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Rahvusvahelise konverentsi “Tolerantsus kui instrument rahvustevahelises dialoogis Eesti 
paljurahvuselistes regioonides.”  

KOKKUVÕTE osavõtjate järeldustest ja ettepanekutest 

Konverentsi osavõtjatele esitati aruteluks järgmised teemad, millised lähtusid ekspertide 

ettekannetest:  

• Mida saab teha kolmas sektor tolerantsuse (üksteisemõistmise) edendamiseks 

rahvustevahelises dialoogis? 

• Koostöö võimalikkusest kolmanda sektori, riiklike ja kohalike omavalitsuste 

organisatsioonide vahel uue lõimumisprogrammi elluviimisel ning elanike õigusalaste 

teadmiste edendamisel. 

• Kultuuri, kunsti ja kultuuripärandi roll etnilise isoleerituse vähendamisel. 

• Rahvusvahelise kogemuse ja etniliste kodumaa kontaktide kasutamine multikultuursete 

kogukondade arendamisel Eesti paljurahvuselistes regioonides. 

Diskussioonis osales sõnavõtuga 12 inimest.  

Kokkuvõte avaldatud arvamustest ja ettepanekutest: 

1. Vaatamata olemasolevatele probleemidele sotsiaalses, õiguslikus, paljurahvuselises ja 

lingvistilises lõimumises on ja peab Ida-Virumaa olema Eesti täieõiguslik ja kiiresti arenev 

piirkond. 

2. Rahvustevahelistes suhetes aktiivselt ja edukalt tegelevad kolmanda sektori organisatsioonid 

nii Ida-Virumaal kui ka Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Peipsi piirkonnas võivad ja peavad 

olema riigile ja kohalikele omavalitsustele täieõiguslikud partnerid riikliku 

integratsiooniprogrammi “Lõimuv Eesti 2020” elluviimisel. 

3. Uue riikliku integratsiooniprogrammi “Lõimuv Eesti 2020 " praktiliste tegevuste läbiviimisel 

on otstarbekas kaasata nii riigi kui ka kolmanda sektori organisatsioonide partneritena Ida-

Virumaa kohalikke omavalitsusi (Kohtla-Järve, Narva, Jõhvi, Kiviõli, Mäetaguse, Iisaku jt), 

kasutades seejuures nende tegevuste läbiviimisel ka integratsiooniprogrammile eraldatud 

vastavaid rahalisi vahendeid. 

4. Erilist tähelepanu tuleb pöörata hariduse kvaliteedi tõstmisele kogu üld-ja kutsehariduse 

struktuuris (nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses), sealhulhas on oluliseks 

teemaks noorte seas tolerantsuse õpetamine ja kasvatamine. 
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5. Meetodid ja soovitused uute dialoogiplatvormide kasutamisel uue lõimumiskava elluviimisel, 

sealhulgas kolmanda sektori organisatsioonide poolt väärivad tähelepanu ja praktilist 

kasutuselevõttu. 

6. Kultuuri, kunsti ja kultuuripärandi roll on väga tähtis rahvustevahelise eraldatuse 

vähendamisel. Selles osas nõuavad rahvuskulturiseltside poolt ellu viidud tegevused, mis 

kasutavad rahvusvahelist kogemust ja kontakte etnilise päritolumaaga tähelepanu, 

organisatsioonilis-informatsioonilis- ja finantstoetust nii Eesti riigi, Euroopa Liidu piiriüleste 

programmide kui ka kohalike omavalitsuste poolt.  

7. Ühiskondlike liidrite ja avalikkuse õigusalaste teadmiste parandamine inimõigustest, 

vähemusrahvuste õigustest, tolerantsist mitte ainult rahvustevahelise dialoogi alal, vaid ka 

selle erinevates aspektides (religioon, seksuaalne orientatsioon, sooline erinevus jpt) on 

aktuaalne ning nõuab mitmesuguste teabeürituste läbiviimist kohaliku omavalitsuse ja 

vabaühenduste tasandil ning formaalses ning mitteformaalses hariduses. 

8. Massimeedia peab pöörama rohkem tähelepanu tolerantsuse erinevate aspektide ning Eesti 

ühiskonna lõimumise kajastamisele. Seejuures on ühiskonnas eksisteeriva eraldatuse 

vähendamise eesmärgil soovitatav hoiduda edastatava informatsiooni doseerimisest 

(erinevus info vormis ja sisus eestikeelsele ja venekeelsele lugejaskonnale) 

9. Erilist tähelepanu nõuab Ida-Virumaa eestikeelse elanikkonna vajaduste rahuldamine, 

sealhulgas uute algatuste ja praktiliste tegevuste väljatöötamine suurendamaks vastastikust 

huvi ja lähenemist eesti kogukonna ja mitmesuguste paljurahvuseliste kogukondade vahel 

läbi kultuuri, traditsioonide ja etnilise mitmekesisuse, tolerantsi ja lõimumise. 


