küsimustest, millele tuleks vastata enne meetodi valimist,
tuleks alustada järgmiselt:
•

Kas valitud meetod vastab edastatavatele väärtushinnangutele?

•

Kas valitud meetodi abil on võimalik saavutada püstitatud eesmärgid? (Lõpetage lause: Ma tahaksin, et käesoleva sessiooni lõpuks
osalejad...)

Mõelge ka järgmiste küsimuste üle:
•

Kui usalduslikud ja lähedased suhted peavad rühma sees valitsema,
et valitud meetodit oleks võimalik rakendada? Kuidas meetod toetab
vajaliku atmosfääri tekkimist?

•

Kas valitud meetod võib seonduda inimeste eluloolise teabega, mis
võib oluliseks osutuda (vanus, haridus, keel, sotsio-kultuuriline
taust, varasemad kogemused)?

•

Kas valitud meetodi kasutamine annab osalejale piisavalt aega ja
võimalusi selleks, et ta saaks aru, millised on tema tunded, huvid
ja mõtted?

•

Kas valitud meetodi kasutamine kutsub esile reaktsioone ja tundeid,
mida on kõnealuses kontekstis võimalik ohjata?

•

Kas valitud meetodi kasutamine eeldab seda, et osalejatel on olemas
teatud (füüsilised) võimed, eelnevad teadmised või kogemused?

•

Kas valitud meetodi kasutamine eeldab varasemate (intellektuaalsete, emotsionaalsete jne) teadmiste olemasolu?

•

Kas valitud meetod on teostatav?

•

Kas valitud meetod on turvaline (selle käigus ei ohustata kedagi
kehaliselt ega psühholoogiliselt)?

•

Kuidas mõjutab meetodi valimist füüsiline väliskeskkond?

•

Kas tegevuse lõpuleviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks jätkub
piisavalt aega, arvestades ka väikeste viivitustega? (kasutatud
materjal T-Kit Koolitamise alused www.mitteformaalne.ee/index.
php?mid=177)
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Väljavõte T-Kit Koolitamise alused
Meetodit valides peaks koolitaja…
•

olema kindel, et see meetod sobib;

•

võimalusi mööda olema koolitatavana (või meeskonnaliikmena,
kui teised liikmed on seda kogenud ja nad võivad seda kogu
meeskonnale tutvustada) kogenud, kuidas seda meetodit
kasutatakse;

•

teadma, millised on meetodi kasutamise tulemused, aga
suutma arvestada ka ootamatute tagajärgedega;

•

olema teadlik sellest, milline tähtsus on tema arvamustel ja
tõlgendustel, ning oskama töötada ka koolitatavate tõlgenduste ja hoiakutega;

•

arusaadavalt selgitama, millised on teatava kursuseosa eesmärgid, vältides samas liigset lihtsustamist;

•

vältima meetodeid, mis võivad koolitatavates või kogu rühmas
kutsuda esile tundeid, mida koolituse käigus ei ole võimalik
ohjata;

•

arvestama sellega, et kõik koolitatavad ei tarvitse soovida
osaleda igas harjutuses;

•

olema välja töötanud kokkuvõtete tegemiseks ja tagasiside
saamiseks põhjaliku strateegia, mis peab sobima ka ootamatute olukordade lahendamiseks;

•

olema teadlik sellest, et õppimine tähendab muutumist ega
tarvitse olla meeldiv kogemus. Koolitatavad võivad väita, et nad
tunnevad end ebamugavalt mingi meetodi kasutamise korral
(või kui teatud koolitaja seda kasutab). Koolitaja peab hoolikalt
analüüsima seda, kas ebamugavust põhjustas meetod või oli tegu
hoopis meetodi abil esile kutsutud uute tunnete ja avastustega.
(Rothemund, op. cit.).
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Tagasiside
koolitusele
Osalejad tõid koolituse tagasisidena välja, et esimesel kahel päeval
kinnitusid nende veendumused ja arusaamad. Meetodite asemel,
mida esialgu küll hulgaliselt ka esimestelt päevadelt oodati, avardusid
pigem mõtteviis ja lähenemine. Väärtustati diskussioone ja grupitöid
ning tunti rõõmu, et saadi ise paremini Foorumteatriga tuttavaks. Üks
osaleja tõi välja, et oluliseks oli meeldetuletus, et asju tuleb näha laiemas kontekstis, teine kinnitas, et õppis noorsootööd laiemalt nägema.
Noortegruppidena, keda on keeruline kaasata või kelle kaasamiseks
puuduvad pädevused, nimetati: tõrjutud noored, nn. passiivsed noored,
erivajadustega noored, puuetega noored. Oluline küsimus tagasisidena
sihtgruppide osas oli „Kuidas saada kontakti nendega, kes jätavad
mulje, et neile ei lähe ümbritsev korda?“. Selle küsimuse vastusele
pandi alus juba esimesel kahel päeval, kuid tegeleti põhjalikumalt
edasi koolituse viimasel päeval, millele eelnes ka osalejate kodutöö
uurida välja, kes on need noored, kes nende tööst osa ei võtta ja
mõelda ka põhjustele, miks see nii võib olla.
Koolituse kolmanda päeva tagasisidena toodi kõige väärtuslikumana
välja materjalid ja meetodid, mida edaspidises töös saab kasutada.
Uue teadmisena toodi välja ka arusaam, et enda teadmisi tuleb
täiendada. Sarnaselt toodi juba koolituse jooksul välja, et nimetatud
teema jaoks on esmalt kõige olulisem enda teadmiste ja suhtumistega
tegeleda ning alles siis saab neid noortele edasi anda. Osalejad tõid ka
välja, et see on kindlasti teema, millega tuleb edasi tegeleda.
Koolitajate poolt on toimunud koolituse taustal soovituseks kindlasti jätkata noorsootöötajatele sarnaste koolituste pakkumist.
Mitmekesisus peab saama käsitletud mõiste nii noorsootöö praktikas
kui ka õpingutes. Mitmekesisus kui väärtus peab olema teadlikult
noorsootöös nii loodud keskkonnas kui ka tegevustes paista. Kindlasti
on oluline, et mitmekesisust nähtaks laiemalt väärtusena ja avatusena
eri noortegruppide osas ja mitte ainult mitmekülgsete tegevuste
pakkumisena.
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Taust
informatsioon
edasiseks
tudeerimiseks
Üldised
•

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

•

Discoverying diversity www.discoveringdiversity.org/teacher_zone

•

SALTO bookletid www.salto-youth.net/inclusionpublications

•

Mängud lastele ja lastega www.panwapa.com/deploy_en/caregivers_printable_activities.php

•

Soomekeelne multikultuurse noorsootöö kogumik www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kymppikerho.pdf

•

Koomiksid mitmekesisuse teemal www.coe.int/t/e/human_rights/1hinf(2000)5eng.pdf

•

Koomiksi töötoa läbiviimise käsiraamatud www.worldcomics.fi

•

Diskrimineerimisega seotud sõnavara selgitus: www.stop-discrimination.info/7475.0.html?&no_cache=1

•

Säästva arengu sõnaraamatu interneti versioon www.seit.ee/
sass/?ID=1

•

Inimõiguste keskus www.humanrights.ee/

•

Noorte kaasamine ja osalus (ENL, 2009) www.enl.ee/UserFiles/
kasulikku/NKde_kasiraamat_.pdf

•

Noorsootöö käsiraamat (Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, 2007)
www.tallinn.ee/est/g3494s30440
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Rahvus, rass, etniline päritolu
•

T-Kit käsiraamat “Kultuuridevaheline õppimine” http://euroopa.
noored.ee/kasiraamat

•

Uuringud: Integratsiooni monitooring 2008 www.rahvastikuminister.
ee/?id=12051 (Rahvussuhete tajumine; Rahvusvahelised suhted,
hoiakud, meie tunne; Kodanikud ja mittekodanikud)

•

Integratsiooni Sihtasutus - www.meis.ee

•

Haridus- ja Teadusministeerium www.hm.ee

•

Euroopa Noored Eesti büroo mitteformaalse õppimise koduleht www.
mitteformaalne.ee

•

Aune Valk „Kas venelane saab olla ka eestlane” www.mitteformaalne.
ee/index.php?mid=82

•

Rahvusvahelisel tasandil SALTO Youth Cultural Diversity RC - www.
salto-youth.net/diversity

•

Integratsiooni Sihtasutuse veebiväljaanne: www.meis.ee/pictures/
Noorteleht.pdf

Puue
•

T-Kit käsiraamat “Sotsiaalne kaasatus” http://euroopa.noored.ee/
kasiraamat - Sotsiaalse kaasatuse käsiraamatus on huvitavat lugemist sellest, kuivõrd mängivad selles noorsootöö valdkonnas rolli
mõisted ja terminid - see, kuidas me defineerime noori, kel on
ühiskonnas osalemiseks tavaliselt vähem võimalusi. Teisalt pakub
käsiraamat põnevaid lähenemisi praktiliseks tööks, näiteks tutvustatakse ühe võimaliku meetodina niiöelda koostöölepingu sõlmimist
noorega, kus on määratletud nii noore kui noorsootöötaja panus ja
kohustused plaanitavas koostööprojektis. Sellele suhteliselt erilisele lähenemisele on kindlasti nii poolt- kui vastuargumente, miks
mitte aga uurida käsiraamatut just selle mõttega, et otsida uusi ja
huvitavaid meetodeid, mida oma töös rakendada.

•

Sotsiaalministeerium www.sm.ee

•

Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev
ebavõrdne kohtlemine: Elanike hoiakud, kogemused ja tead-
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likkus http://213.184.49.171/www/gpweb_est_gr.nsf/pages/
goproweb1315
•

Puuetega inimeste toimetuleku uuring www.epikoda.ee/include/
blob.php?download=epikfpage&id=0023

•

Eesti Puuetega Inimeste koda www.epikoda.ee

•

Puuetega Inimeste õigused demokraatlikus ühiskonnas: inimväärikus kui põhiõiguste mõõdupuu www.epikoda.ee/include/blob.
php?download=epikmain1&id=0844

•

Puuetega noorte ja ka teiste erivajadustega noorte kaasamisest
rahvusvahelisel tasandil — SALTO Youth Inclusion RC —
www.salto-youth.net/inclusion

Vanus
•

Rahvastikuministri büroo - www.rahvastikuminister.ee

•

Euroopa Noored Eesti büroo mitteformaalse õppimise koduleht
www.mitteformaalne.ee

•

Ülo Vooglaid „Vaatepunkte noore inimese nägemiseks”
www.mitteformaalne.ee/index.php?file=172

Seksuaalne orientatsioon
•

Noorteorganisatsioon Eesti Gei Noored, info ja üritused
www.egn.ee

•

Gei ja lesbi infokeskus www.gay.ee/index.php/lgbt

•

Lesbi, gay, bi, TS/TV teemadele suunatud veebileht, sisaldab nii
infot, sihtgruppi puudutavaid uudiseid, suhtlusvõimalusi
www.qiss.eu

•

Käsiraamat noortega töötavatele inimestele käsitlemaks
seksuaalsusega seotut www.mitteformaalne.ee/index.
php?mid=181

•

Noored noortele meetodil toimuva seksuaalkasvatusalaste
koolituste koolitaja käsiraamat www.amor.ee/vvfiles/f/fec07f575d9ac6ee483205cde793b50b.pdf
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Sotsiaalministeeriumi tellitud uuring GLBT-inimeste olukorra
kohta Eestis www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/
V2ljaanded/Toimetised/2008/1.1.pdf

Sooline võrdõiguslikus
•

Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse teemaline lehekülg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=et

•

Sotsiaalministeeriumi toimetised: Sooline võrdõiguslikkus
Eestis; Meeste uuringud; Inimkaubandusest (prostitutsioonist) http://213.184.49.171/www/gpweb_est_gr.nsf/pages/
goproweb1315

•

Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse osakond http://
gender.sm.ee/index.php?09793244

•

Inimkaubanduse teemalised uuringud: www.sm.ee/tegevus/
sooline-vordoiguslikkus/inimkaubandus-ja-prostitutsioon/uuringud.html

•

Lähisuhtevägivalla teemalised uuringud: www.sm.ee/tegevus/
sooline-vordoiguslikkus/lahisuhtevagivald/uuringud.html

•

Eesti Naisuurimus- ja teabekeskus www.enut.ee

Religioon
•

Eestis registreeritud usuliste ühenduste info ja statistika
www.siseministeerium.ee/8298

•

BBC lehekülg, mis annab väga hea ülevaate maailma religioonidest www.bbc.co.uk/religion/

Noortega seotud teemad
Tervis
•

Tervise Arengu Instituut www.tai.ee

•

Tallinna Vaimse Tervise Keskus www.mhcenter.ee/koos

•

Euroopa Vaimse Tervise Tegevusplaan
www.mhcenter.ee/kasulik/mto.pdf
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•

Sotsiaalministeerium www.sm.ee

•

Enesetappude ennetamine: abimaterjal www.sm.ee/fileadmin/
meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Tervisepoliitika/Vaimne_
tervis/Suitsiidipreventsioon_koolipersonalile_ERSI_2008.pdf

•

Psühhiaatriline, psühholoogiline ja kriisiabi www.sm.ee/fileadmin/
meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Tervisepoliitika/Vaimne_
tervis/Psuhhiaatriline_psuhholoogiline_ja_kriisiabi.pdf

•

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut www.suicidology.ee

•

Seksuaalsusega seotud info ja küsimuste küsimise võimalus,
noorte nõustamiskabinetid: www.amor.ee/17230

•

MTÜ Living for Tommorow - Noortele suunatud seksuaalkasvatusalane tegevus www.lft.ee

•

HIV-ga seotud info ja reklaamklipid www.hiv.ee/?q=redirect/192

•

MTÜ AIDSi ennetuskeskus www.aids.ee/

•

Narkootikumide info www.narko.ee/et

•

Tervise Arengu Instituudi väljaanne Koolinoored ja uimastid
www2.tai.ee/uuringud/Narkomaania/ESPAD2007pdf.pdf

Identiteedi ja Isiksuse teemad
•

Euroopa Noored Eesti büroo mitteformaalse õppimise koduleht
www.mitteformaalne.ee Anu Realo „Isiksus ja seadumused” www.
mitteformaalne.ee/index.php?mid=82

Väärtuste teema
•

Euroopa Noored Eesti büroo mitteformaalse õppimise koduleht
www.mitteformaalne.ee

•

Mati Heidmets „Eesti väärtuspilt” www.mitteformaalne.ee/index.
php?mid=82

•

Euroopa Noored Eesti büroo „Väärtuste Kogumik” http://euroopa.
noored.ee/valjaanded

•

Maaleht (12.02.2009) Artur Taevere „Järjest rohkem noori tahab
maailma muuta” www.maaleht.ee/news/uudised/arvamus/article.
php?id=23965743&categoryID=23955661
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•

Eesti väärtuspilt. Väärtuste kujundamine ja arendamine. Margit
Sutrop http://lille.tartu.ee/failid/noorte_subkultuurid_Sutrop.ppt

•

Sotsiaalministeeriumi toimetis Eesti noorte vägivallatõlgendused http://213.184.49.171/www/gpweb_est_gr.nsf/pages/
goproweb1315

•

Lapsed ja Eesti ühiskond — väärtushoiakute uuring www.sm.ee/
fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/RISC_
lisa_2006_1_.pdf

•

Noorsootöö ajakiri MIHUS 3:
www.mitteformaalne.ee/index.php?mid=202

LISA
Mitmekesisus noorsootöös
Noorsootöö üheks väärtuseks on avatus kõigile noortele. Seega tuleb
luua keskkond ja viia läbi selliseid tegevusi, mis on kõigile noortele
turvalised.
Marit Kannelmäe-Geerts
„Mitmekesisus noorsootöös“ koolituse koolitaja
Noorte kaasamine algab sügavamalt enda seest ning sageli ei olegi
kõige olulisemad head meetodid, vaid loodud keskkond, kus erinevad
noored enda peegeldust märkavad. Kaasamise meisterlikkus ei seisne
mitte niivõrd meetodite tundmises, vaid inimsuhetes — oskuses luua
dialoogiks vaba ja avatud keskkond. Tegevuste pakkumise kõrval on
palju olulisem osa noorsootööst noortega usaldusväärse ning tõsiseltvõetava suhte loomine, et toetada ja avardada nende õpikogemust ja
sellega suurendada isiklikku arengut.
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Miks noored kaasa ei tule?
Paljudel noorsootöötajatel on hetki, mil suurimaks mõistatuseks nende
töös on vastused küsimusele „Miks noored nii passiivsed on?” ja „Miks
nad pakutavate tegevustega kaasa ei lähe?”.
Noorele aga on sellel hetkel olulisem oma igapäevaeluga toime tulla.
Näiteks tegeleb noor suhteprobleemide lahendamisega ega tule seepärast noortekeskuse korraldatud üritustele.
Enne veel kui mõelda, kas meetodid, mida noorsootöös kasutame, on
piisavalt avatud ning kaasavad, tuleb mõelda takistustele, millega
noored silmitsi seisavad. T-Kiti käsiraamat „Sotsiaalne kaasatus” toob
välja, et noorsootööst kõrvalejäämiseks on kaht tüüpi takistusi: praktilised takistused (informatsiooni või osalemisloa puudumine, grupi
surve liitumise vastu, aja või energia puudumine, rahapuudus, kultuurilised või religioossed vastuolud, liikuvusega seotud probleemid) ja
isiklikud takistused (madal enesehinnang, enesekindluse või julguse
puudumine, hirm üleoleva suhtumise ees, hirm diskrimineerimise ees
jne).
Need mõtted on paljuski seotud mitmekesisuse mõistega noorsootöös.
Mitmekesisuse tunnustamist kirjeldatakse kui teadlikku tegevust,
millega tunnustatakse erinevusi (rassiline ja etniline kuuluvus, religioon või uskumus, vanus, puue, seksuaalne orientatsioon ja identiteet), ollakse nende suhtes sallivad ja väärtustatakse neid.
Noorsootöös tähendab see, et mõistetakse iga noore unikaalsust,
erinevusi toetatakse usalduslikus ja arendavas keskkonnas nii selle
noore kui terve grupi hüvanguks. Kui teretulnuna tunnevad teie keskuses ennast erineva etnilise tasuta, seksuaalse orientatsiooni või näiteks
religioosse taustaga noored?
Mitmekesisus on väärtus
Noorsootöö kutsealakirjeldus iseloomustab noorsootööd valdkonnana,
mis algab seal, kus on noored oma vaadete, arvamuste ja huvidega.
Kuid noorsootöö ei lõpe seal — professionaalse suhtluse kaudu, mis
põhineb usaldusel, austusel ja noorte mõistmisel, innustavad noorsootöötajad noori järele mõtlema oma eelarvamuste ja tõekspidamiste üle
ning ka oma tegude ja nende tagajärgede üle.
Noorsootöö strateegias on mitmekesisuse põhimõtted jäänud peamiselt
rahvusvahelise noorsootöö kanda. Kuid kui noorsootööd kirjeldavatest
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dokumentidest võib olla abi, siis ei piisa sellest kindlasti igapäevatöös,
sest dokumendid ei pane kõrvalejäänud noori ennast noortevaldkonnas
paremini tundma. Seda saame teha vaid meie ise.
Et mitmekesisus noorteni viia, tuleb esmalt luua turvaline keskkond
ja selle kaudu valmisolek mitmekesisusega seotud teemadest rääkimiseks. Näiteks pakkudes informatsiooni kõikidele noortele (s.h
puuetega noored, erineva keeletaustaga noored, erineva seksuaalse
orientatsiooniga noored) ning mitmetel teemadel (nagu identiteet, usk,
seksuaalsus jne).
Süvenemiseks soovitan tutvuda: K.A.S-i käsiraamat (www.mitteformaalne.ee) mitmekesisuse, inimõiguste, kultuuridevahelise õppimise
ja soolise võrdõiguslikkuse teemalised käsiraamatud (Compass,
Compasito, Education Pack, Alien ’93, Domino, Gender Matters; (www.
eycb.coe.int/compass).
Kolmepäevane koolitus „Mitmekesisus noorsootöös” toimus aasta algul
Tallinnas. Koolituse korraldas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti
büroo Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel ellu viidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“
raames. Koolituse materjalid: www.mitteformaalne.ee
Artikkel ilmus noorsootöö ajalehes AKEN 28.04.2009
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