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Sissejuhatus
Mai Beilmann
Selle uuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti elanikkonna hoiakud sisserände ja kolmandatest riikidest
sisserändajate suhtes, ootused Eesti rändepoliitikale ning neid mõjutavad tegurid, tuginedes Euroopa
Sotsiaaluuringu 2014. aasta andmetele. Miks on aga inimeste hoiakud üldse olulised? Nimelt sõltub
vastuvõtva ühiskonna hoiakutest osaliselt sisserändajate kohanemine uues elukohas. Negatiivne ja
vaenulik suhtumine soodustab sellise olukorra tekkimist, kus sisserändajad sulguvad oma gruppidesse,
ei lõimu ning halvemal juhul muutuvad vastuvõtva riigi ja ühiskonna suhtes vaenulikuks.
Varasemalt on Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) andmete põhjal uuritud Eesti elanikkonna üldisemaid
hoiakuid sisserände suhtes (Ainsaar 2005, Halapuu 2011, Masso 2009b, Paas ja Demidova 2014, Paas ja
Halapuu 2012b, Schütz 2013, Tõldsepp 2013), kuid leidub väga vähe töid, mis oleksid käsitlenud
spetsiaalselt kolmandatest riikidest sisserändajate suhtes väljakujunenud hoiakuid Eestis. ESS 2014.
aasta (7. vooru) andmed võimaldavad tänu eraldi rändehoiakute moodulile käsitleda hoiakuid
sisserändajate suhtes põhjalikumalt kui tavalised ESS voorud. Lisaväärtuse annab analüüsile see, et tänu
ESS rahvusvahelisele formaadile on võimalik võrrelda Eesti elanikkonna hoiakuid sisserändajate suhtes
Euroopa teiste riikide elanike samalaadsete hoiakutega.
See raport koosneb üheteistkümnest peatükist. Esimeses peatükis annavad autorid lühikese ülevaate
teooriatest, mis aitavad seletada hoiakute kujunemist sisserändajate suhtes. Teises peatükis
tutvustatakse lähemalt Euroopa Sotsiaaluuringut, millele tuginevad edasiste peatükkide analüüsid, ning
käsitletakse olulisi metodoloogilisi küsimusi. Kolmandas peatükis keskendutakse Eesti inimeste
rändehoiakuid seletavatele üldistele teguritele, neljandas peatükis on vaatluse all Eesti inimeste
hoiakud sisserändajate eri rühmade suhtes ning viiendas antakse ülevaade suhtumisest
varjupaigapoliitikasse. Kuuendas peatükis analüüsitakse seda, kas Eesti inimesed näevad sisserändes
kahju või kasu, seitsmendas peatükis käsitletakse tööturunäitajate ja rändehoiakute vahelisi seoseid,
kaheksandas peatükis on vaatluse all sotsiaalsete kontaktide ja rändehoiakute vahelised seosed ning
üheksandas peatükis on täpsemalt vaadatud seda, kuidas infoväli mõjutab rändehoiakuid. Kümnendas
peatükis on analüüsitud inimeste ootusi Eesti rändepoliitikale ja sisserändajatele pakutavatele
teenustele, ning üheteistkümnendast peatükist leiab teooriast lähtuvaid arutlusi, kas ja millised
konfliktiolukorrad võivad Eestis sisserändest tulenevalt tekkida.
Uuringu aruande koostajad tänavad asjatundlike nõuannete eest aruande valmimisel oma häid abilisi:
Aigi Kasvand (Siseministeerium), Aune Valk (Haridus- ja Teadusministeerium), Birgit Lüüs
(Siseministeerium), Eero Janson (Eesti Pagulasabi), Egert Rünne (Eesti Inimõiguste Keskus), Juhan
Saharov (Jonannes Mihkelsoni Keskus), Kats Kivistik (Balti Uuringute Instituut), Kert Valdaru
(Sisekaitseakadeemia), Kristjan Kaldur (Balti Uuringute Instituut), Mari-Liis Jakobson (Tallinna Ülikool),
Natalja Kitam (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed), Piret Potisepp (Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium) ja Triin Vihalemm (Tartu Ülikool).
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1. Teooriad hoiakute seletamiseks sisserändajate suhtes
Mare Ainsaar, Kristi Asser, Mai Beilmann, Andu Rämmer, Oliver Nahkur ja Anu Masso
Peatükk annab lühikese ülevaate mõningatest hoiakutega seotud mõistetest ja teooriatest, mida on
kasutatud raporti analüüsides Eesti elanike sisserändajate suhtes kujunenud hoiakute selgitamisel.

Hoiakud, eelarvamused ja stereotüübid
Hoiakud
Eagly ja Chaikeni (1993) järgi on hoiak indiviidi psühholoogiline kalduvus hinnata objekte või nähtusi
teataval moel. Hoiakud võivad avalduda nii teadlikult kui ka mitteteadlikult ja need on seotud
emotsionaalsete reaktsioonidega. Ajzen ja Fishbein (2005) lisasid käitumise prognoositavuse
suurendamiseks oma hoiakute mudelisse ka normatiivsed käitumiskavatsused ning erinevate
käitumisviiside tajutud kerguse või raskuse. Nende poolt väljatöötatud planeeritud tegevuse teooria
järgi on individuaalsed hoiakud koos käitumiskavatsuste ning üldiste normide ja käitumisviiside
tunnetatud kergusega aluseks inimeste käitumisele.
Stereotüübid ja eelarvamused
Stereotüübid on üldistatud arusaamad rühmast ja selle liikmetest (Augoustinos ja Walker 1995).
Stereotüübid on seotud sotsiaalsetele rühmadele omistatud tähendusega ning nende rühmade
sotsiaalse positsiooniga. Eelarvamus on tavaliselt negatiivne stereotüüpne hoiak. Nii stereotüübid kui ka
eelarvamused võivad viia teise grupi ja selle liikmete diskrimineerimiseni, kuid diskrimineerimine võib
leida aset ka siis, kui stereotüübid ja eelarvamused puuduvad. Teisi rasse puudutavate negatiivsete
stereotüüpide, eelarvamuste ja diskrimineerimise puhul on tegu rassismiga.
Hoiakute muutumine
Muutused hoiakutes tulenevad ühiskonnas domineerivatest väärtushinnangutest. Väärtused kujunevad
välja noores eas sotsialiseerumise käigus ning jäävad edasise elu jooksul suhteliselt püsivaks (Rezsohazy
2001). Samades sotsiaalsetes tingimustes üles kasvanutel või samal ajal sündinutel (samal põlvkonnal)
on sarnaste sotsialiseerumiskogemuste tõttu suur tõenäosus samasuguste väärtuseelistuste
väljakujunemiseks. Seni, kuni need väärtused tagavad edasisel eluteel eduka hakkamasaamise, on
inimestel põhjust neid järgida. Rezsohazy (2001) leiab, et nihked väärtustes on põhjustatud sotsiaalses
keskkonnas toimuvatest muutustest. Nihked toimuvad enamasti pikema aja vältel järkjärgulise
kohanemisena, kuid mõnikord võivad ootamatute sündmuste tagajärjel toimuda ka kiired muutused.
Muutunud sotsiaalsetes tingimustes otsitakse uusi väärtusi, mis aitavad uute probleemidega paremini
toime tulla. Nii väärtuste kujunemist kui ka hoiakute muutumist saab selgitada tavaarusaamade
kujunemist kirjeldava sotsiaalsete representatsioonide teooria valguses. Moscovici (1984) järgi
kujunevad tavaarusaamad kahe lähedase protsessi: ankurdamise ja objektiveerimise kaudu, mille
tagajärjel muudetakse varem tundmatu tuttavaks. Uusi ja tundmatuid sündmusi tajutakse inimeste
poolt esmalt segadusse ajavate, ohtlike ja ähvardavatena ning neid püütakse teiste inimestega aru
pidades mõtestada ja leida neile koht tuttavate mõistete hulgas. Ankurdamine seisneb uudsete
sotsiaalsete stiimulite võrdlemises käepäraste, kultuurikeskkonnas käibivate kategooriatega ning neile
nimede omistamises (näiteks võrreldakse uusi sisserändajaid varasemate teadmistega sisserändajatest).
Objektiveerimine seisneb võõraste abstraktsete ilmingute tuttavateks, kindlakujulisteks kujunditeks
teisendamises (näiteks sisserändaja kui Poola torumees lääneeurooplaste silmis). Selles protsessis
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mängivad tähtsat rolli kommunikatsioon ja diskursused ning kuuluvus erineva maailmavaate ja
minevikukogemustega sotsiaalsetesse või etnilistesse rühmadesse, kus domineerivad varasemad
teadmised määravad ära selle, mida pidada oluliseks ja mida mitte. Näiteks arvamuse kujunemisel
sisserändajatest mängib tähtsat rolli informatsiooni omastamist ja arutelusid suunavate rühmade
sotsiaalne identiteet.

Mis seletaks hoiakuid sisserändajate suhtes?
Sotsiaalse identiteedi ja kontakti teooriad
Inimesed kuuluvad kas teadlikult või mitteteadlikult erinevatesse rühmadesse ning osalevad sellest
tulenevalt rühmakaaslaste poolt heakskiidetud arvamuste ja tõekspidamiste jagamises (Bar-Tal 2000).
Rühmadevahelisi vastuolusid selgitatakse sageli sotsiaalse identiteedi teooria (Tajfel 1978) abil, mille
kohaselt kalduvad inimesed eelistama mingi tunnuse alusel endasarnaseks peetavaid kaaslasi neile,
keda loetakse endast erinevaks. Rühmadevahelisi suhteid mõjutavad ka rühmade staatuse erinevused,
sarnaste eesmärkide olemasolu ja normatiivne keskkond ehk see, kuidas seadused ja normid rühmade
suhteid ette näevad. Inimesed väljendavad vabamalt neid uskumusi, mille kohta teatakse, et teised
rühmaliikmed neid toetavad ehk mis on sotsiaalselt soovitavad. Ühiste väärtuste väljendamine
võimaldab näidata, et inimene on rühma liige. Teadmine teistega jagatud uskumusest tekitab
samasugust rahulolu ja lugupidamist nagu grupikuuluvuse tajumine. Rühmas domineerivate hoiakute
mõju tugevus sõltub rühma tähtsusest inimese jaoks, inimese isikuomadustest (Davidov jt 2014) ja
religioossusest (Paas ja Demidova 2014). Need rühma liikmed, kes peavad rühma kuulumist tähtsaks,
on eriti mõjutatavad grupis domineerivatest ühistest uskumustest ja arvamustest. Ka tugev sidusus,
uskumuste laialdane omaksvõtt rühmasiseselt ja rühma autoritaarsus avaldavad indiviidile rühmaga
kohanemiseks tugevat survet. Mitmesugused olukorrad, nagu näiteks väline oht, võivad tugevdada
solidaarsuse tajumist ja survestada kohandumist.
Üks oluline uurimisteema on olnud usaldus multikultuursetes ühiskondades. On leitud, et inimesed, kes
elavad etniliselt mitmekesistes piirkondades, kalduvad teisi inimesi vähem usaldama (Alesina ja La
Ferrera 2000 ja 2002, Dincer 2011, Dinesen ja Sønderskov 2012, Gundelach ja Traunmüller 2014,
Laurence 2011, Leigh 2006, Letki 2008, Putnam 2007, Stolle jt 2008, Sturgis jt 2011, Ziller 2014). Seda
seletatakse niinimetatud homofiilia efektiga, mille kohaselt inimesed eelistavad suhelda ja koostööd
teha endaga sarnaste inimestega (McPherson jt 2001). On ka uuringuid, mis ei ole leidnud sisserände ja
usalduse vähenemise vahel seost (Gijsberts jt 2012, Tolsma jt 2009).
Stereotüüpsed uskumused võivad olla kogunenud aastate jooksul, neid edastatakse vanematelt
põlvkondadelt noorematele ja neid jagatakse rühma sees. Inimesed kalduvad väärtustama eelkõige
minevikus, olevikus või tulevikus kasulikke teadmisi. Samuti kalduvad rühmad rohkem jagama selliseid
tõekspidamisi, mis kujutavad enda rühma liikmeid teiste rühmadega võrreldes positiivsena.
Kontaktiteooria fookuses on kokkupuuted vähemusgruppidega ja nende mõju eri rühmade ja inimeste
vahelistele suhtele. Kui inimesed puutuvad sisserändajatega kokku üksnes pealiskaudselt, ilma et
areneks intiimsus või sõprus, siis tunnevad nad kahtlust ja vaenulikkust, mis omakorda viib
negatiivsemate sisserändevastaste hoiakuteni (Fetzer 2000 kaudu Rustenbach 2010), samas kui isiklik
kontakt teisest grupist pärineva inimesega vähendab eelarvamusi (Semyonov ja Glikman 2009).
Kontaktid aitavad vähendada stereotüüpseid hoiakuid, kuid selleks on vaja, et inimesi, kellega
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kohtutakse, nähtaks pigem tüüpiliste rühma esindajatena kui üksikindiviididena ning kontakt oleks
positiivne (Druckman 2001).
(Integreeritud) ohuteooriad
Tihtipeale seletatakse rändehoiakuid sisserändest tuleneva ohu tunnetamise kaudu. Integreeritud
ohuteooria kohaselt tajuvad kohalikud elanikud sisserändajatest tulenevaid realistlikke ja sümboolseid
ohte (Leong 2008, Stephan jt 1999, 2005, 2009, Ward ja Masgoret 2006). Realistlik oht on seotud
näiteks võistlusega töökohtade ja piiratud sotsiaalsete hüvede pärast, sümboolne oht tuleneb kahe
rühma erinevustest sotsiaalsetes, kultuurilistes, moraalsetes, käitumuslikes ja religioossetes
praktikates.
Realistlik oht
Majandusteooriat on sageli kasutatud rändehoiakute seletamiseks. Majanduslikku konkurentsi saab
vaadata kolmel tasandil: individuaalsel, rahvuslikul ja regionaalsel (Rustenbach 2010). Individuaalsel
tasandil näitavad uuringud, et madala kvalifikatsiooniga põliselanikel on suurema tõenäosusega
sisserändevastased hoiakud, sest neil tuleb võistelda riiki saabuvate madala kvalifikatsiooniga
sisserändajatega (Scheve ja Slaughter 2001, Daniels ja von der Ruhr 2003). Kõrgharidusega inimestele
on selle teooria kohaselt tööturul suuremaks ohuks etniliselt sarnased sisserändajad. Uuringud
näitavadki, et kõrgharidusega eurooplased kalduvad nägema ohtu oma tööturupositsioonile ainult
nendega etniliselt sarnaste või samast rahvusest inimeste ehk selliste inimeste poolt, kes tegelikult
konkureerivad nendega töötuturul (Bridges ja Mateut 2014). Inimesed võivad ka arvata, et
sisserändajad on tulnud nende riiki paremat elujärge otsima, tunda, et sisserändajad kasutavad
teenimatult riigi sotsiaalseid hüvesid, ning karta tihenevat konkurentsi ümberjagatavatele hüvedele
(Bridges ja Mateut 2014, Dustmann ja Preston 2007, Hainmueller ja Hiscox 2010, Rustenbach 2010).
Konkurents muutub pingelisemaks ressursside vähesuse korral. ESSi nelja vooru andmete analüüs
aastate 2002–2008 kohta kinnitas, et töötuse kasvades muutuvad arvamused sisserändajate mõjust
majandusele negatiivsemaks (IMO 2010). Alternatiivselt seletatakse majanduse ja rändehoiakute
seoseid sellega, et probleemidega rühmad otsivad lihtsalt kedagi, keda oma probleemides süüdistada
(Espenshade ja Hempstead 1996). Sisserändajad toovad ühiskonda kaasa ebakindlust, mistõttu mitmeid
probleeme seostatakse nende kohaloluga (Rustenbach 2010). Naabruskonna turvalisuse teooria järgi
seostub madal hinnang naabruskonna turvalisusele sisserändajate poolt põhjustatud suurema ohu
tunnetamisega. Uuringutes on leitud, et sisserändel võib olla riigile nii negatiivne kui positiivne mõju ja
selle mõju teadvustamine elanikkonna seas võib mõjutada hoiakute kujunemist (IMO 2010).
Sümboolne oht
Sümboolse ohuna võib käsitleda ohutunnetust väärtustele, maailmavaatele, moraalile, identiteedile ja
muudele sümboolsetele väärtustele (Quillian 1995, Scheve ja Slaughter 2001). Seda käsitleb ka
kollektiivse ohu teooria. Wagner, Holtz ja Kashima (2009) kirjeldavad põliselanike hirmu sisserändajate
ees psühholoogilise essentsialiseerimise kaudu. Nende teooria kohaselt kalduvad samasse (näiteks
sotsiaalsesse või etnilisse) rühma kuuluvad inimesed jõudma üksmeelele selles, mis kujutab endast ühe
või teise rühma olemust. Selline kategoriseerimine lihtsustab sotsiaalse maailma tajumist, kuid
suurendab samas kartust erisuguse olemusega rühmade segunemise ees. Seega eelistatakse endaga
sarnaste inimeste sisserändu ning soovitakse piirata endast etniliselt erinevate inimeste sisserändu
(Bridges ja Mateut 2014). Sides ja Citrin (2007) leidsid Euroopa Sotsiaaluuringu esimese vooru andmeid
analüüsides, et suhtumises sisserändajatesse mängivad majanduslikest teguritest olulisemat rolli muud
tegurid, näiteks soov säilitada kultuurilist ühtsust. Teisalt soodustavad kontaktid teiste rühmadega
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gruppidevahelist usaldust ja vähendavad enamasti negatiivseid hoiakuid, sest õpitakse teist rühma
paremini tundma ega tajuta neid enam ohuna (McLaren 2003, Pettigrew 1998).
Inimese positsioon ühiskonnas ohutunnetuse mõjutajana
Inimeste suhtumist sisserändajatesse mõjutavad tema enda koht ja seisund ühiskonnas, nagu
haridustase, sissetulek, tööturustaatus jne (Paas ja Halapuu 2012a). Kõrgelt kvalifitseeritud inimesed on
sisserändajate suhtes madalalt kvalifitseeritutega võrreldes reeglina tolerantsemad ning selline
erinevus on rikastes ja võrdsemates riikides selgemini märgatav kui vaesemates ja suurema
ebavõrdsusega riikides (O’Rourke ja Sinnott 2006). Seda seletatakse inimkapitali teoorias sellega, et
kõrgema haridusega inimesed ei pea tänu oma kõrgemale kvalifikatsioonile võistlema tööturul
sisserändajatega, samas kui vähemate oskustega inimesed kardavad, et sisserändajad on valmis
töötama madalama palga eest ning vähendavad seega üldist palgataset või võtavad ära nende
töökohad (Mayda 2006, Paas ja Halapuu 2012a). Samas leidsid näiteks Hainmueller ja Hiscox (2007,
2010) Euroopa riikide ja USA andmeid analüüsides, et haridus ja sisserändajatesse suhtumine ei ole
seotud tööturul valitseva konkurentsi ja sellega seonduvate hirmudega. Nad said tulemuseks, et
kõrgema haridusega inimesed on sisserände suhtes pooldavamal seisukohal sõltumata sellest, millised
on sisserändajate oskused või millistest riikidest nad tulevad. Sellest võib järeldada, et võistlus
majanduslike ressursside pärast ei ole ainus tegur, mis mõjutab inimeste hoiakuid sisserändajate
suhtes. Näiteks kardetakse ohtu ümberjagatavatele hüvedele ning sisserände vastu ollakse ressursside
jagamisega seotud kaalutlustel (Bridges ja Mateut 2014, Dustmann ja Preston 2007, Hainmueller ja
Hiscox 2010).
Muud teooriad
Mitte kõik rändehoiakuid seletavad lähenemised ei ole seotud ohu tõlgendamisega. Allpool on toodud
lühikirjeldus nendest lähenemisest, mis ei viita otseselt ohutunnetusele kui hoiaku mõjutajale.
Kultuurilise marginaalsuse teoorial on mitmeid erinevaid vorme, kuid üldiselt on see seotud
kultuuriliste erinevuste tajumisega. Allport (1958) leidis, et rühmad, kes kogevad diskrimineerimist,
tunnevad suuremat sümpaatiat teiste rühmade vastu, keda samuti diskrimineeritakse. Sarnase
kogemuse olemasolu aitab samastuda raskustes olevate inimestega ning soodustab seetõttu
positiivsemate hoiakute teket. Hoiakud sisserändajate suhtes on negatiivsemad siis, kui ei suudeta
ennast erineva kultuuritausta või kogemuste tõttu sisserändajatega seostada (Rustenbach 2010).
Poliitilise võõrandumise teooria järgi on indiviidide poliitikast huvitumise määr seotud nende
hoiakutega sisserändajate suhtes. Espenshade ja Hempstead (1996) leidsid, et inimesed, kes on
poliitiliselt võõrandunud, võivad otsida teisi, keda süüdistada, ja olla seetõttu sisserändajate suhtes
negatiivsemalt häälestatud. Usaldus institutsioonide vastu võib mõjutada suhtumist teistesse
inimestesse ja inimeste rühmadesse (Rothstein ja Stolle 2008). Inimesed, kes usaldavad poliitilisi
institutsioone, õigussüsteemi ja politseid, on sisserändajate suhtes tolerantsemad (Halapuu jt 2013,
Husfeldt 2006, McLaren 2010, Paas ja Halapuu 2012a). Kui inimesed ei näe, et riigiinstitutsioonid on
võimelised neid kaitsma ja nende parimates huvides toimima, et riigiinstitutsioonides valitseb
korruptsioon ja õigussüsteem ei funktsioneeri, siis võivad nad muutuda sisserände suhtes
ettevaatlikumaks (Freitag ja Bühlmann 2009). Selline ettevaatlikkuse ja negatiivsuse kasv on seletatav
asjaoluga, et võõrandunud inimesed tunnevad end ebakindlalt ning soovivad vältida neist erinevate
inimeste juurdetulemisega kaasnevat ebakindluse suurenemist.
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Sotsiaalse integratsiooni teooria seostab suhtumist sisserändajatesse sotsiaalse usaldusega ehk
sellega, kas inimene üldiselt peab teisi inimesi usaldusväärseks või mitte. Empiirilised uuringud on
näidanud, et kõrgema sotsiaalse usaldusega inimeste hoiakud sisserändajate suhtes on positiivsemad
(Herreros ja Criado 2009, Husfeldt 2006, Paas ja Halapuu 2012a, Rustenbach 2010). Valmisolekut
usaldada endast erineva kultuurilise taustaga inimesi suurendab see, kui inimene leiab, et mõistlik
koostöö võõrastega on tema enda parimates huvides ning et pole mõtet inimesi mitte usaldada, kuni
nad pole ennast näidanud ebausaldusväärsest küljest.
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2. Metoodika
Anu Masso, Mare Ainsaar, Mai Beilmann ja Ave Roots
Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on rahvusvaheline võrdlusuuring Euroopa riikide elanike hoiakute ja
käitumise muutumise pikaajaliseks uurimiseks. Andmeid kogutakse alates 2002. aastast iga kahe aasta
tagant silmast silma intervjuudena. Eesti liitus uuringuga 2004. aastal. ESSi küsimustike koostamisel ja
andmete kogumisel rakendatakse väga rangeid metodoloogilisi nõudmisi. Andmed on kasutamiseks
kõigile vabalt kättesaadavad.
Rohkem kui kolmekümnes Euroopa riigis toimuv uuring sisaldab nii aastast aastasse korduvaid küsimusi
kui ka vahelduvaid erimooduleid, mis uurivad süvitsi mõnd Euroopa ühiskondade jaoks olulist teemat.
Euroopa Sotsiaaluuringu 2014. aastal korraldatud küsitlusvooru üks erimoodulitest käsitles hoiakuid
sisserände suhtes. Uuriti inimeste hoiakuid sisserändajate eri gruppide suhtes, samuti seda, milliseks
hindavad inimesed sisserändajate mõju kohalikule elule ja majandusele, milliseid sisserändajaid
eelistatakse siia elama asujatena ning millised on inimeste ootused rändepoliitikale (vaata eestikeelset
ankeeti
veebis
http://www.yti.ut.ee/sites/default/files/ssi/ess7_eesti_keelne_ankeet_13.08.pdf).
Rahvusvahelisse ankeeti lisati Eestis veel hulk riigispetsiifilisi küsimusi sisserände kohta (lisa 1). Aruanne
põhineb 2014. aasta uuringu andmete esimesel versioonil (ESS 7. voor) ja Eesti lisaküsimustel.
Rändehoiakute rahvusvahelise erimooduli 2014. aasta küsimused töötasid välja Anthony Heath (Oxfordi
Ülikool), Peter Schmidt (Giesseni Ülikool), Eva Green (Lausanni Ülikool), Alice Ramos (Lissaboni Ülikool)
ja Eldad Davidov (Zürichi Ülikool). Mitmed mainitud aasta küsimused kordavad 2002. aasta
rändeteemalist erimoodulit. Kuna aga Eesti 2002. aastal Euroopa Sotsiaaluuringus ei osalenud, puudub
võimalus teha ajalisi võrdlusi. Eesti erimooduli töötasid välja Euroopa Sotsiaaluuringu Eesti töörühm ja
nõukogu koostöös Siseministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega.
Eesti uuringu valim koostati juhuvalimi printsiibil isikuvalimina. Valimi koostamise aluseks oli
rahvastikuregister. 2014. aasta uuringu andmeid koguti alates septembri algusest kuni detsembrini
2014. Uuringu küsimustele vastas Eestis 2051 inimest, vastamise määr oli 59,9%.
Andmeid analüüsides tuleb silmas pidada, et 2014. aasta sügisel polnud Euroopa pagulaskriis veel nii
terav nagu 2015. aastal. Seega oli teema Eesti inimeste jaoks abstraktsem, kuid peamised
mehhanismid, mis kujundavad inimeste suhtumist sisserändesse ja sisserändajatesse jäävad samaks.
2014. aasta Euroopa Sotsiaaluuring toimus 22 riigis, kuid praeguses aruandes kasutame võrdluseks 15
riigi andmeid, mis on läbinud kvaliteedikontrolli ja on aruande kirjutamise ajaks (2016. aasta jaanuariks)
arhiveeritud.
Rändehoiakute koondindeks
Sisserändega seotud hoiakute analüüsimiseks kasutame üksiktunnuste põhjal loodud koondindeksit,
millega mõõdame inimeste üldist suhtumist sisserändesse. Koondindeksite kasutamine üksiktunnuste
põhjal on sotsiaalteadustes sageli kasutatav praktika, kui analüüsitakse kompleksseid teemasid, mida
on keeruline otseselt ning üksiku küsimuse abil mõõta. Koondindeksid võimaldavad suurendada
analüüsitulemuste usaldusväärsust.
Indeksit koostades tuginesime nii teoreetilistele seisukohtadele kui empiirilistele uuringutele.
Varasemad uuringud on analüüsinud sisserändesse suhtumise erinevaid aspekte: üldine suhtumine
sisserändesse (Karreth, Singh ja Stojek 2015), hoiakud poliitikate suhtes (Berg 2009), valmisolek
sisserändeks (Masso 2009a), sotsiaalne distants eri rahvusrühmadega (Hipp ja Boessen 2012),
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sümbolilised piirid (Bail 2008), sisse- ja väljaarvamiskriteeriumid (Alexseev 2015), võõraviha (Dewaard
2015), eelarvamused (Houvouras 2001), rassism ja ksenofoobia (Leong ja Ward 2006) jne.
1. Koondindeksi koostamiseks kasutati alaindekseid, mille loomiseks:
a. vajaduse korral kodeeriti algtunnused ümber;
b. imputeeriti puuduvad väärtused. Kuna koondindeksis oli puuduvaid väärtusi 29%
(tabel 2.1), otsustasime need asendada. Kui alaindeksi mõne komponendi (tunnuse)
väärtus oli puudu, asendasime selle (või need) sama respondendi sama alaindeksi teiste
komponentide keskmisega. Selline asendamine on põhjendatud, kuna indeksite
Cronbachi alfad on kõrged (tabel 2.3), mis tähendab, et ühe inimese poolt antud
vastused alaindeksi sees on omavahel heas kooskõlas;
c. testiti statistilisi kriteeriume indeksite moodustamiseks üksiktunnuste põhjal (tabelis
Cronbachi alfa testi abil. Test näitab, kuivõrd on erinevad üksikud tunnused omavahel
seotud ning kuivõrd need on omavaheliste seoste põhjal vaadeldavad ühtse kogumina.
Mida suurem on kordaja väärtus, seda enam mõõdavad eri analüüsitavad tunnused
sarnast nähtust ning seetõttu sobivad need tunnused kokkuliitmiseks ja samas indeksis
kasutamiseks. Oleme selles analüüsis kasutanud sotsiaalteadustes rakendatavat
kriteeriumit, mille järgi indeksite arvutamine on sobiv juhtudel, mil üksikute tunnuste
Cronbachi alfa testi väärtus on vähemalt ~0,7);
d. sõnastati sisulised kriteeriumid indeksite moodustamiseks üksiktunnuste põhjal (nn
ühismõõdustaja ehk indeksit moodustavatele üksiktunnustele ühisnimetuse leidmine,
tuginedes aluseks olevate tunnuste nimetusele, aga ka teoreetilistele lähtekohtadele).
2. Koondindeksi moodustamine toimus alaindeksite summeerimise teel. Koondindeksi ja
alamindeksite rühmitamiseks kodeerisime need viieks rühmaks. Järgnevas analüüsis oleme
sõltuvalt kasutatavast analüüsimeetodist kasutanud ala- ja koondindekseid kui pidevat tunnust
või viieks kategooriaks jaotatud järjestatud tunnust. Tabelis 2.1 on esitatud koondindeksi
koosseis alaindeksite kaupa.
Tabel 2.1. Puuduvad väärtused indeksites enne ja pärast imputeerimist
Algtunnused
Pärast imputeerimist
Indeks
Puuduvaid väärtusi
Puuduvate
Puuduvaid
Puuduvate
väärtuste %
väärtusi
väärtuste %
Indeks 1
392
19
15
1
Indeks 2
77
4
35
2
Indeks 3
148
7
15
1
Indeks 4
98
5
10
1
Indeks 5
134
7
40
2
Koondindeks
601
29
1
0

Koondindeksi jaotus Eestis sarnaneb normaaljaotusele (joonis 2.1). Joonis 2.1 näitab ka jaotust, kui
koondindeksi tulemus jaotada viieks rühmaks (tabel 2.1). Näeme, et Eestis on ülekaalus kas neutraalne
või pigem negatiivne suhtumine sisserändesse.
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Joonis 2.1. Rändehoiakute koondindeksi sagedusjaotus nii arvuliselt kui kategooriatena

Koondindeksi arvuliste väärtuste tõlgendamisel võib võrdluseks kasutada ka tunnust hoiakust
väljastpoolt Euroopat vaestest riikidest saabujate suhtes (tabel 2.2), sest see tunnus on tugevas
vastastikuses seoses koondindeksiga (korrelatsiooni koefitsient 0,67), mis omakorda tähendab, et
inimeste suhtumine sellistest riikidest saabuvasse sisserändesse on kogu rändesse suhtumise
mõõtmiseks hea indikaator.

Tabel 2.2. Rändehoiaku koondindeksi seos tunnusega hoiakust väljastpoolt Euroopat vaestest riikidest
saabuvate inimeste suhtes (kogu valimi %)
Lubama riiki inimesi
vaestest riikidest
väljastpoolt Euroopat

Rändehoiaku koondindeksi väärtused
Väga
negatiivne

Negatiivne

Neut- Posi- Väga posiraalne tiivne
tiivne

Paljudel

0,0

0,0

0,5

0,5

4,0

5,1

Mõnedel

0,0

1,8

9,1

8,2

6,6

25,8

Vähestel

2,0

9,2

18,3

7,7

2,6

39,8

Üldse mitte

10,7

11,3

6,1

0,8

0,4

29,3

Kokku

12,8

22,3

34,1

17,2

13,6

100,0

Kokku

Hariduse mõõtmiseks kasutati lisaks uuringus kasutusel olnud originaalskaalale veel jaotust neljaks
haridusrühmaks. Neljane jaotus leiti, kui testiti eri variantide seoseid rändehoiaku koondindeksiga.
Need neli üksteisest suhteliselt erinevat haridusrühma on põhiharidusega või alla selle inimesed,
kutseharidusega inimesed, üldkeskharidusega inimesed ja kõrgharidusega inimesed.
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Uuringus kasutati ka jaotust vanuserühmadesse (15–30-aastased, 31–45, 46–60 ning 61-aastased ja
vanemad). Ka see jaotus leiti empiirilisi andmeid analüüsides.
Samuti kasutati töös läbivalt inimeste jaotamist kodukeele alusel. Kuna lisaks eesti ja vene keelele oli
uuringus väga vähe teiste kodukeeltega inimesi (0,3%), ongi kasutatud neid kahte rühma.
Institutsionaalse usalduse mõõtmiseks sai moodustatud indeks, mis võtab kokku inimese hinnangud
seitsme erineva institutsiooni kohta (Riigikogu, õigussüsteem, politsei, poliitikud, poliitilised erakonnad,
Euroopa Parlament, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon).
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Tabel 2.3. Rändehoiaku indeksid
1. Indeksite nimetused
Indeks 1: Toetus sisserändele

Indeks 2: Sisserände etnilise
mitmekesisuse lubamine (juudid,
moslemid, mustlased)

Indeks 3: Sisserände kasulikkus riigile

Indeks 4: Valiku mitmekesisus

2. Algtunnused


Mil määral peaks Eesti riik lubama enamiku
Eestis elavate inimestega samast rassist või
rahvusest inimestel siia elama tulla?
 Kuidas oleks aga nende inimestega, kes erinevad
enamikust Eestis elavatest inimestest oma rassi
või rahvuse poolest?
 Ja kuidas oleks inimestega vaesematest Euroopa
riikidest?
 Kuidas oleks aga väljaspool Euroopat asuvatest
vaesematest riikidest pärit inimestega?
Mil määral peaks Teie arvates Eesti lubama …
 ... juutidel teistest riikidest Eestisse elama tulla?
 ... moslemitel teistest riikidest Eestisse elama
tulla?
 ... mustlastel teistest riikidest Eestisse elama
tulla?
 Üldiselt hinnates, kas see mõjub Eesti
majandusele hästi või halvasti, kui teistest
riikidest inimesed siia elama tulevad?
 Kas teistest riikidest inimeste Eestisse elama
asumine pigem kahjustab või rikastab Eesti
kultuurielu?
 Kas Eesti muutuks elukoha mõttes halvemaks
või paremaks paigaks, kui teistest riikidest
inimesed siia elama tulevad?
Kui oluliseks peaks Teie arvates pidama järgnevaid
tegureid, otsustades selle üle, kas keegi, kes on
sündinud, üles kasvanud ja elab väljaspool Eestit,
peaks saama tulla siia elama. Kui oluline peaks
olema, et nad ...
 … on hea haridusega?
 … oskavad rääkida eesti keelt?
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3. Indeksite skaalade
lühendamine
1-madal (summa 1-2, 3,5%),
2-alla keskmise (=3, 13,4%),
3-keskmine (=4, 60,6%),
4-üle keskmise (summa 5-6,
15,1%),
5-kõrge (summa 7-8, 7,4%).

Cronbachi
alfa
.853

1-madal (=0, 10,1%),
2-alla keskmise (=1, 26%),
3-keskmine (summa 2-3,
52,7%),
4-üle keskmise (=4, 7,2%),
5-kõrge (summa 5-6, 4%).
1-madal
(summa
0-7,
10,4%),
2-alla keskmise (summa 812, 17,3%),
3-keskmine (summa 13-17,
38,7%),
4-üle keskmise (summa 1821, 21,6%),
5-kõrge (summa 22-30,
12%).
1-madal (summa 51-60,
9,5%),
2-alla keskmise (summa 4350, 20,5%),
3-keskmine (summa 32-42,
38,8%),
4-üle keskmise (summa 23-

.846

.826

.827

Indeks 5: Valmisolek lähikontaktiks
(sotsiaalne distants)

 ... tulevad kristlikust kultuuriruumist?
 ... on valge nahavärviga?
 ... on Eestile vajalike tööoskustega?
 ... võtaksid omaks Eestile omase elulaadi?
Mõeldes nüüd inimestele, kes on tulnud Eestisse
elama teisest riigist ja kes on erinevast rassist või
rahvusest kui enamik Eesti inimesi. Kuivõrd oleksite
või ei oleks selle vastu, kui selline inimene...
 ... määratakse Teie ülemuseks?
 ... abielluks Teie lähisugulasega?

Rändehoiaku koondindeks

Indeks 1 – Indeks 5
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31, 21,4%),
5-kõrge
(summa
9,8%).

0-22,

1- madal (summa 16-20,
12,5%),
2-alla keskmise (summa 1115, 17,8%),
3-keskmine (summa 6-10,
33,9%),
4-üle keskmise (summa 1-5,
19,8%),
5-kõrge (=0, 16%).
1-väga negatiivne (summa
5-11, 10,2%),
2-negatiivne (summa 12-13,
14,9%),
3-neutraalne (summa 14-17,
49,2%),
4-positiivne (summa 18-19,
15,4%),
5-väga positiivne (summa
20-25, 10,3%).

.769

.646

3. Üldised hoiakud sisserände suhtes
Mare Ainsaar ja Mai Beilmann
Euroopa Sotsiaaluuring 2014 võimaldab analüüsida rändehoiakute seoseid erinevate tunnustega.
Joonis 1 näitab ootuspäraselt, et inimeste valmisolek aktsepteerida sama nahavärviga ja samast
etnilisest rühmast inimeste riiki saabumist on suurem kui erineva nahavärviga või vaestest riikidest
või väljastpoolt Euroopat saabunute puhul. Ligi 30% eestimaalasi ei lubaks inimestel vaestest riikidest
väljastpoolt Euroopat üldse Eestisse elama asuda. Mitte-Euroopa päritolu suurendab vastuseisu
sisserändele. Üldisel rändehoiaku indeksil on kõige tugevam seos just suhtumisega vaestest riikidest
ja väljastpoolt Euroopat saabunud inimestesse.
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Joonis 3.1. Suhtumine erineva taustaga sisserändajatesse (% inimestest, kes ei lubaks selliseid inimesi
Eestisse või lubaks ainult väheseid)
Riikide võrdlus (joonis 3.2) näitab, et Eesti ja Tšehhi Vabariigi elanikud on hoiakutelt sisserändesse
kõige ettevaatlikumad. Täpsemaks analüüsiks vaatlesime viie riigi (Saksamaa, Tšehhi, Eesti, Soome,
Rootsi) tulemusi viie alamindeksi arvestuses. Eesti suhteline positsioon, võrreldes teiste riikidega, oli
kõigi alamindeksite lõikes suhteliselt samasugune.

Joonis 3.2. Rändehoiaku koondindeksi keskmine väärtus 15 Euroopa riigis (keskmised väärtused;
mida suurem on indeksi väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse)
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Mõningad erinevused ilmnevad suhtumises sisserändajate eri rühmadesse. Kohaliku elanikkonna
enamikuga sama nahavärviga või samast rahvusest inimeste sisserände lubatavuse osas on Eesti
Euroopas keskmiste hulgas, kuid erineva nahavärvi või rahvusega inimeste ning vaesematest riikidest
pärit inimeste sisserände lubatavust piiraksid Eesti inimesed rohkem (joonis 3.3). Selles on
eestimaalaste hoiakud sarnased tšehhide, iirlaste ja soomlastega. Kõige leebemad on kohalikust
elanikkonnast erineva nahavärvi või rahvusega, samuti vaesematest riikidest pärit inimeste
sisserände lubatavuse osas rootslased, sakslased ja norralased.
Rootsi

3,4

Saksamaa

3,3

2,9

2,9

2,8

Norra

3,1

3,0

2,9

2,8

Šveits

3,1

2,7

2,7

2,6

Taani

3,1

2,7

2,6

2,4

Holland

2,8

2,8

2,6

2,5

Euroopa keskmine

2,9

2,6

2,7

2,5

Sloveenia

2,9

2,7

2,6

2,4

Poola

2,8

2,6

2,7

2,5

Prantsusmaa

2,9

2,6

2,6

2,4

Belgia

2,8

2,6

2,6

2,4

Soome

2,8

2,5

2,5

2,3

Austria

2,8

2,5

2,4

2,3

Eesti

2,9

2,4

2,4

2,1

Iirimaa

2,6
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2,5

2,3
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2,3

3,3
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3,3

3,2
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2,0

Joonis 3.3. Mil määral peaks lubama nimetatud rühmade inimestel riiki elama tulla? (riikide
keskmised 4-pallisel skaalal, millel 4 tähistab paljude nimetatud gruppi kuuluvate inimeste riiki
lubamist ning 1 täielikku mittelubamist; Tšehhi kohta puuduvad andmed, kui palju lubaksid sealsed
inimesed riiki elama tulla vaesematest Euroopa riikidest pärit inimestel)

Sisserändehoiakute seosed taustatunnustega
Järgnevalt anname ülevaate nendest sotsiaalmajanduslikest tunnustest, mis mõjutavad inimeste
suhtumist sisserändesse. Kirjelduse aluseks on võetud eelkõige need tunnused, mis jäävad oluliseks
ka pärast tunnuste omavahelise vastasmõju kontrolli (lineaarne regressioon, lisa 2). Mudeli
koostamisel lähtusime eeldusest, et lisaks sotsiaalmajanduslikele tunnustele mõjutavad
rändehoiakuid ka mitmed individuaalsed üldisemad isiksuse sättumused ja hoiakud, mis ei ole
otseselt rändega seotud, kuid siiski võivad kujundada inimese hoiakuid. Neid mõõdame viie
tunnusega:
1. sallivus vähemusrühmade suhtes (mõõdame kaudselt väitega „Homoseksuaalsetel meestel ja
naistel peaks olema vabadus elada oma elu nii, nagu nad soovivad“);
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2. institutsionaalne usaldus (usaldus Riigikogu, õigussüsteemi, politsei, poliitikute, poliitiliste
erakondade, Euroopa Parlamendi ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vastu, Cronbachi
alfa = 0,889);
3. üldistatud usaldus („Kas Teie arvates võib enamikku inimesi usaldada?“, „Kas enamus inimesi
püüaks Teid võimaluse korral ära kasutada või käituvad nad pigem ausalt?“, „Kas enamuse
ajast püüavad inimesed olla teiste suhtes abivalmid või hoolivad nad ennekõike iseendast?“,
Cronbachi alfa = 0,736);
4. võrdse kohtlemise väärtustamine (kuivõrd on vastajale oluline (1) inimeste võrdne
kohtlemine ja et kõikidel oleksid elus võrdsed võimalused, (2) teiste arvamuse ärakuulamine
ja teistest arusaamine, (3) inimeste aitamine ja nende heaolu eest hoolitsemine, Cronbachi
alfa = 0,560);
5. altruistlikud väärtused (kuivõrd on vastajale oluline (1) inimeste võrdne kohtlemine ja et
kõikidel oleksid elus võrdsed võimalused, (2) teiste arvamuse ärakuulamine ja teistest
arusaamine, (3) inimeste aitamine ja nende heaolu eest hoolitsemine, (4) ustavus sõpradele
ja pühendumus oma lähedastele, (5) loodushoid, Cronbachi alfa = 0,703).

Sõltuvaks tunnuseks on rändehoiaku koondindeks. Kõik eelpool loetletud tunnused on
rändehoiakutega statistiliselt oluliselt seotud, v.a altruism (lisa 2). Seejuures muutus üldistatud
usaldus oluliseks teiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste lisamisel.
Vanus on üks kõige olulisemaid tunnuseid, mis on seotud suhtumisega sisserändajatesse. Vanus jääb
oluliseks teguriks ka pärast teiste tunnustega arvestamist mudelis (lisa 2). Noored on selgelt kõige
sisserändesõbralikum vanuserühm, üle 60-aastased aga on meelestatud kõige negatiivsemalt (joonis
3.4).

Joonis 3.4. Vanus ja rändehoiaku koondindeks (keskmised väärtused; mida suurem on indeksi
väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse)
Võrreldes teiste riikidega on vanuselised erinevused Eestis suhtumisel sisserändajatesse suhteliselt
suured (joonis 3.5).
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Joonis 3.5. Rändehoiaku koondindeks 15 riigis ja neljas vanusrühmas (keskmised väärtused; mida
suurem on indeksi väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse; 15–30, 31–45, 46–60 ja
61+; AT=Austria, BE=Belgia, CH=Šveits, CZ=Tšehhi, DE=Saksamaa, DK=Taani, EE=Eesti, FI=Soome,
FR=Prantsusmaa, IE=Iirimaa, NL=Holland, NO=Norra, PL=Poola, SE=Rootsi, SI=Sloveenia)
Kõrgharidusega inimesed on sisserände suhtes positiivsemad kui teised. Teiste haridusrühmade
vahel ei ole selgeid erinevusi (joonis 3.6).

Joonis 3.6. Rändehoiaku koondindeks neljas haridusrühmas (keskmised väärtused; mida suurem on
indeksi väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse)
Enamikus riikides diferentseerib suhtumist sisserändajatesse hästi ka haridus, kuid Eesti ja Tšehhi on
selles suhtes erandid (joonis 3.7). Kõrgharidusega inimeste hoiakud küll erinevad teiste omadest,
kuid need erinevused on suhtelised väikesed.
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Joonis 3.7. Rändehoiaku koondindeks 15 riigis ja neljas haridusrühmas (keskmised väärtused; mida
suurem on indeksi väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse; põhi-, kutse-, üldkesk- ja
kõrgharidus; AT=Austria, BE=Belgia, CH=Šveits, CZ=Tšehhi, DE=Saksamaa, DK=Taani, EE=Eesti,
FI=Soome, FR=Prantsusmaa, IE=Iirimaa, NL=Holland, NO=Norra, PL=Poola, SE=Rootsi, SI=Sloveenia)
Sugu sisserändesse suhtumist ei mõjuta. Töötavad inimesed on sisserändajate suhtes küll
positiivsemalt meelestatud, kuid see tuleneb töötavate inimeste teistest omadustest, ning kui neid
teisi omadusi samuti arvesse võtta, siis töötavate ja mittetöötavate inimeste hoiakutes erinevusi ei
ole. Kui võrrelda rühmade keskmisi ja nende usalduspiire, siis kodakondsusest, rahvusest ja
kodukeelest johtuvaid erinevusi hoiakutes ei olnud. Ka riigis sündimine ei mõjutanud inimeste
sisserändesse suhtumise koondnäitajat.

Joonis 3.8. Õnnelikkus ja rändehoiaku koondindeks (keskmised väärtused; mida suurem on indeksi
väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse)
Eluga rahulolu ja õnnelikkust kasutatakse sageli nn kokkuvõtva tunnusena, mis näitab, kuivõrd
edukas inimene enda hinnangul on. Uuringu tulemustest järeldub, et õnnelikumad inimesed on ka
sisserände suhtes soosivamad (joonis 3.8). Inimesed, kes usuvad, et teisi inimesi ja institutsioone
saab usaldada, on ka sisserändajate suhtes positiivsemalt meelestatud (joonis 3.9 ja 3.10).
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Palju usaldav

9

Keskmiselt usaldav

21

11

Vähe usaldav

34

21

37

24

Väga negatiivne

18
18

28

Negatiivne

18

26

Neutraalne

Positiivne

13
12

10

Väga positiivne

Joonis 3.9. Suhtumine sisserändajatesse (koondindeks) ja usaldus teiste inimeste vastu (%)

Palju usaldav
Keskmiselt usaldav

7

19

9

Vähe usaldav

Väga negatiivne

29

21
20

37
24

Negatiivne

16

Neutraalne

29
20

13

31

14

Positiivne

Väga positiivne

11

Joonis 3.10. Suhtumine sisserändajatesse (koondindeks) ja usaldus riigiinstitutsioonide vastu (%)
Inimeste hoiakud ei erine erakonnaeelistuste, poliitikahuvi, religioosse kuuluvuse ja vasakparempoolse enesemääratluse lõikes ega ka üksinduse skaalal. Vaid selgelt äärmuslikult
parempoolsed (äärmine tunnus skaalal) vastajad eristuvad teistest negatiivsema suhtumise poolest
sisserändajatesse Eestis.
Ilmneb seos rändehoiaku ning Eestiga seotuse vahel: riigiga tugevamat lähedust tajuvatel inimestel
on mõnevõrra sagedamini negatiivsed hoiakud (nõrk statistiline seos).
Uuringus mõõdeti ka inimeste rassistlikke hoiakuid: usku sellesse, et mõned rühmad on sündinud
vähem intelligentsete ja vähem töökatena. Selgus, et rassistlikel hoiakutel on suhtumisega
sisserändesse tugev seos (joonis 3.11). Mitterassistlike ja nõrgalt rassismi toetavate hoiakutega
inimesed kuuluvad pigem sisserändesse neutraalselt suhtujate rühma, rassistlikud inimesed aga
sisserände vastaste sekka. Samasugune seos on ka kultuurišovinismiga: inimesed, kes usuvad, et kõik
kultuurid on võrdsed, suhtuvad sisserändesse pooldavamalt kui need, kes usuvad, et mõned
kultuurid on paremad.
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Joonis 3.11. Suhtumine sisserändajatesse (koondindeks) ja rassistlikud hoiakud (keskmised
väärtused; mida suurem on indeksi väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse)

Rändehoiaku koondindeks ning sotsiaalsed kontaktid, sotsiaalne ühtsus ja eluskeskkond
Selles alalõigus analüüsime rändehoiaku koondindeksi seost eri tunnustega, mis kirjeldavad
kokkupuuteid sisserändajatega (erineva nahavärviga või eri rahvusest inimeste elamine samas
piirkonnas, erineva nahavärviga või eri rahvusest sõprade olemasolu, kokkupuuted erineva
nahavärviga või eri rahvusest inimestega väljaspool kodu, nende kokkupuudete positiivsus või
negatiivsus).
Välismaal elamise kogemus on seotud suurema sisserändesõbralikkusega (joonis 3.12). Samas ei ole
oluline, kui palju on inimesel teisest rahvusest sõpru, et olla sisserände suhtes pooldavam. Vaid need
inimesed, kellel ei ole üldse teisest rahvusest sõpru, on kõige negatiivsemate hoiakutega. Sama seos
on ka teise nahavärviga või teisest rahvusest inimeste kontaktidega. Selgelt negatiivsemate
hoiakutega on need, kellel ei ole ühtegi teise nahavärviga või teisest rahvusest sõpra ja kes ei ole
kunagi oma elus kohanud teisest rahvusest või teise nahavärviga inimest.

Joonis 3.12. Välismaal elamise kogemus (vasakpoolne joonis) ja teisest rahvusest sõprade arv
(parempoolne joonis) ning rändehoiaku koondindeks (keskmised väärtused; mida suurem on indeksi
väärtus, seda positiivsem on suhtumine sisserändesse)
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Ootuspäraselt on hoiakutega seotud ka kokkupuutekogemused: kui kokkupuuteid hinnatakse
positiivsemalt, on ka hoiakud sisserände suhtes positiivsemad, negatiivsemad hoiakud omakorda on
seotud negatiivsemate kokkupuutekogemustega (lineaarne seos).
Arvamused Eesti ühiskonna rahvusliku koosseisu kohta (st kui palju on vastaja hinnangul igast 100st
Eestis elavast inimesest väljaspool Eestit sündinuid praegu ja kui palju 10 aasta pärast) on
rändehoiaku koondindeksiga nõrgas negatiivses seoses, st et kui arvatakse, et sisserännanuid on
vähem, siis on suhtumine positiivne, ja vastupidi. Inimese enda elupiirkonnas vähemusrühmade
rohkus suhtumist sisserändesse ei mõjuta ning ei ole ka vahet, kas elatakse suurtes linnades või
külades.
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4. Suhtumine eri päritolu sisserändajate rühmadesse
Mai Beilmann
Järgnevas on analüüsitud, millise etnilise, religioosse ja haridusliku taustaga sisserändajate rühmi
Eesti elanikud eelistavad.
Suhtumine eri kultuuridest pärit sisserändajatesse
Euroopa Sotsiaaluuringus küsiti inimeste hoiakuid kolme religioosse ja kultuurilise grupi esindajate –
juutide, moslemite ja mustlaste – sisserände suhtes. Nimetatud rühmade kohta küsiti arvamusi
seepärast, et juutide, moslemite ja mustlaste kohta on ka inimestel, kellel puuduvad nendega
isiklikud kokkupuuted, kõigis küsitluses osalenud riikides palju vahendatud teavet (nt meediast,
ajalooraamatutest jm). Sellest tulenevalt on nende rühmade kohta ringlemas palju stereotüüpe (nt
nutikad juudid, mustlaste laste edasijõudmatus koolis, terroristidest moslemid). Eesti elanikud on
kõige positiivsemalt meelestatud juutidest sisserändajate suhtes, aga moslemite ja mustlaste suhtes
ollakse oluliselt ettevaatlikumad (joonis 4.1).

Mustlased

3

Moslemid

4

Juudid

15

27
24

29

18

Lubama paljudel

55

47

Lubama mõnedel

43
25

Lubama väga vähestel

10

Üldse mitte lubama

Joonis 4.1. Mil määral peaks Eesti riik lubama inimestel nimetatud gruppidest siia elama tulla? (%)
Lineaarse regressioonimudeliga selgitati välja, millise taustaga Eesti inimesed soosivad juutide,
moslemite ja mustlaste sisserännet rohkem ja millised vähem. Mudelis võeti arvesse vastaja vanus,
sugu, kodune keel, haridustase, tööturustaatus, elukoha asulatüüp, teisest rahvusest inimeste
olemasolu elupiirkonnas ja see, kas inimene ise on elanud väljaspool Eestit. Ülevaade on antud ainult
statistiliselt olulistest tulemustest.
Kõige tugevamalt mõjutab suhtumist juutide, moslemite ja mustlaste sisserändesse vanus.
Nooremad inimesed lubaks võrreldes vanemate vanusegruppidega sisse rännata nii rohkematel
juutidel, moslemitel kui ka mustlastel. Kõige sallivamad on nimetatud rühmadest sisserändajate
suhtes alla 30-aastased inimesed. Soo mõju suhtumisele loetletud sisserändajate gruppidesse on
oluliselt nõrgem. Mehed on juutide sisserändele rohkem vastu kui naised, suhtumises moslemite ja
mustlaste sisserändesse soolisi erinevusi aga ei esine.
Kõrgharidusega inimesed on juutidest, moslemitest ja mustlastest sisserändajate suhtes
tolerantsemad kui madalama haridusega inimesed. Kõige rohkem on moslemite ja mustlaste
sisserände vastu kutseharidusega inimesed. Töötavad inimesed on juutide ja moslemite sisserände
suhtes tolerantsemad kui tööl mittekäivad inimesed. Koduse keele pinnalt lahknevad arvamused
erinevate sisserändajate rühmade kohta samuti. Eestikeelsed inimesed on juutide sisserände suhtes
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veidike negatiivsemad kui venekeelsed, samas aga on eesti kodukeelega inimesed mustlaste
sisserände suhtes sallivamad kui vene kodukeelega inimesed.
Elukohast lähtuvalt on eeslinnade elanikud teistes asulatüüpides elavate inimestega võrreldes
rohkem vastu moslemite ja mustlaste sisserändele. Kõige vähem on selle vastu väikelinnade elanikud,
kuid ka neist ei soovi moslemitest sisserändajaid üle 40% vastanutest. Inimesed, kes elavad
piirkondades, kus juba elab natuke teisest rahvusest inimesi, on juutide sisserände suhtes
tolerantsemad kui need, kes elavad piirkondades, kus teisest rahvusest inimesi elab kas palju või
üldse mitte. Suhtumist moslemite ja mustlaste sisserändesse teisest rahvusest inimeste hulk
elukohas aga ei mõjuta. Need, kes on elanud väljaspool Eestit, on juutidest, moslemitest ja
mustlastest sisserändajate suhtes veidi tolerantsemad kui need, kel välismaal elamise kogemus
puudub.
Rahvusvahelises võrdluses in juutide sisserände suhtes kõige ettevaatlikumalt meelestatud tšehhid,
kõige positiivsemalt rootslased ja sakslased; eestimaalaste hoiakud on üsna lähedased Euroopa
keskmisele (joonis 4.2). Moslemite ja mustlaste sisserändu soovivad kõige vähem tšehhid, eestlased,
poolakad ja iirlased, kõige pooldavamad on selles suhtes rootslased, sakslased ja prantslased.
Rootsi

3,4

Saksamaa

3,3

Norra

3,1

Prantsusmaa

2,9

Taani

3,1

Holland

2,9

2,5

2,4

Šveits

2,9

2,6

2,3

Euroopa keskmine

2,8

Belgia

2,7

2,4

2,2

Soome

2,7

2,3

2,2

Austria

2,7

2,3

2,2

Sloveenia

2,6

2,4

2,1

Iirimaa

2,6

2,3

Poola

2,6

2,0

Eesti

2,7

1,9

Tšehhi

2,3

3,2

3,1

2,8

2,6

2,8

2,4

2,7

2,4

2,6

2,2

2,4

1,6
Juudid

2,2

1,9
2,1
1,7
1,5

Moslemid

Mustlased

Joonis 4.2. Mil määral peaks lubama inimestel nimetatud gruppidest riiki elama tulla? (riikide
keskmised 4-pallisel skaalal, millel 4 tähistab paljude nimetatud gruppi kuuluvate inimeste riiki
lubamist ning 1 täielikku mittelubamist)
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Kas inimestele on olulisemad sisserändaja oskused või päritolu?
Järgnevas on võrreldud Eesti elanike hoiakuid vaesematest Euroopa riikidest ja vaesematest
kolmandatest riikidest pärit sisserändajate suhtes olenevalt nende oskustest. Küsimuse eesmärk oli
võrrelda suhtumist nimetatud riikidest pärit sisserändajatesse vastavalt töötaja oskustele. Igas riigis,
kus Euroopa Sotsiaaluuring toimus, küsiti suhtumist sisserändajatesse ühest Euroopa vaesemast
riigist ja ühest väljaspool Euroopat asuvast vaesemast riigist, kust on konkreetsesse riiki viimastel
aastatel saabunud kõige rohkem sisserändajaid.
Üldiselt eelistavad inimesed sisserändajatena pigem oskustöölisi kui lihttöölisi ning Euroopast pärit
sisserändajaid väljastpoolt Euroopat tulevatele sisserändajatele (joonis 4.3). Seejuures on suhtumine
vaesematest Euroopa riikidest pärit lihttööliste ja väljaspool Euroopat asuvatest vaesematest riikidest
pärit oskustööliste suhtes väga sarnane. Jällegi leiab kinnitust tõsiasi, et sisserändajatena eelistatakse
pigem endale sarnase kultuurilise taustaga inimesi: valgevenelasi eelistatakse vietnamlastele. Tõsi,
inimestele on olulised ka sisserändajate oskused ja eelistatakse kõrgema kvalifikatsiooniga inimeste
sisserändu, kuid sisserändaja päritoluriik on inimestele siiski nii oluline, et Vietnami oskustöölised
asetatakse enam-vähem samale pulgale Valgevene lihttöölistega.

Vietnami lihttöölised

4

20

32

Valgevene lihttöölised

8

41

Vietnami oskustöölised

9

38

Valgevene oskustöölised
Lubama paljudel

36

15

32

20
Lubama mõnedel

44

49
Lubama väga vähestel

21
23

8

Üldse mitte lubama

Joonis 4.3. Mil määral peaks Eesti riik lubama inimestel nimetatud gruppidest siia elama tulla? (%)
Lineaarse regressioonimudeliga selgitati välja, millise taustaga Eesti inimesed soosivad Vietnami ja
Valgevene oskus- ja lihttööliste sisserännet rohkem ja millised vähem. Mudelis võeti arvesse vastaja
vanus, sugu, kodune keel, haridustase, tööturustaatus, elukoha asulatüüp, teisest rahvusest inimeste
olemasolu elupiirkonnas ja see, kas inimene ise on elanud väljaspool Eestit. Ülevaade on antud ainult
statistiliselt olulistest tulemustest.
Kui vene kodukeelega inimestest leiab 39%, et Eesti peaks lubama paljudel Valgevene oskustöölistel
Eestisse elama tulla, siis eesti kodukeelega inimestest jagab seda arvamust 8%. Valgevene lihttööliste
Eestisse elama lubamise suhtes on arvamuste erinevused kodukeele pinnal väiksemad ning vene
kodukeelega inimeste hulgas on isegi rohkem kui eesti kodukeelega vastajate seas neid, kes leiavad,
et Valgevene lihttöölisi ei tohiks riiki lubada (vastavalt 20% ja 12%).
Noorim vanusegrupp suhtub nii Vietnami oskus- kui ka lihttööliste sisserände lubamisse
positiivsemalt kui vanim. Mittetöötavad inimesed on rohkem Vietnami oskustööliste riiki lubamise
vastu kui tööl käivad inimesed. Kõige rohkem on Vietnami oskustööliste riiki lubamise vastu
eeslinnade elanikud. Need, kes on oma elu jooksul elanud mõnda aega välismaal, on Vietnami
oskustööliste sisserände osas veidi positiivsemalt meelestatud kui need, kellel välismaal elamise
kogemus puudub.
26

Rootsi
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Joonis 4.4. Mil määral peaks lubama inimestel nimetatud gruppidest riiki elama tulla?1 (riikide
keskmised 4-pallisel skaalal, millel 4 tähistab paljude nimetatud gruppi kuuluvate inimeste riiki
lubamist ning 1 täielikku mittelubamist)
Vaesematest Euroopa riikidest tulevate oskustööliste suhtes ollakse kõige positiivsemalt meelestatud
Saksamaal, Rootsis ja Norras, kõige negatiivsemalt Tšehhis, Hollandis ja Belgias (joonis 4.4).
Vaesematest Euroopa riikidest pärit lihttööliste suhtes on positiivseimad hoiakud Rootsis ja
Saksamaal, negatiivseimad Tšehhis, Hollandis ja Soomes. Mujalt maailmast vaesematest riikidest
tulevate oskustööliste suhtes on kõige negatiivsemad hoiakud Eestis, Tšehhis ja Iirimaal, kõige
positiivsemad Saksamaal ja Rootsis. Mujalt maailmast vaesematest riikidest tulevate lihttööliste
suhtes ollakse kõige ettevaatlikumad Eestis ja Tšehhis, kõige tugevamalt pooldatakse nende
sisserändu Rootsis (joonis 4.4).

1

Küsimuse eesmärk oli võrrelda suhtumist vaesemast Euroopa riigist ja väljaspool Euroopat asuvast vaesemast riigist pärit
sisserändajatesse. Igas riigis, kus Euroopa Sotsiaaluuring toimus, küsiti suhtumist sisserändajatesse ühest Euroopa
vaesemast riigist ja ühest väljaspool Euroopat asuvast vaesemast riigist, kust on konkreetsesse riiki viimastel aastatel
saabunud kõige rohkem sisserändajaid.
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5. Kas valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel
olema leebe?
Kristi Asser ja Mare Ainsaar
Selles alapeatükis analüüsime inimeste vastuseid järgmisele küsimusele: „Mõned inimesed tulevad
siia riiki ja taotlevad pagulase staatust põhjusel, et nad kardavad tagakiusamist oma riigis. Palun
öelge, kuivõrd Te nõustute või ei nõustu väitega, et „valitsus peaks inimeste pagulastaotluste
läbivaatamisel olema leebe““. Kaudselt võib seda küsimust käsitleda ühtlasi kui hoiakut pagulaste
suhtes.
Eesti elanikkond toetab pigem konservatiivset varjupaigapoliitikat. 47% eestimaalastest oli täiesti
vastu või vastu sellele, et Eesti peaks olema rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamisel leebe
(joonis 5.1). Leebet varjupaigapoliitikat toetas veerand vastanute üldarvust. Ülejäänud vastajad (28%)
moodustasid rühma, kes ei osanud esitatud küsimuses kindlat seisukohta võtta või pooldasid
varjupaigapoliitikas keskteed.
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Joonis 5.1. „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema leebe“ (%)
Selleks et mõista, mis mõjutab inimeste hoiakuid, kasutati lineaarseid regressioonanalüüse (lisa 3).
Regressioonimudel võimaldab analüüsida mitut tegurit korraga ja arvestada eri tegurite koosmõju.
Sõltumatute tunnustena kasutati mudelis vastajate sotsiaaldemograafilisi tunnuseid (sugu, vanus,
kodune keel, haridus, elukoht ja asulatüüp) ja erinevatest rändehoiakuid käsitlevatest teooriatest
lähtuvaid tunnuseid (tööhõive, religioossus, eluga rahulolu, sotsiaalne ja institutsionaalne usaldus,
kontakti sagedus teisest rassist või rahvusest inimestega ning hinnang selliste kontaktide olemusele,
väljaspool Eestit elamise kogemus, lähedustunne riigiga, turvalisuse taju, hinnang toimetulekule).
Analüüsiti ka tunnuseid nagu poliitikas osalemine, vasak-parempoolsus, diskrimineerimiskogemus,
sotsiaalsus ning arvamus Eestis olevate välismaal sündinud inimeste arvu osas praegu ja 10 aasta
pärast, kuid need tunnused ei olnud üheski mudelis statistiliselt olulised. Ka soo ja regiooni lõikes ei
esinenud vastajate hoiakutes erinevusi.
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Joonis 5.2. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes koduse keele järgi (%)
Olulised erinevused inimeste hoiakutes varjupaigapoliitika suhtes tulenesid nende peamisest
kodusest keelest. Vastajad, kes olid märkinud oma peamiseks koduseks keeleks vene keele, olid
positiivsemate hoiakutega (joonis 5.2). Vastajate elukoht Eesti piires ei omanud hoiakutele
statistiliselt olulist mõju, kuid elukohatüübi osas esinesid hoiakutes erinevused. Väikelinnade
elanikud olid suurlinnade elanikest soosivamad leebe varjupaigapoliitika suhtes: 32% neist arvas, et
Eesti peaks olema pagulastaotluste läbivaatamisel leebe (joonis 5.3).
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Joonis 5.3. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes asulatüübi järgi (%)
Leebema varjupaigapoliitika suhtes on kõige positiivsemate hoiakutega kuni 30-aastased noored ja
kõige negatiivsemate hoiakutega 46–60-aastased (joonis 5.4). Need erinevused püsivad ka siis, kui
võtta mudelis arvesse mitmeid teisi tegureid. Noorte positiivsemaid hoiakuid võiks selgitada laiema
suhtlusringiga ja sagedasemate kontaktidega teise nahavärviga või teisest rahvusest inimestega, kuid
vanuselised erinevused jäävad püsima ka siis, kui võtta arvesse sotsiaalseid suhteid.
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Joonis 5.4. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes vanusgruppide järgi (%)
Üldjaotusi vaadates erineva haridustasemega inimesed varjupaigapoliitikasse suhtumise poolest ei
erine (statistiliselt olulised erinevused puuduvad), kuigi haridustunnuse seos hoiakuga näitab, et
Eestis on madalama haridustasemega inimesed leebema varjupaigapoliitika poolt (joonis 5.5).
Enamikus teistes uuringus osalenud riikides on kõrgema haridustasemega inimesed pagulaste suhtes
pigem positiivsemalt meelestatud kui madalama haridustasemega inimesed. Hariduse mõju Eesti
mudelis muutub oluliseks, kui võtta arvesse isiku teisi sotsiaaldemograafilisi tunnuseid nagu sugu,
vanus, kodune keel ja elukoht, ning väärtushinnanguid, nagu sotsiaalne usaldus, institutsionaalne
usaldus, kontaktide iseloom teisest rahvusest ja rassist inimestega ning väljapool Eestit elamise
kogemus. Neid tunnuseid arvesse võttes pooldavad kõrgema haridusega inimesed pagulaste suhtes
ettevaatlikumat poliitikat.
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Joonis 5.5. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes haridustaseme järgi (%)
Inimeste hoiakuid võib mõjutada ka isiklik kokkupuudete teisest rassist või rahvusest inimestega.
Allport (1958) väitis, et kui mingi grupi esindajaga kohtutakse juhuslikult ja põgusalt (näiteks tänaval),
siis see kokkupuude pigem kinnistab eelarvamusi, samas kui isiklik tutvus vähendab eelarvamusi.
Selle teooria valguses peaksid olema varjupaigapoliitika suhtes sõbralikuma hoiakuga need inimesed,
kes omavad teisest rassist või rahvusest inimestega isiklikke sidemeid või tihedamat kokkupuudet.
Euroopa Sotsiaaluuringu andmed näitavadki, et inimesed, kellel on palju teisest rassist või rahvusest
lähedasi sõpru, pooldavad sagedamini leebet varjupaigapoliitikat (joonis 5.6).
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Joonis 5.6. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes tulenevalt lähedaste kontaktide olemasolust (%)
Sisserändajate suhtes arvamuse kujunemist võivad mõjutada ka eelnevad kogemused erinevast
rassist või rahvusest inimestega. Need vastajad, kes tajusid kokkupuuteid teisest rahvusest
inimestega pigem negatiivsetena, olid rohkem vastu leebele varjupaigapoliitikale (joonis 5.7). Ka
positiivseid kokkupuuteid omavate inimeste seas oli suur osa inimesi (46%) vastu leebusele
pagulastaotluste läbivaatamisel, kuid negatiivne ja positiivne kogemus jäid olulisteks hoiakute
mõjutajateks ka teisi tunnuseid arvestavas mudelis. Mudelist ei ilmnenud, et kontakti sagedus teisest
rassist või rahvusest inimestega on oluline hoiakute mõjutaja. Lähedasi kokkupuuteid teiste
rahvustega omavad suurema tõenäosusega inimesed, kes on elanud välismaal. Samuti mõistavad nad
suurema tõenäosusega paremini teisi kultuure, mistõttu võivad nende hoiakud sisserändajate suhtes
olla soosivamad. Ka antud uuringust selgus, et välismaal elanud inimesed pooldasid rohkem leebust
varjupaigapoliitikas võrreldes nendega, kellel ei ole välismaal elamise kogemust (joonis 5.8).
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Joonis 5.7. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes sõltuvalt selles, kas kokkupuuted teisest rassist ja rahvusest inimestega on olnud
negatiivsed või positiivsed (%)
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Joonis 5.8. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes ja välismaal elamise kogemus (%)
Usaldust teiste inimeste ja riigiinstitutsioonide suhtes võib seostada suurema avatusega ning see
omakorda on seotud soosivama hoiakuga sisserändajate suhtes (Rustenbach 2010). Sotsiaalse
usalduse mõõtmiseks küsiti Euroopa Sotsiaaluuringus inimestelt: „Kas Teie arvates võib enamikku
inimesi usaldada?“. Institutsionaalse usalduse mõõtmiseks uuriti vastajatelt, mil määral nad
usaldavad erinevaid institutsioone: Eesti Riigikogu, õigussüsteemi, politseid, poliitikuid, poliitilisi
erakondi, Euroopa Parlamenti ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni. Uuring näitas, et inimesed, kes
usaldavad teisi inimesi ja institutsioone, on ka varjupaigapoliitika suhtes leebemad (lisa 3).
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Joonis 5.9. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ suhtes ja lähedustunne riigiga (%)
Analüüsides hoiakuid varjupaigapoliitika suhtes ja lähedustunnet riigiga leiti, et suurema läheduse
tajumine riigiga („Kuivõrd lähedasena Te ennast Eestiga tunnete?“) oli seotud suurema
ettevaatlikkusega varjupaigapoliitika suhtes (joonis 5.9). Kõige enam olid leebele varjupaigapoliitikale
vastu ennast Eestiga väga lähedasena tundvad inimesed (56%). Suurem osa inimesi, kes tunnistasid,
et nad ei tunne üldse või ei tunne eriti lähedust Eesti riigiga, ootasid pigem leebust pagulastaotluste
läbivaatamisel (vastavalt 39% ja 42%).
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Joonis 5.10. Elanikkonna hoiakud väite „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel
olema leebe“ suhtes ja turvalisuse tajumine (%)
Negatiivsed hoiakud sisserändajate suhtes võivad olla seotud isikliku turvatunde puudumisega
(Rustenbach 2010, Paas ja Halapuu 2012b). Chandler ja Tsai (2001) leidsid aga, et kuritegevuse pärast
rohkem hirmu tundvad inimesed on sisserändajate suhtes mõnevõrra tolerantsemad. Eestis on oma
kodu lähedal pimedal ajal jalutades ennast turvalisemalt tundvad inimesed pigem vastu leebele
varjupaigapoliitikale. Samas need inimesed, kes ei tunne ennast üldse turvaliselt, jagunevad võrdselt
nii pooldajateks kui vastasteks. Ennast ebaturvaliselt tundvad inimesed on pärit enamasti KirdeEestist (N=41; 43%) ja Põhja-Eestist (N=32; 33%).
Eesti elanikkonna hoiakute võrdlus teiste riikide elanike hoiakutega
Uuringus osalenud viieteistkümnest riigist olid vastajad leebe varjupaigapoliitika poolt kõige enam
Rootsis, Poolas ja Prantsusmaal (joonis 5.11). Riikide võrdluses selgus, et Eesti on üks negatiivsemalt
meelestatud riike nii pagulaste kui ka üldiselt sisserände suhtes. Austrias, Taanis ja Norras ei erinenud
hoiakud pagulaste ja üldise sisserände suhtes (t-test). Belgia, Šveits, Saksamaa, Holland, Rootsi ja
Eesti on riigid, kus elanikkond on positiivsemate hoiakutega pigem üldiselt sisserändajate kui
pagulaste suhtes, samas kui teistes riikides (Poola, Sloveenia, Iirimaa, Prantsusmaa, Soome, Tsehhi)
oldi positiivsemad pigem pagulaste suhtes.
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Joonis 5.11. Elanikkonna hoiakud „Valitsus peaks inimeste pagulastaotluste läbivaatamisel olema
leebe“ ja sisserännet (alaindeks 1) käsitleva poliitika suhtes (keskmised väärtused 5-punktisel skaalal,
kus suurem väärtus näitab suuremat toetust)
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Hoiakute võrdlus pagulaste ja kultuuriliselt erinevate inimeste sisserände suhtes
ÜRO andmetel pärinevad enam kui pooled kõigist maailma põgenikest kolmest riigist: Süüriast,
Afganistanist ja Somaaliast (UNCHR 2014). Seega on Eesti jaoks pagulaste päritoluriikide näol
enamasti tegu nii geograafiliselt kui ka kultuuriliselt kaugete maadega. Selleks et välja selgitada, kas
elanikkonna hoiakud pagulaste suhtes on tingitud pagulase staatusest või kultuurilistest teguritest,
võrreldi elanikkonna hoiakuid pagulaste ja põhirahvastikust kultuuriliselt väga erinevate inimeste
sisserännet käsitleva poliitika vahel („Kas Eesti riik peaks senisest enam piirama või soodustama
enamikust Eesti inimestest väga erineva kultuurilise taustaga inimeste siia elama asumist?“).
Veidi enam kui pool (52%) Eesti elanikkonnast arvas, et riik peaks senisest enam piirama väga erineva
kultuurilise taustaga inimeste siia elama asumist (joonis 5.12). Arvamusel, et Eesti riik peaks
soodustama väga erineva kultuurilise taustaga inimeste siia elama asumist, oli 18% vastanutest,
samas kui leebust pagulastaotluste läbivaatamisel toetas 25% vastanutest. Tulemustest võib
järeldada, et Eesti inimesed on küll vastu nii pagulaste kui ka üldiselt erineva kultuuritaustaga
inimeste Eestisse elama tulemisele, kuid pagulaste suhtes ollakse siiski soosivamad. Seda võib
selgitada kahel viisil. Esiteks võib suurem poolehoid tuleneda pagulaste rändepõhjusest. Teiseks
võidakse pagulaste all mõista ka mitte ainult kultuuriliselt väga erinevaid inimesi, vaid ka sarnasest
kultuuriruumist pärit inimesi (näiteks Ukrainast, Venemaalt, Valgevenest pärit põgenikke).
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Joonis 5.12. Elanikkonna hoiakud kultuuriliselt väga erinevate inimeste Eestisse elama asumise suhtes
(%)
Hoiakud väga erineva kultuurilise taustaga inimeste Eestisse elama lubamist käsitleva poliitika suhtes
olid seotud vastaja vanuse, institutsionaalse usalduse, seniste kokkupuudete negatiivsete või
positiivsete kogemuste, Eestiga lähedustunde ja välismaal elamise kogemusega. Hoiakud erineva
kultuurilise taustaga inimeste ja pagulaste Eestisse saabumise suhtes on sarnased vanuse,
institutsionaalse usalduse, sotsiaalsete kontaktide, Eestiga seotuse ja välismaal elamise kogemuse
lõikes, kuid leidub ka erinevusi. Väga erineva kultuurilise taustaga inimeste siia elama tulemise osas
ei avaldanud mudelis statistiliselt olulist mõju sellised tunnused nagu haridus, kodune keel,
asulatüüp, sotsiaalse usalduse tase, teisest rassist/rahvusest lähedaste sõprade olemasolu ja
turvalisuse taju, kuigi kõik need tunnused olid varjupaigapoliitika mudelis olulised.
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Joonis 5.13. Elanikkonna hoiakud väga erineva kultuurilise taustaga inimeste siia elama tulemise
suhtes erinevates vanusrühmades (%)
Üheks olulisemaks mõjutajaks suhtumises nii varjupaigapoliitikasse kui ka erinevast kultuurist pärit
inimeste sisserännet käsitlevasse poliitikasse on vanus. Positiivsemad hoiakud nii pagulaste kui ka
kultuuriliselt väga erinevate sisserändajate suhtes on iseloomulikumad noorematele inimestele. Kui
varjupaigapoliitika suhtes olid kõige konservatiivsemate hoiakutega aktiivses tööeas inimesed (30–
60-aastased), siis kultuuriliselt väga erinevate inimeste suhtes on negatiivseimalt häälestatud üle 61aastased vastajad (joonis 5.4 ja 5.13).
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6. Kuivõrd eestimaalased tajuvad sisserännet kahjuliku või
kasulikuna ja mis seda võiks seletada?
Oliver Nahkur
Sisserännet võib tajuda nii kahjuliku kui kasulikuna. Integreeritud ohuteooria (Stephan jt 2009) aitab
seda kahesugust tajumist seletada. Teooria kohaselt mõjutavad inimeste arusaama sisserände
tagajärgedest tema isikuomadused, hoiakud, gruppidevahelised suhted ja kontakt ning
situatsioonilised tegurid. Sisserännet tajuvad kahjulikuna inimesed, kes tunnevad ennast
ebaturvaliselt, on kahtlustavad ega usalda teisi inimesi, on pelglikud, jäigad või usuvad, et maailm on
pahatahtlik, samuti need, kes eelistavad pigem hästikorrastatud ühiskonda, toetavad sotsiaalset
ebavõrdsust, järgivad kindlat uskumuste süsteemi (nt religioon), on etnotsentrilised või
konservatiivsed. Eelarvamused, negatiivsed stereotüübid ning vastuseis mitmekultuurilisusele ja
mitmekesisusele on samuti sisserände kahjulikkuse taju eeldus. Arusaamu sisserände tagajärgedest
mõjutavad sisserändajatega kontakti olemasolu või sagedus ning negatiivsete või positiivsete
kontaktide kogemus, samuti see, kuidas tajutakse sisserändajate staatust, võimutasakaalu, konflikte
ja välisrühma suurust. Olulised situatsioonilised tegurid on keelelised ja kultuurilised barjäärid
(Stephan jt 2014).
Selle peatüki eesmärk on kirjeldada, kuivõrd tajuvad eestimaalased sisserännet kahjuliku või
kasulikuna, ning välja selgitada, millised tegurid seda mõjutavad. Sisserände kasulikkuse taju on
võrreldud teiste Euroopa riikidega.
Sisserände kasulikkuse/kahjulikkuse taju eestimaalastel analüüsitakse eraldi viie tunnuse abil: (1)
rändehoiaku alaindeks „sisserände kasulikkus riigile“ (ptk 2); (2) küsimus „Kas teie arvates inimesed,
kes siia elama tulevad, võtavad üldiselt rohkem, kui nad ise annavad, või annavad rohkem, kui nad ise
vastu võtavad?“; (3) küsimus „Kas teistest riikidest siia elama tulevad inimesed pigem süvendavad
kuritegevuse probleeme Eestis või pigem vähendavad?“; (4) küsimus „Kuidas mõjutab Teie arvates
Eesti siseturvalisust see, kui siia tulevad elama inimesed teistest riikidest?“2; (5) küsimus „Kas Teie
arvates teistest riikidest inimeste Eestisse elama asumine pigem kahjustab või rikastab siinseid
religioosseid tõekspidamisi ja tavasid?“
Selleks et mõista, millel põhineb eestimaalastel sisserände kasulikkuse/kahjulikkuse taju, koostati iga
tunnuse jaoks üldine lineaarne regressioonimudel, kus võeti arvesse mitmeid seletavaid tunnuseid3,
sh üks indeks4. Tulemuste all esitatakse sagedusjaotused sõltuvate tunnuste rühmade kaupa ja
2

Andmed ainult eestimaalaste kohta, s.t tegemist on Eesti erimooduli küsimusega ja teistes riikides seda
vastajatelt ei küsitud.
3
Vanus, sugu, kodukeel, haridustase, töötab/ei tööta, asulatüüp, kodupiirkonna rahvuselise/rassilise koosseisu
taju, välismaal elamise kogemus, vastus küsimusele, „Kas Teie arvates võib enamikku inimesi usaldada?“, eluga
rahulolu ning vastused küsimustele „Kuivõrd Te nõustute või ei nõustu, et riigil on parem, kui peaaegu kõik
inimesed jagavad samu tavasid ja kombeid?, „Kas Teil on lähedasi sõpru, kes on erinevast rassist või rahvusest
kui enamik Eesti inimesi?“, „Kui sageli puutute väljaspool kodu kokku inimestega, kes on enamiku Eesti
inimestega võrreldes erinevast rassist või rahvusest?“, „Kui positiivsed või negatiivsed sellised kokkupuuted
Teie jaoks üldiselt on?“, „Võrreldes teiesuguste inimestega, kes on sündinud Eestis, kuidas kohtleb valitsus Teie
arvates neid, kes on hiljuti tulnud siia elama teistest riikidest?“ ja „Kui mitu igast 100st Eestis elavast inimesest
on Teie arvates sündinud väljaspool Eestit?“ Sobilikke situatsioonilisi tegureid ei õnnestunud andmestikust
leida.
4
Tegemist on järgnevate tunnuste standardhälbeühikutes väärtuste aritmeetilise keskmisega: „Otsustades selle
üle, kas keegi, kes on sündinud, üles kasvanud ja elab väljaspool Eestit, peaks saama tulla siia elama – kui
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seletavate tunnuste olulisuse järjekorras lineaarses regressioonis. Iga seletava tunnuse rühma5 korral
on kontrollitud ka selle statistiliselt olulisi erinevusi teistest rühmadest (näiteks kas 61-aastased ja
vanemad eestimaalased erinevad sisserände kasulikkuse taju poolest statistiliselt olulisel määral kuni
35-aastastest vastajatest).
Sisserände kasulikkus
Rändehoiaku alaindeksi „sisserände kasulikkus riigile“ alusel ilmneb, et eestimaalased tajuvad
sisserännet võrdluses teiste Euroopa riikide elanikega pigem sagedamini kahjulikuna (joonis 6.1).
Nimelt tajuvad sisserännet eestimaalastega võrreldes kasulikumana Rootsi, Soome, Šveitsi,
Saksamaa, Norra, Taani, Poola, Hollandi ja Iirimaa elanikud ning kahjulikumana Tšehhi, Sloveenia ja
Austria elanikud. Belgia ja Prantsusmaa elanikud ei erinenud eestimaalastest olulisel määral.
30
25
20
15
10
5
0

Joonis 6.1. Sisserände kasulikkuse taju erinevates Euroopa riikides (riigi keskmine skaalal 0 – kahjulik
ja 30 – kasulik; 95% usalduspiirid)
Suurim osa Eesti elanikkonnast (38%) tajub sisserännet nii kahjuliku kui kasulikuna (joonis 6.2), 33%
tajub sisserännet kasulikuna ning 29% kahjulikuna. Joonisel 6.2 toodud kaheksa tunnust seletavad
üheskoos 30% eestimaalaste sisserände kasulikkuse taju varieeruvusest. Sisserände kasulikkuse taju
on enim seotud inimeste hoiakutega sisserändajate suhtes. Sisserändajate suhtes sõbraliku hoiakuga
eestimaalased peavad suure tõenäosusega sisserännet kasulikumaks kui keskmise või vaenuliku
hoiakuga eestimaalased. Sõbraliku hoiakuga eestimaalastest 58% tajuvad sisserännet kasulikuna.
Eestimaalased, kes leiavad, et hiljuti Eestisse saabunuid koheldakse valitsuse poolt halvemini kui
tavakodanikke, tajuvad sisserännet kasulikumana kui need, kes leiavad, et siiatulijaid koheldakse
paremini või samamoodi. Halvemini, samamoodi või paremini kohtlemist uskuvad eestimaalased
erinevad üksteisest sisserände kasulikkuse taju poolest. Eestimaalased, kes kalduvad teisi inimesi

oluline peaks olema, et nad on kristliku taustaga?“; „Otsustades selle üle, kas keegi, kes on sündinud, üles
kasvanud ja elab väljaspool Eestit, peaks saama tulla siia elama – kui oluline peaks olema, et nad on valge
nahavärviga?“; „Mil määral peaks Teie arvates Eesti lubama moslemitel teistest riikidest Eestisse elama tulla?“;
„Mõeldes nüüd inimestele, kes on tulnud Eestisse elama teisest riigist ja kes on erinevast rassist või rahvusest
kui enamik Eesti inimesi, kuivõrd oleksite või ei oleks selle vastu, kui selline inimene määratakse Teie
ülemuseks?“; „Mõeldes nüüd inimestele, kes on tulnud Eestisse elama teisest riigist ja kes on erinevast rassist
või rahvusest kui enamik Eesti inimesi, kuivõrd oleksite või ei oleks selle vastu, kui selline inimene abielluks Teie
lähisugulasega?“ (Cronbach alfa väärtus 0,7; korrelatsioon rändehoiakute koondindeksiga 0,8).
5
Sagedusjaotustes on 11-punktise ja 5-punktise skaalaga seletavad tunnused kategoriseeritud jälgitavuse
huvides 3-kategoorialiseks („0–4“, „5“, „6–10“ ja „1–2“, „3“, „4–5“).
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usaldama, tajuvad sisserännet kasulikumana kui need, kes teisi ei usalda või jäävad selles osas
kahevahele. Positiivse kontakti kogemusega eestimaalased tajuvad sisserännet kasulikumana kui
negatiivse või vahepealse kontakti kogemusega inimesed. Erineva kontakti kogemusega
eestimaalased erinevad üksteisest sisserände kasu taju poolest. Eestimaalased, kes ei leia, et riigis
peaksid kehtima samad tavad ja kombed, tajuvad sisserännet kasulikumana kui need, kes peavad
samu tavasid ja kombeid heaks või on vahepealsel seisukohal. Nii samade tavade ja kommete
pooldajad, vastased kui vahepealse arvamusega eestimaalased erinevad üksteisest sisserände
kasulikkuse taju poolest. Nooremad eestimaalased tajuvad sisserännet kasulikumana kui vanemad
eestimaalased. Kõik vanuserühmad, välja arvatud 15–30-aastased ja 31–45-aastased, erinesid
üksteisest statistiliselt olulisel määral.
Kogu Eesti elanikkond

11

1a Sõbraliku hoiakuga sisserändajatesse

3 7

1b Keskmise hoiakuga sisserändajatesse

9

18

2b Sisserändajaid koheldakse samamoodi

3b Üldine usaldus - nii ja naa

8

11

5a Samad tavad: ei ole riigile hea

7

5b Samad tavad: ei ole riigile hea ega halb

9

5c Samad tavad: riigile hea
5

6b Eestimaalased: 31 kuni 45 a

7

6c Eestimaalased: 46 kuni 60 a

11

6d Eestimaalased: 61 ja vanemad
7a Välismaal elanud eestimaalased

10

7b Välismaal mitte elanud eestimaalased

11

Pigem kahjulik

9

36

26
21

36

16

27

18
20

36

19

14
22

39

15
18
27

10

25
46

14
17

32
Pigem kasulik

6
17

21

38

Nii kahjulik kui kasulik

11

38

15

8

29
40

25

13
20

38
18

7
22

37

20

8

10 4

40
21

12

8c Eluga mitte rahul olevad eestimaalased
Kahjulik

40

8

18
21

25

13

9
17

43

11

16
25

21

17

16

37
37

13

6a Eestimaalased: kuni 30 a

8b Eluga rahuolu nii ja naa eestimaalased

22

16

8

26

19

4c Sisserändajatega negatiivne kontakt

14

45

14

12

30
35

15

4b Sisserändajatega nii ja naa kontakt

25

19

5

18

39
22

11

11

27

15

7

8a Eluga rahulolevad eestimaalased

40

25

10

35

17

4a Sisserändajatega positiivne kontakt

21

26

3 11

3c Üldiselt teisi inimesi mitte usaldavad inimesed

24

42

23
7

12

34

19

2c Sisserändajaid koheldakse paremini
3a Üldiselt teisi inimesi usaldavad inimesed

21

33

1c Vaenuliku hoiakuga sisserändajatesse
2a Sisserändajaid koheldakse halvemini

38

13

8
7

Kasulik

Joonis 6.2. Sisserände kasulikkuse taju eri rühmades (%)
Sisserände kasulikkuse tajule avaldab vähesel määral mõju ka inimese välismaal elamise kogemus ja
eluga rahulolu. Välismaal elamise kogemusega eestimaalased tajuvad sisserännet kasulikumana kui
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sellise kogemuseta eestimaalased. Eluga rahulolevad eestimaalased tajuvad sisserännet
kasulikumana kui eluga rahulolematud või kahevahel olevad eestimaalased. Nii eluga rahulolevad,
kahevahel olijad kui ka rahulolematud eestimaalased erinevad üksteisest sisserände kasulikkuse taju
poolest.
Eelnevaid tunnuseid arvesse võttes osutusid inimese sugu, kodukeel, haridustase, tööturustaatus
(töötab/ei tööta), elukoha asulatüüp, kodupiirkonna rahvuselise või rassilise koosseisu taju, teisest
rahvusest või rassist sõbra olemasolu, teisest rahvusest või rassist inimestega kontaktide sagedus ja
sisserändajate osatähtsuse taju sisserände kasulikkuse taju seletamisel ebaolulisteks.
Sisserändajate panus riigi ellu
Eestimaalased tajuvad sisserändajate panust riigi ellu neutraalselt (joonis 6.3). Eestimaalased
hindavad sisserändajate panust riigi ellu kasulikumaks kui Tšehhi, Austria, Iirimaa, Belgia,
Prantsusmaa, Hollandi, Soome, Taani, Šveitsi ja Poola elanikud ning vähem kasulikuks kui Rootsi
elanikud. Norra, Saksamaa ja Sloveenia elanikud ei erine selles osas eestimaalastest olulisel määral.
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Joonis 6.3. Sisserändajate panus riigi ellu, taju eri Euroopa riikides (riigi keskmine skaalal 0 – üldiselt
võtavad rohkem ja 10 – üldiselt panustavad rohkem; 95% usalduspiirid)
Suurim osa Eesti elanikkonnast (43%) tajub sisserändajate panust riigi ellu üldiselt nii kahjuliku kui
kasulikuna, 30% kasulikuna ja 28% kahjulikuna (joonis 6.4). Joonisel 6.4 toodud neli tunnust seletavad
üheskoos 15% antud sõltuva tunnuse varieeruvusest. See, kuidas eestimaalased tajuvad
sisserändajate panust, on seotud nende hoiakutega sisserändajate suhtes. Sisserändajate suhtes
vaenuliku hoiakuga eestimaalased peavad sisserändajaid suurema tõenäosusega kasusaajateks ja
mitte panustajateks, võrreldes keskmise või sõbraliku hoiakuga eestimaalastega. 44% vaenuliku
hoiakuga eestimaalastest tajuvad sisserändajaid ainult kasusaajatena ja mitte panustajatena.
Negatiivse kontakti kogemusega eestimaalased tajuvad sisserändajaid sagedamini ainult
kasusaajatena. Nii negatiivse, vahepealse kui positiivse kontakti kogemusega eestimaalased erinevad
üksteisest olulisel määral. Sisserändajate omakasu tunnetamine on seotud usuga, et hiljuti Eestisse
saabunuid koheldakse valitsuse poolt paremini kui temasuguseid, ning teiste inimeste
mitteusaldamisega.
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Kogu Eesti elanikkond
1a Sõbraliku hoiakuga sisserändajatesse
1b Keskmise hoiakuga sisserändajatesse

10

18

3 11

6

2b Sisserändajatega nii ja naa kontakt

8

2c Sisserändajatega negatiivne kontakt
5

16

3b Sisserändajaid koheldakse samamoodi

5

18

7

25

11

4c Üldiselt teisi inimesi mitte usaldavad inimesed

14

4
9

18
27

48

Nii kahjulik kui kasulik

20
11

33
41

24

6

21

23
17

18
26

47

Pigem kasulik

6
10

16
41

6
13

33
42

16

7
12

50

21

4b Üldine usaldus - nii ja naa

Pigem kahjulik

42
26

3a Sisserändajaid koheldakse halvemini

Kahjulik

39

18

3c Sisserändajaid koheldakse paremini

23

23

17

16

43

15

9

24

19
21

2a Sisserändajatega positiivne kontakt

21

47

8

1c Vaenuliku hoiakuga sisserändajatesse

4a Üldiselt teisi inimesi usaldavad inimesed

43

14

9
8

Kasulik

Joonis 6.4. Sisserändajate panus riigi ellu, taju eri elanikkonna rühmade lõikes (%)
Eelnevaid tunnuseid arvesse võttes osutusid selle sõltuva tunnuse varieeruvuse seletamisel
ebaolulisteks inimese vanus, sugu, kodukeel, haridustase, aktiivsus tööturul (töötab/ei tööta),
elukoha asulatüüp, välismaal elamise kogemus, kodupiirkonna rahvuselise või rassilise koosseisu taju,
eluga rahulolu tase, ühiste kommete ja tavade soosimine või mittesoosimine, teisest rahvusest või
rassist sõbra olemasolu, kontaktide sagedus teisest rahvusest või rassist inimestega ja sisserändajate
osatähtsuse taju.
Sisserände mõju kuritegevusele ja siseturvalisusele
Eestimaalased tajuvad sisserände mõju kuritegevusele võrdluses Euroopa riikide elanikega harvemini
kahjulikuna ehk kuritegevust suurendavana (joonis 6.5). Nimelt hindavad sisserände mõju
kuritegevusele eestimaalastega võrreldes oluliselt sagedamini kahjulikuks Austria, Norra, Tšehhi,
Belgia, Hollandi, Saksamaa, Šveitsi, Soome, Taani, Rootsi, Sloveenia ja Iirimaa elanikud. Prantsusmaa
ja Poola elanikud ei erine selles osas oluliselt eestimaalastest.
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Joonis 6.5. Sisserände mõju kuritegevusele, taju eri Euroopa riikides (riigi keskmine skaalal 0 –
kuritegevuse probleem süveneb ja 10 – kuritegevuse probleem väheneb; 95% usalduspiirid)
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Sisserände mõju kuritegevusele tajub 46% Eesti elanikkonnast samaaegselt nii kahjuliku kui
kasulikuna, 40% näeb seda kahjulikuna ja 13% kasulikuna ehk kuritegevust vähendavana (joonis 6.6).
Joonisel 6.6 kajastatud viis tunnust seletavad üheskoos 15% antud sõltuva tunnuse varieeruvusest.
Seda, kuidas eestimaalased tajuvad sisserände mõju kuritegevusele, mõjutab kõige enam see, kas
varasem kontakt sisserändajatega oli negatiivne või positiivne. Negatiivse kontakti kogemusega
eestimaalased tajuvad sisserände mõju kuritegevusele kahjulikumana kui vahepealse või positiivse
kontakti kogemusega eestimaalased. Kõik eri tüüpi kontakti kogemusega eestimaalased erinevad
üksteisest vastava taju poolest. Näiteks 65% negatiivse kontakti kogemusega eestimaalastest tajub
sisserände mõju kuritegevusele kahjulikuna.
Kogu Eesti elanikkond
1a Sisserändajatega positiivne kontakt

13
10

1b Sisserändajatega nii ja naa kontakt

3b Keskmise hoiakuga sisserändajatesse

4b Samad tavad: ei ole riigile hea ega halb

5b Sisserändajaid koheldakse samamoodi

Pigem kahjulik

42

45
31

9

21

10

21

17

33

55

28

Nii kahjulik kui kasulik

14
39

51

28

12
15

48
28

11
18

33

10

13

52

25

11
16

30

9

12

62

25

5c Sisserändajaid koheldakse paremini
Kahjulik

46

17

8
16

29

11

4c Samad tavad: riigile hea
5a Sisserändajaid koheldakse halvemini

49
29

6

8
28

25

19

3c Vaenuliku hoiakuga sisserändajatesse
4a Samad tavad: ei ole riigile hea

51
43

14

2c Üldiselt teisi inimesi mitte usaldavad inimesed

18

28

10

13

47

22

2b Üldine usaldus - nii ja naa

3a Sõbraliku hoiakuga sisserändajatesse

46

25

14

1c Sisserändajatega negatiivne kontakt
2a Üldiselt teisi inimesi usaldavad inimesed

27

14
31

13

Pigem kasulik või kasulik

Joonis 6.6. Sisserände mõju kuritegevusele, taju eri rühmade lõikes (%)
Eestimaalased, kes kalduvad teisi inimesi mitte usaldama, tajuvad sisserände mõju kuritegevusele
kahjulikumana kui need, kes teisi usaldavad või jäävad selles osas kahevahele. Sisserändajate suhtes
vaenuliku hoiakuga eestimaalased peavad sisserände mõju kuritegevusele kahjulikumaks kui
keskmise või sõbraliku hoiakuga eestimaalased. Kõik erinevad hoiakurühmad erinevad üksteisest
sisserände kuritegevusele avaldatava kahjuliku mõju taju poolest. Eestimaalased, kes leiavad, et riigis
peaksid kehtima samad tavad ja kombed, tajuvad sisserände mõju kuritegevusele kahjulikumana kui
need, kes peavad samu tavasid ja kombeid halvaks või nii heaks kui halvaks. Eestimaalased, kes
leiavad, et hiljuti Eestisse saabunuid koheldakse valitsuse poolt paremini kui temasuguseid, tajuvad
sisserände mõju kuritegevusele kahjulikumana kui need, kes leiavad, et siiatulijaid koheldakse
halvemini või samamoodi.
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Arvamus sisserände mõjust kuritegevusele ei sõltunud mudelis vanusest, soost, kodukeelest,
haridustasemest, töötamisest, elukoha asulatüübist, välismaal elamise kogemusest, kodupiirkonna
rahvuselise või rassilise koosseisu tajust, eluga rahulolust, teisest rahvusest või rassist sõbra
olemasolust, kontaktide sagedusest teisest rahvusest või rassist inimestega ega sisserändajate
osatähtsuse tajust.
Eestimaalaste arvamus sisserände mõjust Eesti siseturvalisusele sarnaneb kuritegevuse omaga.
Mõlemat seletavad samad tegurid, välja arvatud vanus, mis osutus oluliseks siseturvalisuse hinnangu
varieeruvuse seletamisel. Nimelt hindavad vanemad inimesed sisserändajaid suuremaks ohuks Eesti
siseturvalisusele kui nooremad eestimaalased. Sisserändajates näevad siseturvalisusele suuremat
ohtu need, kellel on varem olnud sisserändajatega negatiivseid kontakte, kelle arvates on riigil
parem, kui peaaegu kõik inimesed jagavad samu tavasid ja kombeid, ja kes leiavad, et hiljuti Eestisse
saabunuid koheldakse valitsuse poolt paremini kui temasuguseid. Teiste inimeste suhtes
usaldavamad inimesed näevad sisserändajates siseturvalisusele vähem ohtu kui need, kes teisi ei
usalda. Sisserändajate suhtes vaenuliku hoiakuga eestimaalased näevad sisserändajates
siseturvalisusele suuremat ohtu, võrreldes keskmise või sõbraliku hoiakuga eestimaalastega.
Sisserände mõju religioossetele kohalikele tõekspidamistele ja tavadele
Eestimaalased tajuvad sisserände mõju religioonile võrdluses mitmete Euroopa riikide elanikega
sarnaselt (joonis 6.7). Nimelt ei erine eestimaalased selles osas olulisel määral Hollandi, Iirimaa,
Norra, Taani ja Sloveenia elanikest. Eestimaalastega võrreldes hindavad sisserände mõju religioonile
oluliselt sagedamini kahjulikuks Tšehhi, Prantsusmaa, Austria ja Belgia elanikud ning oluliselt
sagedamini kasulikuks Šveitsi, Saksamaa, Poola, Rootsi ja Soome elanikud.
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Joonis 6.7. Sisserände mõju religioossetele tõekspidamistele ja tavadele, taju eri Euroopa riikides
(riigi keskmine skaalal 0 – õõnestab religioosseid uskumusi ja praktikaid ning 10 – rikastab
religioosseid uskumusi ja praktikaid; 95% usalduspiirid)
Sisserände mõju religioossetele tõekspidamistele ja tavadele tajub 40% Eesti elanikkonnast nii
kahjuliku kui kasulikuna, 28% kahjulikuna ja kolmandik kasulikuna (joonis 6.8). Joonisel 6.8 toodud
kuus tunnust seletavad 23% antud sõltuva tunnuse varieeruvusest. See, kuidas eestimaalased tajuvad
sisserände mõju religioossetele tõekspidamistele, on enim seotud nende hoiakutega sisserändajate
suhtes. Sisserändajate suhtes sõbraliku hoiakuga eestimaalased peavad sisserände mõju
kasulikumaks kui keskmise või vaenuliku hoiakuga eestimaalased. Kõik eri hoiakurühmadesse
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kuulujad erinevad üksteisest hinnangu poolest sisserände mõjule religioonile. 48% sõbraliku hoiakuga
eestimaalastest tajuvad sisserände mõju religioossetele tõekspidamistele ja tavadele kasulikuna.
Positiivse kontakti kogemusega eestimaalased tajuvad sisserände mõju religioossetele
tõekspidamistele ja tavadele kasulikumana kui negatiivse või vahepealse kontakti kogemusega
eestimaalased. Kõik eri tüüpi kontakti kogemusega eestimaalased erinevad üksteisest sisserände
mõju taju poolest. 58% negatiivse kontakti kogemusega eestimaalastest tajuvad sisserände mõju
religioossetele tõekspidamistele ja tavadele kahjulikuna. Eestimaalased, kes ei leia, et riigis peaksid
kehtima samad tavad ja kombed, tajuvad sisserände mõju religioonile kasulikumana kui need, kes
peavad samu tavasid ja kombeid heaks või nii heaks kui halvaks. Nii samade tavade ja kommete
pooldajad, vastased kui vahepealse arvamusega eestimaalased erinevad selle poolest, kuidas nad
tajuvad sisserände mõju religioossetele tõekspidamistele ja tavadele. 48% samu tavasid ja kombeid
mittepooldavatest eestimaalastest peavad sisserände mõju religioossetele tõekspidamistele ja
tavadele kasulikuks. Eestimaalased, kes kalduvad teisi inimesi usaldama, tajuvad sisserände mõju
religioossetele tõekspidamistele ja tavadele kasulikumana kui need, kes teisi ei usalda või jäävad
selles osas kahevahele.
Kogu Eesti elanikkond

11

1a Sõbraliku hoiakuga sisserändajatesse

4 8

1b Keskmise hoiakuga sisserändajatesse

8

17

8

2b Sisserändajatega nii ja naa kontakt

10

3b Samad tavad: ei ole riigile hea ega halb

4b Üldine usaldus - nii ja naa
5a Välismaal elanud eestimaalased

16

36

17

15
12

18

44

15
9

18

41
19

8

17

41

13

12

23

19

9

10 2
21

37

7
22

46

13

5b Välismaal mitte elanud eestimaalased

30

23

8

17

26

15

5

18

30

15

4c Üldiselt teisi inimesi mitte usaldavad inimesed

24

41

7

11

45

7 5

3c Samad tavad: riigile hea
4a Üldiselt teisi inimesi usaldavad inimesed

37

28

9

35

19

2c Sisserändajatega negatiivne kontakt

22
22

24

14

12

26
42

24

2a Sisserändajatega positiivne kontakt

21

40
19

1c Vaenuliku hoiakuga sisserändajatesse

3a Samad tavad: ei ole riigile hea

40

20
39

7
16

21

9

6a Eestimaalased: kuni 30 a

5

14

40

25

16

6b Eestimaalased: 31 kuni 45 a

5

13

43

24

15

6c Eestimaalased: 46 kuni 60 a
6d Eestimaalased: 61 ja vanemad
Kahjulik

Pigem kahjulik

11
19

16

42
23

Nii kahjulik kui kasulik

22
36

Pigem kasulik

9
14

8

Kasulik

Joonis 6.8. Sisserände mõju religioossetele tõekspidamistele ja tavadele, taju eri elanikkonna
rühmades (%)
Sisserände religioossetele tõekspidamistele kasulikkuse taju mõjutab vähesel määral ka välismaal
elamise kogemus ja vanus. Välismaal elamise kogemusega eestimaalased tajuvad sisserände mõju
religioossetele tõekspidamistele ja tavadele kasulikumana kui inimesed, kellel välismaal elamise
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kogemus puudub. Nooremad eestimaalased tajuvad sisserände sellekohast mõju kasulikumana kui
vanemad eestimaalased. Vanusegrupiti erinevad üksteisest olulisel määral kuni 45-aastased, 46–60aastased ning 61-aastased ja vanemad.
Mõju religioonile ei sõltunud inimese soost, kodukeelest, haridustasemest, töötamisest, elukoha
asulatüübist, kodupiirkonna rahvuselise või rassilise koosseisu tajust, eluga rahulolust, teisest
rahvusest või rassist sõbra olemasolust, teisest rahvusest või rassist inimestega kontaktide
sagedusest, uskumusest, et hiljuti Eestisse saabunuid koheldakse valitsuse poolt paremini kui
temasuguseid, ja sisserändajate osatähtsuse tajust.
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7. Tööturunäitajate seos suhtumisega sisserändajatesse
Ave Roots ja Siim Krusell
Seni on rahvusvaheliselt uuritud nii hoiakuid sisserändajate suhtes kui ka nende avaldumist tööturul.
Uuringutest järeldub, et tooni annavad hoiakud, mis toovad kaasa sisserändajate kehvemad
tööturupositsioonid võrreldes põhirahvastikuga.
Grand ja Szulkin (2002) toovad esile, et negatiivsed hoiakud sisserändajate suhtes, diskrimineerimine
ja nende potentsiaalse töösoorituse madalamalt hindamine võivad olla erinevuste tekkimise
põhjuseks tööturul. See võib väljenduda näiteks ametialases segregatsioonis või ka erinevustes hõive
ja töötuse määras. Diskrimineerimine võib olla kas maitse-eelistustel põhinev (tööandjale ei meeldi
sisserändajad), rühma keskmisel produktiivsusel põhinev statistiline diskrimineerimine (näiteks
sisserändajate keskmine tootlikkus on madal, kuigi konkreetse inimese oma ei pruugi olla),
stereotüüpidel põhinev (teatud sisserändajate gruppi seostatakse teatud kindlate isikuomaduste või
käitumisviisiga), samuti võib diskrimineerimine tuleneda sisserändajate madalamast staatusest
ühiskonnas. Viimast kahte liiki diskrimineerimine toimub enamasti mitteteadlikult (Berger Rosenholz
ja Zelditch 1980, Correll ja Ridgeway 2006, Petersen 2008, Reskin 2008). Hoiakud sisserändajate
suhtes on tähtsad ka järjekorrateooria puhul. Teooria viitab mitmerahvuselistele tööturgudele, kus
eri rahvusrühmad võistlevad piiratud arvu ihaldatavate ametikohtade pärast ja tööandjad pakuvad
neid ametikohti rahvusvähemuste esindajatele vaid juhul, kui mõnevõrra eelistatumast
rahvusrühmast pole kedagi sobilikku valida (Lieberson 1980).
Suhtumist sisserändajatesse tööturul mõjutavad nii konkurentsi tajumine kui ka kokkupuude
inimestega. Mitmes uuringus on leitud, et need inimesed, kes tajuvad, et sisserändajad on neile
tööturul konkurendiks, suhtuvad sisserändajatesse negatiivsemalt (Esses, Jackson ja Armstrong 1998,
Gang, Rivera-Batiz ja Yun 2002). Samuti süvendab negatiivset suhtumist sisserändajatesse mure riigi
majandusliku olukorra pärast (Chandler ja Tsai 2001, Sides ja Citrin 2007) ja sisserändajate osakaalu
suurenemine elupiirkonnas (Gang jt 2002). Samad autorid jõuavad järeldusele, et üldiselt on
kõrgharidusega inimesed sisserändajate suhtes positiivsemalt meelestatud, aga vastastikuse
kokkupuute suurenedes hariduse mõju väheneb. Need inimesed, kellel on sisserändajatest sõpru,
suhtuvad sisserändajatesse positiivsemalt: on valmis nendega lähikontaktiks ja ka valmis neid
suuremal hulgal riiki lubama (Hayes ja Dowds 2006).
Selles peatükis on suhtumist sisserändajatesse mõõdetud nii koondindeksi kui ka tunnustega, mis
kajastavad sisserändajate arvatavat mõju majandusele ja tööturule.
Koondindeksi seos ameti, tööalase staatuse ja teiste sotsiodemograafiliste tunnustega
Alustuseks uurime tööalase staatuse ja ameti seost suhtumisega sisserändajatesse koondindeksi
alusel. Ei saa öelda, et mõnel kindlal ametikohal olevate inimeste hoiakud sisserändajate suhtes
erineksid mõne teise ameti pidajatega võrreldes oluliselt. Esmapilgul ja ka eraldi mudelis oli ametiala
küll seotud hoiakutega sisserändajatesse, näiteks erinesid teineteisest statistiliselt olulisel määral
tippspetsialistide ja lihttööliste hoiakud, kusjuures tippspetsialistide omad olid oluliselt
positiivsemad. Samas ei olnud oluline näitaja mitte ametiala ise, vaid see, millise profiiliga inimesed
seal töötasid. Sellisele järeldusele jõudsime analüüsiga, kus regressioonmudelisse oli lisaks
tööturunäitajatele kaasatud ka teisi sotsiodemograafilisi kontrolltunnuseid. Suurema tõenäosusega
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suhtusid sisserändajatesse positiivselt välismaal elanud, kõrgharidusega, nooremad, tööga hõivatud
ja hea tervisega inimesed.
Tulemus sõltus sellest, milline oli vastaja vanus ja tervis, kas ta oli sündinud Eestis või milline oli tema
haridustase. Näiteks lihttööliste seas oli proportsionaalselt rohkem põhi- ja kutseharidusega, Eestist
väljaspool sündinud ja vanemaid inimesi ning see oli tegelikult määrav lihttööliste negatiivsemate
hoiakute kujundajana koondindeksi osas.
Tööalase staatuse mõju rändehoiaku koondindeksile jäi oluliseks ka pärast teiste
sotsiodemograafiliste tunnuste kaasamist mudelisse. Kõige negatiivsemate hoiakutega olid just
vanaduspensionile siirdunud inimesed, võrreldes nii tööga hõivatute kui ka õppuritega. Kõige
positiivsemalt olid aga meelestatud õppurid (joonis 7.1).

Õppurid

16,74

Hõivatud

15,23

Töötud

15,00

Mitteaktiivsed muudel põhjustel

14,98

Vanaduspensionil olijad

12,94
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Joonis 7.1. Rändehoiaku koondindeksi keskmised väärtused tööalase staatuse lõikes
Omaette küsimus võiks olla see, kas ja kuivõrd erineb tööalase staatuse mõju sõltuvalt teistest
mudelis oluliseks osutunud sotsiodemograafilistest tunnustest. Siinkohal võiks esile tuua erinevused
lähtuvalt haridusest ja sünniriigist. Antud juhul olid olulised tulemused just tööturul mitteaktiivsete
lõikes.
Vanaduspensionäride puhul ei toonud kõrghariduse omamine tingimata kaasa positiivsemaid
hinnanguid koondindeksi osas. Võrreldes põhiharidusega küll tõi, kuid kesk- ja kutseharidusega
vastajatega võrreldes enam mitte. Märkimisväärselt erinesid omavahel ka vanaduspensionäride
hinnangud sõltuvalt sellest, kas oldi sündinud Eestis või mujal. Kui näiteks hõivatute, töötute või muul
põhjusel mitteaktiivsete hinnangud olid positiivsemad juhul, kui nad olid sündinud Eestis, siis
vanaduspensionäride puhul andsid positiivsemaid hinnanguid Eestist väljaspool sündinud inimesed.
Hinnangud sisserändajate mõjule Eesti majandusele
Vastajatelt küsiti, kas Eesti majandusele mõjub üldiselt hästi või halvasti, kui teistest riikidest
inimesed siia elama tulevad. Vastustest selgub, et vanuse suurenedes arvatakse üha rohkem, et
teistest riikidest pärit inimeste Eestisse elama tulek mõjub Eesti majandusele halvasti. Põhja- ja
Lääne-Eestis elavad inimesed näevad Eestisse elama asuvate inimeste mõju majandusele
positiivsemana kui Kirde-Eestis elavad inimesed. Välismaal elamise kogemusega Eesti elanikud
hindavad teistest riikidest Eestisse tulnud inimeste mõju majandusele positiivsemaks kui nende
kaasmaalased, kes välismaal elanud ei ole.
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Vaatasime ka, kuidas mõjutab suhtumist sisserändajatesse tööalase staatuse (töötavad, töötud,
õppivad ja pensionil) koosmõju erinevate sotsiodemograafiliste tunnustega. Töötud naised hindavad
sisserändajate mõju majandusele positiivsemaks kui mehed. Kodus esimese keelena eesti keelt
kõnelevad töötud on võrreldes vene keele kõnelejatega sagedamini arvamusel, et sisserändajad
pigem loovad töökohti, kui võtavad neid ära. Need, kes on enne töötuks jäämist olnud teenindajad,
arvavad endiste juhtidega võrreldes sagedamini, et sisserändajad loovad töökohti juurde. Varem
muudes ametites olnud inimesed ei erine selle arvamuse osas juhtidest. Erinevast rassist või
rahvusest sisserändajast juhi tolereerimises ei ole erinevate töötute gruppide vahel erinevusi.

4,87

5,14

5,52

5,32

5,36

kuni põhi

kutse

üldkesk

kõrg

Põhja-Eesti

Lääne-Eesti

Sugu

Haridus

5,16

5,16

4,54

Kirde-Eesti

4,78

Lõuna-Eesti

5,00

Kesk-Eesti

5,34

naine

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

mees

Joonised 7.2 ja 7.4 näitavad töötavate inimeste erinevusi suhtumises sisserändajatesse nende
tunnuste osas, mis osutusid statistiliselt oluliseks regressioonimudelites. Mudelid võtsid arvesse soo,
vanuse, esimese koduse keele, rändetausta, hariduse, ametigrupi, regiooni, vähemalt kuuekuulise
välismaal elamise kogemuse, tervise enesehinnangu ja elukohas teisest rassist või rahvusest
inimestega kokkupuute mõju.

Regioon

Joonis 7.2. Keskmine hinnang sisserände mõjule Eesti majandusele (0 halb–10 hea), ainult töötavad
inimesed (omavahel sarnased grupid on tähistatud sama värviga)
Töötavad mehed peavad sisserände mõju majandusele naistest positiivsemaks. Töötavad põhi- ja
kutseharidusega inimesed hindavad sisserändajate mõju majandusele halvemaks kui töötavad
kõrgharidusega inimesed. Kõrg- ja keskharidusega töötajate hinnangud sisserändajate mõjule
majandusele omavahel statistiliselt olulisel määral ei erine. Põhja- ja Lääne-Eestis töötavad inimesed
hindavad sisserändajate mõju majandusele Kirde-Eesti inimestega võrreldes oluliselt positiivsemaks.
Asetades Eesti rahvusvahelisse konteksti (joonis 7.3), näeme, et Eesti on uuringusse kaasatud
Euroopa riikide seas üsna keskmisel kohal. Kõige halvemaks hindavad sisserändajate mõju
majandusele tšehhid ja sloveenid ning kõige positiivsemaks šveitslased ja sakslased, Eesti inimeste
arvamus sarnaneb kõige enam austerlaste ja hollandlaste omaga.
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Joonis 7.3. Keskmiste näitajate rahvusvaheline võrdlus – suhtumine sisserändajate mõjusse
majandusele (0 halb-10 hea; AT=Austria, BE=Belgia, CH=Šveits, CZ=Tšehhi, DE=Saksamaa, DK=Taani,
EE=Eesti, FI=Soome, FR=Prantsusmaa, IE=Iirimaa, NL=Holland, NO=Norra, PL=Poola, SE=Rootsi,
SI=Sloveenia)
Tööalase staatuse koosmõju sotsiodemograafiliste tunnustega
Regressioonimudelist6 selgub, et eesti keelt kodus esimese keelena kõnelevad inimesed arvavad
sagedamini kui vene keelt kõnelevad inimesed, et teistest maadest Eestisse elama tulevad inimesed
pigem loovad töökohti juurde, kui võtavad neid ära. Teenindajad ja lihtöölised on juhtidest enam
mures, et sisserändajad pigem võtavad töökohti ära. Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eestis elavad inimesed
arvavad sagedamini kui Kirde-Eestis elavad inimesed, et sisserändajad pigem loovad töökohti, kui
võtavad neid ära. Samamoodi arvavad sagedamini ka need, kelle elupiirkonnas elavad mõned teisest
rassist või rahvusest inimesed, võrreldes nendega, kelle elupiirkonnas neid üldse ei ela.

Keel

Haridus

Amet

Regioon

mitte ühtegi

mõni

palju

Kirde-Eesti

Lõuna-Eesti
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teenindajad

ametnikud

keskastme prof

professionaalid

juhid

kõrg

üldkesk

kutse

kuni põhi

vene

eesti

7,00
5,705,845,595,44
5,62
5,57
5,395,705,145,51
5,25
6,00
5,03
4,94
4,894,744,854,82
4,83
4,79
4,44
4,41
5,00
4,07
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Elupiirkonnas

Joonis 7.4. Töötavate inimeste keskmine hinnang sellele, kas sisserändajad pigem võtavad töökohti
ära või loovad neid juurde (0 võtavad töökohti ära – 10 loovad uusi töökohti) (omavahel sarnased
grupid on tähistatud sama värviga)

6

Mudelis olid sõltumatud tunnused sugu, vanus, esimene kodune keel, sisserände taust, haridus, tööturu
staatus, ametigrupp, regioon, vähemalt kuuekuuline välismaal elamise kogemus, tervise enesehinnang ja
elukohas kokkupuude teisest rassist või rahvusest inimestega.
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Vaadates ainult töötavaid inimesi, on seosed kogu rahvastikuga üsna sarnased nii koduse keele,
elukoha kui ka elukoha rahvuselise koosseisu osas. Töötavad põhi- ja kutseharidusega inimesed
arvavad sagedamini kui kõrgharidusega inimesed, et sisserändajad pigem võtavad töökohti ära. Kõrgja keskharidusega inimeste arvamuste vahel selles küsimuses statistiliselt olulist seost ei ilmnenud.
Koos teenindajate ja lihtöölistega erinevad ka oskustöölised juhtidest arvamusega, et sisserändajad
pigem võtavad töökohti ära. Muudes ametites töötavate inimeste arvamus juhtide omast statistiliselt
olulisel määral ei erine.
7,00
5,62
5,30 5,39 5,42
5,10
4,87
4,64 4,79
4,32 4,35 4,46 4,48

6,00
5,00
4,00

5,95

6,36

3,44

3,00
2,00
1,00
0,00
CZ

SI

PL

IE

BE

AT

NL

FR

EE

CH

FI

DK

DE

NO

SE

Joonis 7.5. Keskmiste näitajate rahvusvaheline võrdlus – kas sisserändajad pigem võtavad töökohti
ära või loovad neid juurde (0 võtavad töökohti ära – 10 loovad uusi töökohti; AT=Austria, BE=Belgia,
CH=Šveits, CZ=Tšehhi, DE=Saksamaa, DK=Taani, EE=Eesti, FI=Soome, FR=Prantsusmaa, IE=Iirimaa,
NL=Holland, NO=Norra, PL=Poola, SE=Rootsi, SI=Sloveenia)
Jooniselt 7.5 on näha, et ka selles küsimuses jääb Eesti võrdlusriikide seas keskmisele kohale, meiega
kõige sarnasemalt arvavad prantslased ja šveitslased. Teistes uuringus osalenud Ida-Euroopa riikides
(Tšehhis, Sloveenias ja Poolas) ollakse kõige enam sellel arvamusel, et sisserännanud võtavad
töökohti ära; Rootsis, Norras ja Saksamaal aga arvatakse, et sisserännanud pigem loovad töökohti
juurde. Sellesse teemasse suhtumises on Eesti keskmine näitaja lähemal Skandinaavia maadele kui
Ida-Euroopa riikidele.
Vaadates töötavate ja töötute inimeste arvamust selle kohta, kas sisserännanud võtavad töökohti ära
või loovad neid juurde, on Eesti töötavate inimeste ja töötute arvamused teiste riikidega võrreldes
kõige sarnasemad. Kõige suurem erinevus ilmneb Iirimaal, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus arvamus
selle kohta, kas sisserännanud võtavad töökohti ära või loovad juurde, on kõige enam seotud sellega,
kas vastajal endal on töökoht või mitte (joonis 7.6). Erinevus töötute ja töötavate inimeste hoiakute
vahel on statistiliselt oluline vaid Austrias, Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal ja Iirimaal.
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Joonis 7.6. Töötavate inimeste ja töötute (muud grupid jäetud välja) arvamuste keskmiste
rahvusvaheline võrdlus – kas sisserändajad pigem võtavad töökohti ära või loovad neid juurde (0
võtavad töökohti ära – 10 loovad uusi töökohti; AT=Austria, BE=Belgia, CH=Šveits, CZ=Tšehhi,
DE=Saksamaa, DK=Taani, EE=Eesti, FI=Soome, FR=Prantsusmaa, IE=Iirimaa, NL=Holland, NO=Norra,
PL=Poola, SE=Rootsi, SI=Sloveenia)

Sündinud

Amet

4,64

mitte ühtegi

3,44

mõni

4,09

3,59

palju

lihttöölised

3,82

masinaoperaatorid

4,17

oskustöölised

keskastme prof

3,71

teenindajad

3,52

4,08

ametnikud

3,21

3,78

professionaalid

3,68

juhid

3,77

väljaspool

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Eestis

Valmidus koostööks sisserännanud ülemusega tööturul
Regressioonimudelid näitavad, et vanemad vastajad, Eestis sündinud inimesed, oskustöölised
(võrreldes juhtidega), välismaal elamise kogemuseta vastajad ja need, kelle elupiirkonnas ei ole
teisest rassist või rahvusest inimesi, tunnevad teisest rassist või rahvusest sisserännanu alluvuses
töötamise suhtes suuremat vastumeelsust.

Elupiirkonnas

Joonis 7.7. Töötavate inimeste suhtumine teisest rassist või rahvusest sisserändajast ülemusse (0 ei
oleks üldse vastu – 10 oleks väga vastu) (omavahel sarnased grupid on tähistatud sama värviga)
Töötavate inimeste puhul on vanus, sünniriik ja elupiirkonna rahvuseline koosseis seotud
suhtumisega teisest rassist või rahvusest sisserändajast ülemusse samamoodi kui kogu rahvastikus.
Töötavate inimeste puhul osutus, et nende välismaal elamise kogemus ei ole oluline. Võrreldes
juhtidega on oskustöölised ja lihttöölised vähem valmis tolereerima teisest rassist või rahvusest
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sisserändajast ülemust. Teistes ametites töötavad inimesed juhtidest statistiliselt olulisel määral ei
erinenud.
Võrreldes teiste uuringusse kaasatud riikidega on Eesti inimesed vähem nõus sisserändajast
ülemusega, meist veel negatiivsemal arvamusel on vaid tšehhid (joonis 7.8). Rootslastel, norralastel
ja hollandlastel on aga kõige vähem selle vastu, et neil oleks teisest rassist või rahvusest
sisserändajast ülemus.
6,00

5,16

5,00

3,98

4,00

2,91 2,81 2,78 2,65
2,58 2,52 2,35 2,33
2,19 2,14

3,00
2,00

1,86 1,84
1,11

1,00
0,00
CZ

EE

BE

PL

IE

FR

FI

AT

SI

CH

DK

DE

NL

NO

SE

Joonis 7.8. Vastuseis teisest rassist või rahvusest sisserändajast ülemusele (0 ei oleks üldse vastu – 10
oleks väga vastu; AT=Austria, BE=Belgia, CH=Šveits, CZ=Tšehhi, DE=Saksamaa, DK=Taani, EE=Eesti,
FI=Soome, FR=Prantsusmaa, IE=Iirimaa, NL=Holland, NO=Norra, PL=Poola, SE=Rootsi, SI=Sloveenia)
Kutseharidusega inimesed on kõrgharidusega inimestega võrreldes sisserändajate suhtes
negatiivsemalt meelestatud nii nende mõju suhtes majandusele ja tööturule kui ka sisserändaja
alluvuses töötamise osas. Põhi- ning keskharidusega inimesed ei erinenud nendele küsimustele
vastates kõrgharidusega inimestest. Õppijad seevastu on teistest oluliselt positiivsemad ja nende
puhul ei ole täheldatav koosmõju ühegi taustatunnusega. Seega erinevatesse gruppidesse kuuluvad
õpilased (erinevat kodust keel kõnelevad, eri piirkondades elavad, erineva haridustasemega jne) ei
erine üksteisest tööturuga seotud arvamustes uusisserändajatest. Töötavate inimeste arvamust
sellest, kas sisserändajad loovad töökohti juurde või võtavad neid ära, mõjutavad haridus, regioon,
kodune keel, amet ja teisest rahvusest inimeste hulk elukohas (tabel 7.1).

Tabel 7.1. Kokkuvõtlik tabel mõjudest töötavate inimeste puhul
Sõltuv tunnus
Mõju majandusele
Sõltumatud tunnused
Sugu
Haridus
Regioon
Esimene kodune keel
Amet
Kokkupuude elukohas
Sünnimaa

Mõju tööturule

+
+
+

+
+
+
+
+
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Tolerantsus teisest
rassist/rahvusest
sisserändajast
ülemuse suhtes

+
+
+

8. Sotsiaalsed kontaktid ja hoiakud
Mai Beilmann
Selles peatükis on analüüsitud seda, kuivõrd mõjutab Eesti inimeste suhtumist sisserändajatesse see,
kui palju nad igapäevaselt ühiskondlikus ruumis teisest rahvusest ja teise nahavärviga inimestega
kokku puutuvad.
Tavaloogikast lähtuvalt peaksid negatiivsed kokkupuuted sisserändajatega muutma hoiakud nende
suhtes negatiivsemaks ning positiivsed kontaktid positiivsemaks. Teadusuuringutes on aga leitud, et
need seosed ei pruugi olla nii selged. On väidetud, et nii positiivsed kui ka negatiivsed kontaktid
teisest kultuurist pärit inimestega aitavad paremini mõista nii enda kui ka teiste inimeste hoiakuid
(Yamagishi, Kikuchi ja Kosugi 1999). See omakorda vähendab võimalust, et sisserändajaid
süüdistatakse sotsiaalsetes probleemides ning neisse suhtutakse negatiivselt (Halapuu jt 2013).
Selles peatükis analüüsitaksegi seda, kuidas mõjutab suhtumist sisserändajatesse see, kas inimesel on
(olnud) kontakte teise nahavärviga või teisest rahvusest inimestega ja kas need kokkupuuted on
olnud positiivsed või negatiivsed, samuti see, kas neil on teisest rahvusest või teise nahavärviga
sõpru. On leitud, et isiklik kontakt teisest kultuuriruumist pärit inimestega soodustab positiivse
hoiaku kujunemist kohalikust elanikkonnast etniliselt erinevate sisserändajate suhtes (Bridges ja
Mateut 2014).
Et testida, kuidas mõjutavad isiklikud kokkupuuted teisest rahvusest ja teise nahavärviga inimestega
Eesti inimeste suhtumist sisserändajatesse, kasutati regressioonimudelit, kuhu kaasati järgmised
tunnused.
(1) Kas Teil on lähedasi sõpru, kes on erinevast rassist või rahvusest kui enamik Eesti inimesi?
(2) Kui sageli puutute väljaspool kodu kokku inimestega, kes on enamiku Eesti inimestega
võrreldes erinevast rassist või rahvusest?
(3) Kui positiivsed või negatiivsed sellised kokkupuuted Teie jaoks üldiselt on?
Taustatunnustena võeti mudelis arvesse vastajate vanus, sugu, kodune keel, elukoht, teisest
rahvusest ja rassist inimeste osakaal elukohas, haridustase, tööturustaatus ning see, kas inimene ise
on elanud välismaal.
Lineaarne regressioonanalüüs näitab, et isegi kui mudelis on arvesse võetud inimese vanus, sugu,
kodune keel, haridus, tööturustaatus, välismaal elamise kogemus, elukoht ning teisest rahvusest või
rassist inimeste osakaal inimese elukohas, mõjutab suhtumist sisserändajatesse olulisel määral see,
kas kokkupuuted teise nahavärviga või teisest rahvusest inimestega on olnud positiivsed või
negatiivsed. Ootuspäraselt suhtuvad sisserändajatesse negatiivsemalt need, kellel on olnud
negatiivseid kokkupuuteid teise nahavärviga või teisest rahvusest inimestega (joonis 8.1). Ka
neutraalsete kontaktide kogemusega inimesed on negatiivsemad nendest, kelle kokkupuuted on
olnud peamiselt positiivsed. Positiivne seos on nii kokkupuudete iseloomu ja metoodika peatükis
tutvustatud sisserändesse suhtumise koondindeksi vahel kui ka kokkupuudete iseloomu ja nelja
alaindeksi vahel. Ainsana ei ole varasemate kokkupuudete iseloom seotud neljanda alaindeksiga
(valiku mitmekesisus), nimelt ei mõjuta teisest rahvusest ja teise nahavärviga inimestega olnud
kokkupuudete iseloom seda, kuivõrd inimene arvab, et Eestisse elama asuvad teistes riikides
sündinud ja kasvanud inimesed peaksid olema hea haridusega, rääkima eesti keelt, tulema kristlikust
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kultuuriruumist, olema valge nahavärviga, Eestile vajalike tööoskustega ning võtaksid omaks Eestile
omase elulaadi.

Positiivsed

7

Neutraalsed

19
12

32

22

24

Negatiivsed

36

33

Madal

20
16

25

Alla keskmise

12

36

Keskmine

Üle keskmise

4 2

Kõrge

Joonis 8.1. Suhtumine sisserändajatesse (koondindeks) ja kokkupuudete iseloom teisest rahvusest
või rassist inimestega (%)
See, kas inimesel on erineva nahavärviga või erinevast rahvusest sõpru, ei mõjuta olulisel määral
seda, millise etnilise, kultuurilise, religioosse ja haridusliku taustaga sisserändajaid ta eelistaks, mida
peaksid Eestisse elama asujad tema arvates oskama või kas ta hindab sisserännet Eestile kasulikuks
või kahjulikuks. Küll aga on inimestele, kellel on teise nahavärviga või teisest rahvusest sõpru,
vastuvõetavam, et enamikust Eesti inimestest nahavärvi või rahvuse poolest erinev inimene
määratakse nende ülemuseks või abielluks nende lähisugulasega (joonis 8.2).

Ei ole

Jah on

17

9

19

15

Madal

36

30

Alla keskmise

17

23

Keskmine

Üle keskmise

11

23

Kõrge

Joonis 8.2. Suhtumine sisserändajatesse (alaindeks 5) ja teisest rahvusest või rassist sõprade
olemasolu (%)
See, kui sageli puutub inimene väljaspool kodu kokku inimestega, kes erinevad enamikust Eesti
inimestest rahvuse või nahavärvi poolest, ei mõjuta regressioonimudeli kohaselt suhtumist
sisserändajatesse Eestis.
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9. Infoväli ja hoiakud
Anu Masso
Meedia rolli ruumiliste suhete (näiteks piiriüleste kontaktide, kultuuriliste hoiakute, tajude)
kujunemisel on analüüsitud nii teoreetiliselt (Couldry ja McCarthy 2004) kui ka empiiriliselt
(Salovaara-Moring 2009). Varasemast puuduvad rahvusvahelised võrdlusuuringud, mis oleks
analüüsinud seoseid rändehoiakute ning meediakasutuse vahel Euroopas. Varasemad uuringud on
analüüsinud nimetatud seost vaid üksikutes Euroopa riikides (van Klingeren, Boomgaarden,
Vliegenthart ja de Vreese 2015). Klingereni jt uuring on näidanud, et rändehoiakute selgitamisel on
reaalsetest sisserände näitajatest (nt sisserändajate arv) olulisem see, kuidas meedia sisserände
teemat kajastab. Teised uuringud on näidanud, et võimaliku grupikonflikti tajumine meedias mõjutab
vaid hoiakuid sisserändajate inimõiguste osas, mitte aga otseselt hoiakuid rändepoliitikatesse (Atwell
Seate ja Mastro 2015). Riikide võrdlusuuringud on näidanud, et maades, millele on iseloomulik
meedia suur autonoomsus ning kus sisserände-teemalistele meediakajastustele on iseloomulik
sensatsioonilisus, on ka hoiakud sisserände suhtes negatiivsemad (Benson ja Saguy 2005).
Järgnevalt analüüsime rändehoiakute seoseid meediaga, kasutades järgmisi meediaga seotud
indikaatoreid:
1.
2.
3.
4.
5.

Eesti, Venemaa ja muude telekanalite jälgimise sagedus;
Eesti, Venemaa ja muude raadiokanalite jälgimise sagedus;
Eesti, Venemaa ja muude ajalehtede ja ajakirjade jälgimise sagedus;
eesti-, vene- ja muukeelsete internetilehekülgede jälgimise sagedus;
Eesti, Venemaa ja muude riikide meediakanalite usaldamine.

Tabelis 9.1 on rändehoiaku koondindeksi keskmised (erinevad rühmad) kõigi jälgitavate
meediakanalite kaupa. Enamik seoseid tabelis on statistiliselt olulised. Erandiks on vaid venekeelse
interneti jälgijad ning muude ajalehtede, raadiokanalite ja Venemaa raadiokanalite jälgijad, mille
puhul suhtumine sisserändesse ei ole seotud jälgitava meediaga. Suuremad erinevused
keskväärtustes ilmnevad Eesti tele- ja raadiokanalite ning Eesti ajalehtede ja ajakirjade jälgimises, kus
kanali suurema jälgimisega kaasneb ka negatiivsem suhtumine sisserändesse. Venekeelse meedia
jälgijate puhul kehtis sarnane seos, kuid keskväärtuste erinevused on eestikeelse meediaga võrreldes
oluliselt väiksemad. Selge erinevus ilmneb eesti- ja venekeelse interneti vahel – kui esimese jälgijate
seas on rohkem negatiivsete hoiakutega inimesi, siis venekeelse interneti jälgijate hoiakutes erisused
puuduvad. Sellist erinevust võib tõlgendada asjaoluga, et arvatavasti on tegemist Venemaa
internetiportaalidega, kus sisserände teema kõrval on olulisemad teised kohalikud sotsiaalsed,
majanduslikud ja poliitilised teemad.
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Tabel 9.1. Suhtumine sisserändesse eri meediakanalite jälgimise lõikes (keskmiselt minuteid päevas)
Eesti telekanalid

Venemaa telekanalid

Muud telekanalid

Eesti raadiokanalid

Venemaa
raadiokanalid

Muud raadiokanalid

Eesti ajalehed
ajakirjad

Keskmine

St.hälve

F

p

negatiivne

713

67

84

42,60

0,000

neutraalne

681

47

47

positiivne

598

37

40

Kokku

1992

51

63

negatiivne

673

40

67

4,56

0,011

neutraalne

659

37

80

positiivne

581

27

77

Kokku

1913

35

75

negatiivne

654

16

57

3,90

0,020

neutraalne

651

10

25

positiivne

581

12

34

Kokku

1886

13

41

negatiivne

693

104

158

18,76

0,000

neutraalne

671

74

126

positiivne

601

59

117

Kokku

1965

80

137

negatiivne

646

8

39

2,22

0,109

neutraalne

641

12

47

positiivne

570

7

34

Kokku

1857

9

41

negatiivne

642

5

40

1,19

0,305

neutraalne

638

2

11

positiivne

567

4

32

Kokku

1847

4

30

negatiivne

693

40

60

18,56

0,000

neutraalne

671

31

33

positiivne

602

25

27

Kokku

1966

32

43

negatiivne

646

5

18

3,87

0,021

neutraalne

642

7

28

positiivne

575

4

11

Kokku

1863

5

21

negatiivne

647

4

18

0,45

0,637

neutraalne

641

5

27

positiivne

579

4

12

Kokku

1867

4

20

negatiivne

682

29

62

5,25

0,005

neutraalne

670

29

50

positiivne

597

38

51

Kokku

1949

31

55

ja

Venemaa ajalehed ja
ajakirjad

Muud ajalehed
ajakirjad

N

ja

Eestikeelsed
interneti leheküljed
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Venekeelsed
interneti leheküljed

Muukeelsed
Interneti-leheküljed

negatiivne

653

15

40

neutraalne

656

19

49

positiivne

578

17

46

Kokku

1887

17

45

negatiivne

653

5

19

neutraalne

647

7

25

positiivne

582

15

37

Kokku

1882

9

28

1,36

0,256

23,67

0,000

Järgnevas regressioonanalüüsis oleme täpsemalt analüüsinud, kuidas infoväli aitab selgitada hoiakuid
sisserände suhtes, arvestades ka seda seost selgitavate olulisemate sotsiodemograafiliste tunnuste –
rahvuse ja vanuse – mõjudega. Erinevalt eelnevast kasutatud kirjeldava analüüsi meetoditest
võimaldab regressioon analüüsida, kuivõrd võib seos hoiakute ja konkreetsete meediakanalite
jälgimise vahel olla selgitatav eri meediakanalite jälgijate erisuguse sotsiodemograafilise kuuluvusega
(arvestades ka meedia kättesaadavust keelelisest aspektist vaadatuna). Regressioonanalüüsi
tulemused on esitatud tabelis 9.2.

Tabel 9.2. Suhtumine sisserändesse meedia jälgimise, rahvuse ja vanuse lõikes (regressioon)
B
t
p
(Constant)
32.493
.000
Kuulumine etnilisse
vähemusrühma
-.016
-.469
.639
Vanus
-.084
-2.729
.006
Eestikeelne meedia
-.161
-4.913
.000
Venekeelne meedia
-.087
-2.618
.009
Muukeelne meedia
.102
3.146
.002

Seoseanalüüs (tabel 9.2) näitab, et lisades mudelisse rahvuse tunnuse, on seosed sisserändesse
suhtumise ja meedia jälgimise vahel endiselt statistiliselt olulised. Sellised tulemused näitavad, et
nimetatud tunnuste kombinatsiooni korral on sisserändesse suhtumise selgitamisel oluline eelkõige
infoväli ise ehk konkreetsete meediakanalite loodud sisu, mitte aga rahvuslikest ja jälgitava meedia
keelelistest eripäradest tulenevad eelistused konkreetsete meediakanalite jälgimisel (vt
regressioonikordaja B madal väärtus ning kõrge ja statistiliselt mitteoluline p väärtus tabelis). Tabelist
ilmneb, et kõige tugevamalt võib suhtumisi sisserändesse kujundada eestikeelne meedia (vt tabelis
kõrgem B väärtus); kordaja negatiivne väärtus tähendab siin seda, et eestikeelse meedia jälgimise
suurema sagedusega on seotud negatiivsem hoiak sisserändesse. Sarnane negatiivne seos ilmneb ka
venekeelse meedia jälgimise korral, küll aga on sellisel juhul seos oluliselt nõrgem. Statistiliselt
oluline on seos ka muukeelse meedia jälgimise korral, küll aga on sel juhul tegemist positiivse
seosega – meedia sagedasema jälgimisega kaasneb positiivsem suhtumine sisserändesse.
Tulemuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada asjaoluga, et sellised tulemused ei pruugi otseselt
peegeldada erikeelsete meediakanalite loodud erinevat pilti sisserännanutest. Muukeelse meedia
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jälgijate avatumaid hoiakuid võib selgitada kas või nende üldise kultuurilise avatuse ning avatust
toetavate kultuuriliste ressursside olemasoluga. Näiteks on muukeelne meedia eelkõige kättesaadav
võõrkeelte valdajatele, kelle kogemused ja kontaktid eri kultuuridega on mitmekesisemad, ning
sellest tulenevalt võidakse olla ka kultuuriliselt avatum. Meediatekstide sisu võrdlev analüüs Eestis on
aga juba järgmiste uuringute oluline teema.

Suhtumine sisserändesse

Järgnevas vaatleme infovälja ja sisserändesse suhtumise seoseid rahvusvahelises võrdluses. 2014.
aasta ESS uuring Eestis võimaldas analüüsida meedia jälgimist eri kanalite kaupa, riikide võrdluses on
aga võimalik analüüsida vaid televiisorivaatamise sagedust. Selle kohta küsiti kõigis ESS uuringusse
kaasatud riikides kaks küsimust: (1) „Kui palju aega kokku kulutate televiisorivaatamisele tavalisel
nädalapäeval“ ning (2) „Kui palju televiisorivaatamise ajast tavalisel nädalapäeval jälgite uudiseid või
poliitikat ja päevakajalisi sündmusi kajastavaid saateid?“
20,00

Rootsi

18,00

Norra

16,00

Sveits

Saksamaa
Taani

Soome

14,00

Prantsusmaa
Belgia
Austria

Poola

Sloveenia

Holland
Iirimaa

Eesti

12,00

Tsehhi

10,00
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3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

TV jälgimine

Joonis 9.1. Televiisorivaatamisele kulutatud aeg kokku (tundides) ja rändehoiaku koondindeks riikide
võrdluses (mida suurem indeksi väärtus, seda positiivsem suhtumine sisserändesse)
Joonisel 9.1 on hajuvusdiagramm, millel on kujutatud televiisorivaatamise aeg kokku ning suhtumine
sisserändesse riikide lõikes. Hajuvusdiagrammil maade paiknemine mõttelise sirgjoone lähedal
näitab, et hoiakud sisserände suhtes ning televiisorivaatamine on omavahel seotud (r=-.236). Riikide
võrdluses ilmneb, et Eesti elanikele on iseloomulik suhteliselt sage televiisorivaatamine ning
võrdlemisi tagasihoidlik avatus sisserände suhtes. Eestist veelgi ettevaatlikumate hoiakute ja
rohkema televiisorivaatamisega paistab silma vaid teine postkommunistlik riik Tšehhi. Diagrammi
teises ääres paiknevatele riikidele on iseloomulik vähesem televiisorivaatamine, kuid see-eest
avatum suhtumine sisserändesse (näiteks Šveits, Rootsi).
Tabelis 9.3 on esitatud regressioonanalüüsi tulemused, mille eesmärk oli võrrelda, kuivõrd meedia
jälgimine aitab Eesti puhul selgitada mõnevõrra ettevaatlikumaid hoiakuid sisserände suhtes,
võrreldes teiste Euroopa riikidega. Regressioonikordajate võrdlus tabelis 9.3 näitab, et võttes arvesse
ka võimalikud taustatunnuste mõjud, on sagedasema televiisorivaatamise mõjud Eesti elanike
negatiivsetele rändehoiakutele märgatavalt väiksemad kui Euroopas keskmiselt. Televiisorist uudiste
jälgimise mõju hoiakutele pole aga Eestis erinevalt Euroopa keskmisest üldse statistiliselt oluline (vt
väike B väärtus ja suur p väärtus tabelis).
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Tabel 9.3. Sisserändesse suhtumise koondindeks meedia jälgimise jt taustatunnuste lõikes Eestis ja
Euroopas (lineaarne regressioon)

TV kokku
TV uudised
Sugu
Vanus
Kuulumine etniliste
vähemuste hulka
Sündinud riigis
Hinnang sissetulekule
Haridus

B
-.181
.097
.021
-.184
-.010
.051
.213
.130

Kogu Euroopa
t
-27.228
14.296
3.784
-30.368
-1.636
8.538
-37.482
23.096

p
.000
.000
.000
.000

B
-.084
.022
.060
-.404

Eesti
t
-3.212
.837
2.942
-17.361

.102
.000
.000
.000

-.068
.082
.117
.072

-3.152
3.552
-5.568
3.477

p
.001
.402
.003
.000
.002
.000
.000
.001

Võrdlus sotsiodemograafiliste tunnustega näitab, et Euroopas keskmiselt on hoiakud sisserändesse
diferentseeritud tulenevalt tajutavast majanduslikust ohustatusest (mida madalam on hinnang
sissetulekule, seda ettevaatlikum ollakse ka sisserände suhtes) ning infoväljast (mida rohkem
televiisorit vaadatakse, seda negatiivsemad on hoiakud). Eestis erinevad hoiakud see-eest eelkõige
vanuseti, arvatavasti tulenevalt erinevatest aeg-ruumilistest sotsialiseerumiskontekstidest (nt suletud
nõukogude ühiskond vs avatud Euroopa) ning sellega seotud erinevatest kogemusruumidest (nt
erinevad kultuurilised kokkupuuted).

58

10.

Riigi ja inimeste tegevus sisserändajate vastuvõtmisel
Indrek Soidla, Mai Beilmann ja Mare Ainsaar

Uuringusse lisatud eriküsimused annavad võimaluse analüüsida inimeste ootusi riigi tegevusele
sisserändajate vastuvõtmisel. Eelkõige huvitab meid, kui palju ja milliseid tasuta teenuseid peaks riik
pakkuma sisserändajatele. Selleks et seletada inimeste hoiakuid nendes küsimustes, on oluline teada,
millisena kujutatakse ette sisserändajate praegust olukorda, mida peetakse kohanemisel oluliseks
ning kuidas hinnatakse kohanemisraskusi. Kõiki sõltuvaid tunnuseid analüüsime ka mudelis, kus on
arvesse võetud inimeste vanus, sugu, haridus, tööhõive, kodune keel, välismaal elamise kogemus ja
elupiirkond.
Millised peaksid sisserändajad olema?
Eestimaalased peavad kõige olulisemaks, et siia elama asuv inimene võtaks omaks Eestile omase
elulaadi ning et tal oleksid Eestile vajalikud tööoskused ja hea haridus (joonis 10.1). Üsna oluline on
ka eesti keele oskus. Vähem oluliseks peetakse seda, et inimene tuleks kristlikust kultuuriruumist ja
oleks valge nahavärviga.

Eestile omase elulaadi omaksvõtt

79

Eestile vajalikud tööoskused

76

Hea haridus

19

62

Eesti keele oskus

29

48

Pärinemine kristlikust kultuuriruumist

28

Valge nahavärv

26

Väga oluline

17

28
31
29

Natuke oluline

4
5
9

24
41
45

Pole oluline

Joonis 10.1. Tegurid, mida inimeste arvates tuleks arvesse võtta, otsustades selle üle, kes peaks
saama Eestisse elama tulla (%)
Lineaarse regressioonimudeliga analüüsiti, millistele inimrühmadele on olulised sisserändajate
Eestisse lubamise eri kriteeriumid. Järgnevalt on antud ülevaade ainult neist tulemustest, mis
osutusid statistiliselt oluliseks.
Sisserändaja hea haridus on eriti tähtis vanemate inimeste arvates. Naistele on see olulisem kui
meestele, eestikeelsetele inimestele olulisem kui venekeelsetele. Kõige olulisem on sisserändajate
hea haridustase kõrgharidusega inimeste meelest; kutseharidusega inimestele on see olulisem kui
üldkeskharidusega ja põhiharidusega inimestele.
See, et sisserändajad oskaksid rääkida eesti keelt, on eesti kodukeelega inimeste jaoks olulisem kui
vene kodukeelega inimestele. Siiski peab ka 31% vene kodukeelega inimestest väga oluliseks, et
Eestisse saabujad oskaksid rääkida eesti keeles. Sisserändajate eesti keele oskust peavad kõrgharitud
inimesed vähemoluliseks kui madalama haridustasemega inimesed. Sisserändajate eesti keele oskus
on olulisem neile inimestele, kes elavad piirkondades, kus juba elab teiste rahvuste esindajaid. Eesti
keele oskus on kõige olulisem maapiirkondade elanikele, kõige vähem oluline suurte linnade
elanikele.
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Kristlikust kultuuriruumist pärit sisserändajaid eelistavad eeskätt vanemaealised. Noorematele
inimestele pole sisserändajate kristlik taust niivõrd oluline. Eesti kodukeelega inimestele on
sisserändajate pärinemine kristlikust kultuuriruumist olulisem kui vene kodukeelega inimestele.
Sisserändajate seos kristliku kultuuriruumiga on vähem oluline nende eestimaalaste jaoks, kes on ise
elanud mingi aja välisriigis. Kõrghariduse ja kutseharidusega inimesed peavad sisserändajate
kristlikku tausta olulisemaks kui keskharidusega või põhiharidusega inimesed.
See, et sisserändajad oleks valge nahavärviga, on olulisem vanemaealistele. Naistele on
sisserändajate valge nahavärv vähem oluline kui meestele. Sisserändajate valge nahavärv on vähem
oluline neile eestimaalastele, kes on elanud ka väljaspool Eestit.
Ootus, et sisserändajatel oleksid Eestile vajalikud tööoskused, suureneb koos vastajate vanusega.
Meeste arvamustes on see olulisem kui naiste puhul. Eestile vajalike tööoskuste olemasolu peavad
kõrg- ja kutseharidusega inimesed olulisemaks kui keskharidusega ja põhiharidusega inimesed. Need,
kes ei ole väljaspool Eestit elanud, peavad seda veidike olulisemaks kui välismaal elamise
kogemusega vastajad.
Ootus, et sisserändajad võtaksid omaks Eestile omase elulaadi, suureneb koos vastajate vanusega.
Võrreldes vene kodukeelega inimestega on see tegur eesti kodukeelega inimeste jaoks olulisem.
Nendele, kes ise välismaal elanud ei ole, on kohalike kommete ülevõtmine sisserändajate poolt
olulisem kui neile, kes on välismaal elanud.
Tšehhi

6,3

6,8

Eesti

6,9

5,9

Austria

7,2

8

Iirimaa

6,8

7,3

Poola

5,9

Belgia

6,5

Sloveenia

4,8
4,4

7,3

2,8

7,9

7,2

7,2

2,3

7,1

6,6

2,9

6,3

6,6

4,9
2,4

8,2

7,7

2,2

3,4

7,4

7,1

4,1
3,2

6,6

5,6

4,5

2

6,5

2

8,2

7

7,6

Šveits

6,5

7

2,8 1,4

6,5

7,5

Euroopa keskmine

6,2

6,6

3,0 2,0

6,4

7,3

Prantsusmaa

6,3

7,5

2,7 1,6

6,1

7,1

Saksamaa

6,7

7,1

2,10,8

Holland

5,8

Soome

5,8

5,3

Taani

6,2

5,1

Norra
Rootsi

7,1

5,1

5,5

6,3

1,9 1,3

7,7

5,9

7,6

2,8 1,7

6

7,8

2,6 1,4

5,9

2,3 1,4

4,1

3,8

1,50,8 3,8

Haridus

Keel

Kristlus

5,3

6
5,8

6,9
Valge nahk

Tööoskused

Elulaad

Joonis 10.2. Tegurid, mida inimeste arvates tuleks arvesse võtta, otsustades selle üle, kes peaks
saama nende kodumaale elama tulla (riikide keskmised 10-pallisel skaalal)
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Rahvusvaheline võrdlus näitas, et eestimaalased ja tšehhid on sisserändajate suhtes kõige
nõudlikumad. Kõige tähtsamaks peetakse Eestis Eestile iseloomuliku eluaadi ja tööoskuste olemasolu
(joonis 10.2). Kohaliku elulaadi omaksvõtt on eestimaalastele sama tähtis kui soomlastele. Veelgi
olulisem on see tšehhidele ja belglastele, kõige vähem oluline aga norralastele ja taanlastele.
Vastuvõtvale riigile vajalike tööoskuste olemasolu peavad Euroopas kõige olulisemaks eestimaalased.
Meile järgnevad Austria, Iirimaa ja Tšehhi. Vastuvõtvale riigile vajalike tööoskuste olemasolule
omistavad kõige vähem tähtsust rootslased. Sisserändajate haridustaset peetakse olulisemaks
eeskätt saksakeelsetes riikides (Austrias, Saksamaal, Šveitsis) ja Eestis, vähem oluline on see Rootsis
ja Norras. Seda, et sisserändajad oskaksid kohalikku keelt, peavad kõige olulisemaks austerlased,
prantslased ja belglased; Euroopa keskmisest vähem oluline on see rootslastele, taanlastele,
soomlastele, norralastele ja eestlastele. Sisserändajate kristlik taust ja valge nahavärv on suhteliselt
rohkem olulised poolakatele, tšehhidele ja eestlastele, vähem oluline rootslastele, hollandlastele ja
sakslastele.
Sisserändajate kohanemisprotsess
Umbes 60% Eesti inimestest peab Eestis kohanemist üldiselt raskeks. Mida vanem on inimene, seda
raskemaks peab ta sisserändajate kohanemist Eesti eluga (kuid on samas vähem valmis
sisserändajaid isiklikult aitama ning ootab vähem, et riik tagaks sisserändajatele tasuta kursuseid, vt
allpool). Eesti kodukeelega inimesed usuvad rohkem, et siia elama asunutel on kerge kohaneda Eesti
eluga. Samas elukoht Kirde-Eestis suurendab tõenäosust tajuda sisserändajate kohanemist
kergemana.7 Tööga hõivatus ja välismaal elamise kogemus ei muuda arusaama Eesti eluga
kohanemise raskusest.

Kokku

3

12

70

14 1

Palju paremini
Mõnevõrra paremini

Eesti kodukeel 2 10

74

14 1

Samamoodi
Mõnevõrra halvemini

Vene kodukeel

8

18

57

15

2

Palju halvemini

Joonis 10.3. Kuidas kohtleb valitsus hiljuti Eestisse tulnud inimesi, võrreldes Eestis sündinud
inimestega? (%)
Umbes 70% vastajate arvates ei kohtle valitsus sisserändajaid ei paremini ega halvemini kui Eestis
sündinud inimesi (arvamust küsiti vaid neilt, kes on ise Eestis sündinud, s.o 80% vastanutest).
Suhteliselt võrdne, kuid väike osa on neid, kelle arvates valitsus kohtleb sisserändajaid kas paremini
või halvemini, võrreldes Eestis sündinud inimestega (joonis 10.3). Vene kodukeelega Eestis sündinud
inimesed kalduvad siiski teistest rohkem tajuma, et valitsus kohtleb uussisserändajaid nendest
paremini.

7

Tulemuse adekvaatseks tõlgendamiseks tuleb arvesse võtta ka keele regressioonikoefitsiente (Lisa 4): Kirde-Eesti venekeelsete vastajate
tõenäosus tajuda kohanemist kergemana on küll suurem kui Lääne-, Kesk- või Lõuna-Eesti venelastel, kuid sama suur kui Lääne-, Kesk- ja
Lõuna-Eesti eestlastel ning oluliselt väiksem kui Kirde-Eesti eestlastel.
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Vanemad inimesed usuvad rohkem, et valitsus kohtleb sisserändajaid Eestis sündinutega võrreldes
paremini. Eesti keelt kodukeelena kõnelevad vastajad kalduvad venekeelsetega võrreldes toetama
rohkem arvamust, et valitsus kohtleb sisserändajaid Eestis sündinutest halvemini8, samamoodi
arvavad kõrgharidusega inimesed. Tööga hõivatuse aspekt kõnealust seisukohta ei mõjuta.
Sisserändajate õigused ja abi lõimumisel
Enamik eestimaalasi pooldab väljateenitud sotsiaaltagatisi ehk peaaegu pool vastajatest arvab, et
sisserändajad peaksid saama õigused kodanikega võrdsetele sotsiaaltagatistele alles siis, kui nad on
Eestis vähemalt aasta töötanud ja makse maksnud (joonis 10.4). Teine suur osa (35%) annaks
sisserändajatele samad õigused sotsiaaltagatistele alles siis, kui nad on saanud Eesti kodanikuks.
Vähemalt ühe aasta Eestis elamist (olenemata töötamisest) seaks kriteeriumiks 9% vastajatest,
samad õigused kohe Eestisse saabudes annaks sisserändajatele vaid 8%. Eesti keele kõnelemine
kodukeelena ja välismaal elamise kogemuse puudumine suurendavad tõenäosust, et inimesed ei
poolda sisserändajatele kohe saabudes õiguste andmist. Haridus ja töö olemasolu ei mõjuta
suhtumist sellesse, millal peaksid sisserändajad saama kodanikega samad õigused sotsiaaltoetustele
ja -teenustele.

Kokku
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Eesti kodukeel
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Vene kodukeel

15

12

51
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Joonis 10.4. Millal peaksid saama sisserändajad samad õigused sotsiaaltoetustele ja -teenustele nagu
Eestis elavad kodanikud? (%)
Kui sisserändajate õigusesse sotsiaaltoetustele ja -teenustele suhtuvad eestimaalased pigem
reservatsioonidega, siis umbes 60% Eesti inimestest pooldab seadust, mis keelab etnilise
diskrimineerimise töökohal. Selle poolt on rohkem venekeelsed inimesed, naised ja need, kes
usaldavad riigiinstitutsioone. Vanusrühmade vahel erinevusi ei ole. Sellise seaduse pooldajad on
enamasti rohkem avatud ka sisserändele Eestisse.
Umbes 10% Eesti elanikest on valmis sisserändajaid siinse eluga kohanemisel isiklikult kindlasti
aitama ja 50% pigem aitaks. 40% ei ole valmis isiklikult aitama. Võiks eeldada, et mida raskemaks
peetakse sisserändajate kohanemist Eesti eluga, seda enam ollakse valmis neid ka ise aitama, aga
uuringu tulemused näitavad vastupidist. Abivalmis inimeste seas on rohkem neid, kelle arvates on
Eesti eluga kohanemine tegelikult kerge. Tegemist on eelkõige vanuse ühise mõjuga mõlemale
tunnusele: mida vanem on inimene, seda raskemaks hindab ta sisserändajate Eesti eluga kohanemist
ning seda vähem on ta valmis ise sisserändajaid kohanemisel aitama. Nii tööga hõivatus kui välismaal
elamise kogemus suurendavad tõenäosust olla rohkem valmis sisserändajaid isiklikult aitama.
8

Tulemus võib näida üllatav, kuid tuleb pidada silmas, et küsimus on esitatud neile, kes on sündinud Eestis (sh venekeelsetele Eestis
sündinud inimestele) ning käsitleb seda, kuidas valitsus kohtleb hiljuti sisserännanuid. Seega kalduvad venekeelsed Eestis sündinud
vastajad olema eestikeelsetega võrreldes rohkem seisukohal, et valitsus kohtleb hiljuti sisserännanuid paremini kui neid.
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Hariduse mõju valmisolekule ise abistada on vähene: täheldatav on mõningane kõrgharitud inimeste
suurem valmidus sisserändajaid aidata, kuid see mõju kaob tööstaatuse mudelisse lisandumisel. Kuigi
kõrgharidusega inimeste hulgas on rohkem neid, kes on valmis sisserändajaid aitama, on see
seletatav nende kõrgema tööhõivega, mis on olulisem mõjutaja. Eestikeelsed inimesed on rohkem
valmis aitama uutel tulijatel kohaneda kui venekeelsed inimesed. Valmisolek sisserändajaid isiklikult
aidata on suurem, kui elukoht on Lääne-Eestis, ning väiksem, kui elatakse Kirde- või Põhja-Eestis.
Mida vähem on Eesti elanik ise valmis sisserändajaid aitama, seda vähem arvab ta ka, et riik peaks
sisserändajatele tagama tasuta teenuseid. Kui aga ollakse valmis ise panustama sisserändajate
abistamisse, oodatakse suuremat panust ka riigilt.
Milliseid tasuta teenuseid peaks riik Eesti elanike arvates pakkuma sisserändajatele? Kõige
tähtsamaks peetakse eesti keele kursuseid, mille tasuta tagamisega nõustub 82% inimestest (joonis
10.5). Venekeelsed inimesed pooldavad mitmesuguseid tasuta kursusi võrdselt eestikeelsetega, välja
arvatud tasuta individuaalne nõustamine, mida soovitatakse rohkem.
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Joonis 10.5. Suhtumine riigi poolt tasuta pakutavatesse teenustesse (%)
Nii töötamine kui välismaal elamise kogemus suurendavad sisserändajatele riigi poolt pakutavate
tasuta kursuste vajaduse tunnetamist. Hinnangutes riigipoolsete tasuta kursuste vajalikkusele
eristuvad Lääne- ja Kesk-Eesti, kus neid toetatakse rohkem, ning Kirde-, Põhja- ja Lõuna-Eesti, kus
toetus tasuta kursustele on madalam.
Nõuded kolmandatest riikidest pärit sisserändajatele
Ligi 50% vastajatest arvas, et kontrollida tuleks vaid neid, kes plaanivad Eestisse jääda pikemaajaliselt
(kauemaks kui aastaks), veerand vastajate üldarvust leidis, et kontrollida tuleks kõikide teadmisi, ja
üle veerandi olid seisukohal, et Eesti ühiskonna tundmine pole väljastpoolt Euroopa Liitu tulijate
puhul oluline (joonis 10.6).
Mida vanem on vastaja, seda enam pooldab ta sisserändajate Eesti ühiskonna alaste teadmiste
kontrollimist. Sugu, nagu ka tööstaatus, ei mõjuta suhtumist.
Teistest eristuvad kõrgharidusega vastajad, kes ei pea sisserändajate Eesti ühiskonna alaste
teadmiste kontrolli niivõrd oluliseks. Nad eelistavad pigem, et riik tagaks ühiskonda tutvustavad
tasuta kursused. Võrreldes kõrgharitutega kalduvad keskharidusega vastajad eelistama teadmiste
kontrolli siis, kui inimene plaanib Eestisse jääda kauemaks kui aasta, ja põhiharidusega inimesed
soovivad teadmiste kontrolli kehtestamist kõigile väljastpoolt EL-i tulijatele.
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Joonis 10.6. Suhtumine teadmiste kontrolli vajalikkusesse väljastpoolt EL-i sisserändajate puhul (%)
Eestikeelsed vastajad pooldavad ühiskondlike teadmiste kontrolli rohkem, võrreldes venekeelsetega.
Samas Eesti ühiskonda tutvustavate tasuta kursuste tagamist eestlased venekeelsetest vastajatest
olulisemaks ei pea. Välismaal elamise kogemus kallutab vastajaid ühiskonnaalaste teadmiste kontrolli
vähem pooldama.
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11.

Sisserändega seotud konflikte soodustavad olukorrad
Oliver Nahkur ja Mare Ainsaar

Konfliktid kohalike elanike ja sisserändajate vahel võivad ohustada riigi julgeolekut ning ühiskonna
rahumeelset toimimist. Pidades silmas konfliktide ennetamise olulisust, on järgnevas kaardistatud
teoreetilised olukorrad, mis soodustavad sisserändega seotud konfliktide teket.
Mida mõista konfliktina?
Konflikt on vähemalt kahe vastastikuses sõltuvuses oleva poole vastasseis mingis küsimuses (Lehtsaar
2015). Eriarvamusest või -meelsusest erineb konflikt järgnevate tingimuste üheaegse esinemise
poolest: (1) kumbki pool ei saa oma tahtmist (vähemalt esialgsel kujul) ellu viia; (2) konflikti
põhiküsimus kerkib osaliste vahelistes suhetes olulisele kohale, mõjutades ka suhtlemise stiili; (3)
pooled soovivad vastasseisu lahendada, sellest vabaneda või selles küsimuses edasi liikuda (Lehtsaar
2015). Juhul kui ei suudeta leida kõigi osaliste jaoks sobilikku lahendust, on tegemist destruktiivse
eskaleerunud konfliktiga, mida iseloomustab negatiivsete tunnete intensiivistumine (Cahn ja Abigail
2007), kusjuures osalised võivad mõista konflikti põhiküsimust erinevalt ning vastasseisu arenedes
võib see ka muutuda (Lehtsaar 2015).
Konfliktid võivad alguse saada nii indiviidide kui rühmade tasandil. Seejuures kui vähemalt üks pool
seostab olukorda enda kuulumisega rühma (sisserändajad, rahvusrühm, valitsejad jne), võivad
indiviididevahelised konfliktid areneda edasi rühmadevaheliseks konfliktiks. Samuti võivad
individuaalsed konfliktid muutuda rühmade konfliktiks, kui rühma teised liikmed võtavad rünnakuid
oma rühma liikme suhtes isiklikuna. See võib juhtuda eelkõige ennast rühmaga tugevalt
identifitseerivate inimeste puhul (Roccas ja Elster 2012). Rühmadevahelise konflikti tekke oluline
eeldus on rühmade võime koondada oma liikmeid ühise eesmärgi ümber, sh tekitada valmisolekut
tegutseda rühma nimel (Bar-Tal 2011). Juhul kui ennast või teist inimest ei määratleta rühma
liikmena, on tegemist isikutevahelise konfliktiga.
Võimalike sisserändega seotud konfliktide põhjused
Võimalikud konfliktid kohalike elanike ja sisserändajate vahel on suure tõenäosusega seotud
järgmiste küsimustega: piiratud ressursid (majanduslikud, territoorium, töökohad, sotsiaaltoetused
jm), ebaõiglase kohtlemise tunnetus, ohutunnetus, usaldamatus, võim, kellegi kasu konfliktide
õhutamisest, erinevad väärtused, kultuuriteadlikkus ja kultuuriline empaatiavõime (vt ka Katz 1965,
Kreidler 1984, Moore 2003, Eidelson ja Eidelson 2003).
Mitmed käsitlused konfliktidest näevad konflikti allikana kohalike ja sisserändajate konkurentsi
samade ressursside pärast. Konflikt on eriti tõenäoline olukorras, kui ressursse ei jätku kõigile
piisavalt (Jackson 1993; Esses jt 1998) ja eriti kui sellega kaasneb ühe rühma suhtelise ilmajäetuse
tunnetus (Coutant jt 2011). Konflikti teket soodustab ka kohalike elanike või sisserändajate
usaldamatus teise poole suhtes (Eidelson ja Eidelson 2003) ja ohutaju oma rühma ressursside pärast
(Stephan jt 2009). Patuoina teooria (Berkowitz ja Green 1962) järgi süüdistavad majanduslikes või
muudes raskustes olevad inimesed oma probleemides tihti teist rühma.
Dancygieri (2010) kohaselt on oluline roll konfliktide puhul alati ka võimul. Võimuna võib käsitleda
näiteks majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset võimu. Sotsiaalse domineerimise teooria (Sidanius ja
Pratto 1999) alusel võib mõni rühm pidada oma paremat võimupositsiooni õigustatuks. Võim muutub
konflikti põhiküsimuseks, kui mittedomineeriv rühm ei lepi pealesurutud madalama staatusega,
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domineerivat gruppi tajutakse rõhujana ja domineeriv grupp ei pea teise rühma vastuhakku
õigustatuks (Duckitt 1994). Coutant (2006) väidab, et mida pikaajalisemalt tajub üks pool
võimujaotust ebaõiglasena, seda tõenäolisemalt tekib konflikt. Nimelt kalduvad vähem võimu omava
rühma liikmed suuremat võimu omava grupi liikmeid siis enam stereotüpiseerima, millega kaasneb
teise rühma liikmete ebainimlikustamine (Coutant 2006) ehk moraalsetest õigustest ilmajätmine, mis
omakorda õigustab destruktiivset käitumist.
Kohalike elanike ja sisserändajate vahelise konflikti tekkimisel võib oluline roll olla rühma liidritel ja
nende huvil konflikte õhutada (Allport 1958). Tänapäeval on igasugune meedia väga mõjuvõimsaks
konflikti õhutamise keskkonnaks ja konflikt on seda tõenäolisem, mida sensatsioonilisemalt on
konflikti teema meedias kajastatud (Dancygier ja Green 2010).
Inimesed identifitseerivad ennast rühmadega, et rahuldada kuuluvus-, eneseväärikus- ja
turvalisusvajadust, ning kui rühma liikmed tajuvad ohtu oma rühma turvalisusele, identiteedile või
enesehinnangule, võib see soodustada konfliktide teket (Stephan jt 2009). Enesekategoriseerimise
(Turner jt 1987) ja sotsiaalse identiteedi teooria (Tajfel ja Turner 1986) järgi kategoriseerivad ja
rühmitavad inimesed sotsiaalset maailma sise- ja välisrühmadeks. Seejuures tajutakse siserühma
liikmeid positiivsemana ning välisrühma liikmeid ühesugusema ja negatiivsemana ning positiivset
enesehinnangut ja identiteeti püütakse saavutada siserühma suhtelise „paremuse“ suurendamise
teel. See võib kaasa tuua rühmadevahelise konflikti (Coutant jt 2011). Erinevate rühmade
vastandlikud tõekspidamised või eelarvamused üksteise suhtes võivad soodustada konfliktide teket.
Väärtuste konfliktid tekivad, kui eri rühmad peavad tähtsaks vastandlikke väärtusi ning on teise
rühma suhtes sallimatud või tajuvad ohtu oma maailmavaatele, väärtustele ja uskumustele. Samuti
võib siia liigitada need olukorrad, kui soovitakse, et ühiskonna kõik teised liikmed nõustuksid ühele
rühmale omaste väärtustega.
Kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise empaatiavõimega on seotud olukorrad, kus pooled ei ole
teadlikud üksteise kultuuri eripäradest ja tõlgendavad teise poole käitumist oma rühma normide järgi
või enda suhtes vaenulikult. Selliseid konflikte soodustavad olukorrad, kus üks osalistest arvab, et
kõnelejast õigesti aru saamine on kuulaja ülesanne, aga teine peab seda kõneleja ülesandeks (Hall
1976). Probleeme tekitavad ka võimu ebavõrdse jaotumise aktsepteeritavus, suhtumine
tundmatutesse olukordadesse ja sooga seotud küsimustesse, „mina“ või „meie“ olulisus, elu
nautimise või vaoshoituse pooldamine ning lühi- või pikaajalise kasu väärtustamine (Hofstede jt
2010).
Tingimused kohalike elanike ja sisserändajate vaheliste konfliktide tekkeks
Järgnevas on välja toodud teoreetilised olukorrad, mis soodustavad konfliktide teket kohalike elanike
ja sisserändajate vahel. Konflikti teke on seda tõenäolisem, mida rohkem tingimusi on üheaegselt
täidetud.
1. Mitmel rühmal on tugev rühma identiteet.
2. Ei usaldata teist rühma (mida võib soodustada vähene kontaktide arv ja teadmatus).
3. Rühmadele olulised väärtused on vastandlikud. Mida enam leidub kohalikke elanikke
ja/või sisserändajaid, kes tajuvad teises osapooles ohtu oma rühma olulistele
väärtustele ja/või identiteedile, seda tõenäolisem on konflikt kohalike ja sisserändajate
vahel.
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4. Kellelegi on kasulik õhutada konflikte.
5. Mida vastuvõtlikum on meedia konflikti sõnumitele ja mida sensatsioonilisemalt ta
seda kajastab, seda tõenäolisemalt tekib konflikt.
6. Mida enam tajub üks rühm enda olukorda võrrelduna teise poolega ebaõiglasena, seda
suurema tõenäosusega tekib konflikt; siia kuulub ka olukord, kui rühm tunneb, et
ressursid on jagunenud ebaõiglaselt.
7. Ebaõiglus on kestnud pikka aega.
8. Ressursside (raha, eluase, töö, teenused jms) vähenemine või vähesus. Mida enam
leidub kohalikke elanikke ja/või sisserändajaid, kes tajuvad teises pooles ohtu oma
rühma ressurssidele, seda tõenäolisem on konflikt kohalike ja sisserändajate vahel.
Ohutunnetus võib eriti kergesti tekkida kiiresti muutuvas olukorras (kiired muutused,
intensiivne sisseränne).
9. Mida enam leidub kohalikke elanikke ja/või sisserändajaid, kes tajuvad teises pooles
ohtu oma rühma võimule.
10. Levinud on negatiivsed stereotüübid. Mida rohkem on kohalikke ja/või sisserändajaid,
kes tajuvad teises pooles ohtu oma rühma füüsilisele turvalisusele, seda tõenäolisem on
konflikt kohalike ja sisserändajate vahel. Mida vähem teatakse teise rühma kultuurist ja
mida vähem on positiivseid kontakte, seda tõenäolisemalt tekib konflikt.
11. Suureneb kehva toimetulekuga inimeste arv, kes otsivad, kes on süüdi nende
probleemides.
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Kokkuvõte
Mai Beilmann, Mare Ainsaar, Kristi Asser, Siim Krusell, Oliver Nahkur, Ave Roots ja Indrek Soidla
Selles raportis on analüüsitud Euroopa Sotsiaaluuringu 7. vooru rände osa andmeid ning antud
ülevaade Eesti elanikkonna hoiakutest kolmandatest riikidest sisserändajate suhtes ja ootustest Eesti
rändepoliitikale. Peamine rõhk tulemuste esitlemisel on just erinevate seoste esiletoomisel, sest
suhtumiste näitajad võivad ajas muutuda, kuid seaduspärasused jäävad samaks. Uuring annab
ülevaate sellest, millised elanikkonna rühmad on nii sisserändajate suhtes üldiselt kui kolmandatest
riikidest sisserändesse positiivsemalt ja millised negatiivsemalt meelestatud, ning annab olulist infot,
millistele elanikkonna rühmadele tuleks suunata täiendavat teavitus- ja selgitustegevust ning milliste
elanikkonnas levinud stereotüüpide kummutamisega tuleb eri sihtgruppides tegeleda.
Tulemused näitasid, et Eestis suhtutakse kolmandatest riikidest sisserändajatesse pigem suurema
ettevaatusega kui paljudes teistes Euroopa riikides. Eesti inimesed eelistavad endaga kultuuriliselt
sarnaste inimeste sisserännet. Samuti on inimestele oluline see, et tulijad võtaksid omaks Eestile
omase elulaadi ja omandaksid eesti keele, samas peetakse olulisemaks siiski omandatavaid oskusi
(haridus, Eestile vajalikud tööoskused, eesti keele oskus) kui kaasasündinud omadusi (valge
nahavärv).
Riikide võrdlus näitas, et Eesti ja Tšehhi Vabariigi elanikud on kõige konservatiivsemate hoiakutega
sisserände suhtes ja seda kõigis hoiakute kategooriates. Eestimaalased tajuvad sisserännet võrreldes
teiste Euroopa riikide elanikega sagedamini kahjulikuna. Kõige sagedamini hindavad eestimaalased
kahjulikuks sisserände mõju kuritegevusele. Sisserännet peavad kasulikumaks nooremad, välismaal
elamise ja positiivse kontakti kogemusega inimesed, kellel on üldine kalduvus teisi usaldada, samuti
need, kes ei poolda monoklutuursust ning on oma eluga rahul.
Raportis käsitletakse ka tingimusi, mille korral on oht rändega seotud konfliktide tekkeks ühiskonnas.
Konfliktide teket soodustab mitme tugeva identiteediga või erinevate väärtustega inimeste rühma
kokku puutumine usaldamatuse tingimustes. Samuti aitab konfliktide tekkele kaasa olukorra
ebaõiglasena tõlgendamine ning teises rühmas ohu tunnetamine enda rühmale. Sellised meeleolud
tekivad kergemini ressursside vähesuse tingimustes.
Kuidas sotsiodemograafilised tegurid rändehoiakuid mõjutavad?
VANUS
Kõige suuremad erinevused suhtumises sisserändesse on eri vanuses inimeste vahel. Vanemad
inimesed suhtuvad sisserändesse nooremate põlvkondadega võrreldes üldiselt negatiivsemalt (ptk 3).
Vanemad inimesed on vähem valmis lubama Eestis elavate inimestega sama või ka erineva
nahavärviga, nii samast kui erinevast rahvusest, nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat asuvatest
vaesematest riikidest pärit inimestel siia elama tulla (ptk 4). Ühtlasi on vanemad inimesed
negatiivsemalt meelestatud selle suhtes, et pagulastoetuste läbivaatamisel oldaks leebe (ptk 5).
Suhtumine sisserändesse on seotud sisserände kasulikkuse hindamisega. Vanemad inimesed peavad
sisserännet Eestile vähem kasulikuks. Nad arvavad sagedamini, et sisseränne kahjustab siinseid
religioosseid tavasid, ohustab siseturvalisust (ptk 6) ning kahjustab majandust (ptk 7). Mida vanem
inimene, seda enam on ta vastu, et tal oleks teisest rahvusest või teise nahavärviga ülemus (ptk 7).
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Samuti on eakamad inimesed vähem valmis sisserändajaid Eesti ellu sisseelamisel abistama (ptk 10).
Samas kalduvad vanemad inimesed noorematest sagedamini arvama, et Eestisse elama asunud
inimestel on üldiselt raske või isegi väga raske Eesti eluga kohaneda (ptk 10). See võib olla seotud
asjaoluga, et vanemad vastajad ise seavad rangemaid tingimusi, millele Eestisse elama asuvad
inimesed nende arvates peaksid vastama (ptk 4). Võrreldes noorematega on vanemad inimesed ka
valivamad sisserändajate tausta suhtes ehk neile on olulisem, et sisserändajad oleksid hea hariduse,
kristliku tausta, valge naha ja Eestile vajalike tööoskustega ning et sisserändaja oleks valmis omaks
võtma Eestile omase elulaadi.
KODUNE KEEL
Koduse keele vaatenurgast on tulemused kohati vastuolulised. Ühelt poolt on Eesti keelt kõnelevad
inimesed venekeelsetest enam valmis lubama Eestisse rohkem teise nahavärviga või teisest
rahvusest ning vaesematest Euroopa riikidest pärit sisserändajaid, sh lihttöölisi (ptk 4), ja arvavad
vene keele kõnelejatest enam, et sisserändajad loovad töökohti juurde, mitte ei võta neid ära (ptk 7).
Teiselt poolt on eestikeelsete inimeste ootused sisserändajatele kõrgemad. Neile on võrreldes
venekeelsetega olulisem, et sisserändajatel oleks hea haridustase, eesti keele oskus ja kristlik taust,
samuti see, et sisserändajad võtaksid omaks Eestile omase elulaadi (ptk 4). Eesti keele kõnelejad
toetavad vene keele kõnelejatega võrreldes Eestisse elama asujate tugevamat teadmiste kontrolli ja
seda, et sisserändajad ei saaks kohe Eesti kodanikega samasuguseid õigusi sotsiaaltoetustele ja teenustele (ptk 10). Seejuures usuvad eesti keele kõnelejad vene keele kõnelejatest rohkem, et
sisserändajatel on väga kerge või üldiselt kerge Eestis kohaneda, ning nad on rohkem valmis
sisserändajaid Eesti ühiskonda sisseelamisel aitama. Seevastu toetavad vene kodukeelega inimesed
eestikeelsetest rohkem seisukohta, et pagulastaotluste läbivaatamisel tuleks olla leebe (ptk 5).
HARIDUS
Kõrgharidusega inimesed on sisserände suhtes positiivsemad (ptk 3) ning võrreldes teiste
haridusrühmadega rohkem valmis lubama riiki nii siinsete inimestega sama nahavärviga või samast
rahvusest inimesi, vaesematest Euroopa riikidest tulevaid inimesi kui ka väljaspool Euroopat
asuvatest vaesematest riikidest pärit inimesi (ptk 4).
Kõrgharidusega inimestele on madalama haridustasemega inimestest olulisem, et sisserändajatel
oleks hea haridustase ja et nad oskaksid eesti keelt (ptk 4). Sarnaselt kutseharidusega inimestega
peavad kõrgharitud, võrreldes keskharidusega või põhiharidusega inimestega, olulisemaks
sisserändajate kristlikku tausta ning Eestile vajalike tööoskuste olemasolu (ptk 4). Samas ei pea
kõrgharidusega inimesed nii oluliseks sisserändajate Eesti ühiskonna alaste teadmiste kontrollimist ja
nad peavad Eesti valitsuse tegevust uussisserändajate kohtlemisel halvemaks (ptk 10).
Kutseharidusega inimestel on kõige keerulisem näha rändest tulenevat kasu. Nimelt peavad nad,
võrreldes kõrgharidusega inimestega, sisserändajate mõju majandusele negatiivsemaks ning arvavad
enam, et sisserändajad võtavad pigem töökohti ära, kui tekitavad neid juurde (ptk 7).
Kutseharidusega inimesed on ka vähem sallivad töösituatsioonis sisserändajate vastu. Nad on
rohkem vastu kui kõrgharidusega inimesed, et neil oleks teise nahavärviga või teisest rahvusest
ülemus (ptk 7).
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TÖÖHÕIVE
Tööl käivate inimeste hoiakud sisserände suhtes on positiivsemad kui mittetöötavate inimeste omad.
Nii näiteks on tööl käivad inimesed mittetöötajatest sallivamad nii teisest rahvusest või teise
nahavärviga, vaesematest Euroopa riikidest pärit inimeste, vaesematest väljaspool Euroopat
asuvatest riikidest pärit oskusööliste kui ka juutide ja moslemite sisserände suhtes (ptk 4). Ühtlasi on
tööl käivad inimesed mittetöötavatest rohkem valmis ise abistama sisserändajaid Eesti ühiskonda
sisseelamisel ning nad pooldavad rohkem seda, et riik pakuks sisserändajatele ühiskonda
integreerumiseks tasuta toetavaid teenuseid (ptk 10). Kui vaadata hoiakuid sisserände suhtes
ametigruppide kaupa, siis kalduvad teenindajad ja lihttöölised juhtidest sagedamini arvama, et
sisserändajad võtavad kohalikelt töökohti ära, mitte ei loo neid juurde (ptk 7).
REGIOON
Rändehoiakute osas erineb ülejäänud Eestist kõige enam Ida-Virumaa. Kirde-Eesti elanikud hindavad
sisserändajate mõju majandusele negatiivsemaks kui Põhja- ja Lääne-Eesti elanikud (ptk 7).

Kuidas teised hoiakud ja kogemused rändehoiakuid mõjutavad?
VÄLJASPOOL EESTIT ELAMISE KOGEMUS
Inimesed, kes on mingi perioodi oma elust elanud väljaspool Eestit, on sisserände suhtes
positiivsemate hoiakutega. Nad toetavad enam nii rohkemate teise nahavärviga või teisest rahvusest,
vaesematest Euroopa riikidest kui ka väljaspool Euroopat asuvatest riikidest pärit inimeste sisserändu
(ptk 4). Välismaal elamise kogemusega inimestele on välismaal mitteelanutest vähem oluline
sisserändajate kristlik taust, valge nahavärv, Eestile vajalike tööoskuste olemasolu ning see, et
sisserändajad võtaksid omaks kohaliku elulaadi (ptk 4).
Välismaal elamise kogemusega inimesed peavad sisserännet kasulikumaks (ptk 6). Need, kes pole
välismaal elanud, seevastu kalduvad sagedamini arvama, et sisseränne kahjustab siinseid
religioosseid tavasid (ptk 6) ja majandust (ptk 7). Välismaal elamise kogemuseta inimesed on ka
rohkem vastu sellele, et neil oleks teisest rahvusest või teise nahavärviga ülemus (ptk 7).
Väljaspool Eestit elamise kogemusega inimesed on rohkem valmis isiklikult sisserändajaid aitama
ning pooldavad seda, et riik tagaks sisserändajatele tasuta teenused sisseelamiseks (ptk 10). Samuti
arvavad nad välismaal elamise kogemuseta inimestest sagedamini, et sisserändajate Eesti ühiskonna
alaste teadmiste kontrollimine pole oluline ning et sisserändajad peaksid saama Eesti kodanikega
samasugused õigused sotsiaaltoetustele ja -teenustele kohe saabudes (ptk 10). Välismaal elanud on
positiivsemad ka selles suhtes, et pagulastaotluste läbivaatamisel võiks olla pigem leebe (ptk 5).
Hoiakuid sisserände suhtes mõjutab ka see, kas inimene on sündinud Eestis või mitte. Inimesed, kes
on Eestis sündinud, on rohkem vastu, et neil oleks teise nahavärviga või teisest rahvusest
sisserändajast ülemus (ptk 7).
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KOKKUPUUTED TEISEST RAHVUSEST VÕI TEISE NAHAVÄRVIGA INIMESTEGA
Inimesed, kellel üldse ei ole teisest rahvusest või teise nahavärviga sõpru, on sisserände suhtes
negatiivsemad (ptk 3). Kellel on aga palju teisest rahvusest või teise nahavärviga sõpru, kalduvad
rohkem arvama, et pagulastaotluste läbivaatamisel võiks olla leebe (ptk 5). Viimaste jaoks on ka
vastuvõetavam, et enamikust Eesti inimestest nahavärvi või rahvuse poolest erinev inimene
määratakse nende ülemuseks või abielluks nende lähisugulasega (ptk 8).
Rohkem kui pelgalt kokkupuudete olemasolu teisest rahvusest või teise nahavärviga inimestega
mõjutab suhtumist sisserändesse see, millise iseloomuga need kontaktid on olnud. Ootuspäraselt
suhtuvad sisserändesse negatiivsemalt need, kellel on olnud negatiivseid kokkupuuteid teisest
rahvusest või teise nahavärviga inimestega. Ka neutraalsete kokkupuudetega inimesed on
negatiivsemad, võrreldes nendega, kelle kokkupuuted on olnud peamiselt positiivsed (ptk 8).
Negatiivse kogemusega inimesed peavad sisserännet ka vähem kasulikuks, kohalikke religioosseid
tavasid kahjustavaks, kuritegevust ja siseturvalisuse riske süvendavaks ning kalduvad rohkem
arvama, et sisserändajad võtavad ühiskonnalt üldiselt rohkem, kui nad ise vastu annavad (ptk 6).
Positiivseid kontakte omavad inimesed seevastu kalduvad arvama, et pagulastaotluste läbivaatamisel
võiks olla riik leebe (ptk 5).
INIMESE HAAVATAVUS JA POSITSIOON ÜHISKONNAS
Inimesed, kes arvavad, et sisserändajaid koheldakse neist paremini, peavad sisserännet vähem
kasulikuks, tajuvad sisserändajaid väiksemate ühiskonda panustajatena ning kalduvad arvama, et
sisserändajad süvendavad kuritegevust ja suurendavad ohtusid siseturvalisusele (ptk 6). Suhtumine
sisserändesse on seotud ka mitmete üldiste inimlike omadustega: sallivus igasuguste
vähemusrühmade suhtes, institutsionaalne usaldus, inimestevaheline usaldus, võrdse kohtlemise
väärtustamine.
Inimesed, kes usaldavad teisi inimesi ja riigiinstitutsioone, on positiivsemate hoiakutega sisserände
suhtes (ptk 3). Teisi inimesi mitteusaldavad inimesed seevastu peavad sisserännet vähem kasulikuks,
kohalikke religioosseid tavasid kahjustavaks, kuritegevust ja siseturvalisuse riske süvendavaks ning
kalduvad rohkem arvama, et sisserändajad võtavad ühiskonnalt üldiselt rohkem, kui nad ise vastu
annavad (ptk 6). Teisi inimesi ja institutsioone usaldavad inimesed kalduvad teistest enam arvama, et
pagulastaotluste läbivaatamisel võiks olla leebem (ptk 5). Õnnelikumad inimesed on sisserände
suhtes positiivsemalt meelestatud (ptk 3) ja eluga rahulolematud peavad sisserännet vähem
kasulikuks (ptk 6).
SULETUD PATRIOTISM
Mida lähedasemana tajub inimene oma suhet riigiga, seda negatiivsemate sisserändehoiakutega ta
on (ptk 3). Samuti leiavad riigiga suuremat lähedust tundvad inimesed vähem, et pagulastaotluste
läbivaatamisel võiks olla leebem (ptk 5). Inimesed, kes leiavad, et samas riigis elavad inimesed võiksid
järgida samu tavasid ja kombeid, peavad sisserännet vähem kasulikuks ning leiavad sagedamini, et
sisserändajad süvendavad kuritegevust, kahjustavad religioosseid tavasid ning suurendavad ohtusid
siseturvalisusele (ptk 6).
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Soovitused
Selle uuringu eesmärk oli analüüsida inimeste hoiakuid sisserände suhtes. Kuivõrd siin ei tegeleta
poliitikameetmete ja tegevuste efektiivsuse hindamisega, siis näitavad uuringu tulemustest
inspireeritud soovitused üldisemaid suundi, millega oleks vaja tegelda, ja eesmärke, mille poole
tuleks püüelda. Lisaks uuringu tulemustele on soovituste koostamisel kasutatud mõtteid
ekspertintervjuudest rändeuurijate, rändeküsimustega tegelevate ametnike ning sisserändajatega
tegelevate organisatsioonide esindajatega. Kõik soovitused on mõeldud kasutamiseks paljudes eri
valdkondades ja asutustes, kuid eelkõige loodavad soovituste autorid, et konkreetsete
rakendustegevuste peale mõeldakse riigi ja kohalike omavalitsuste tasandil.

1. Oluline on sisserändajatega seotud põhjendamatute hirmude vähendamine ja
sisserändajate kui ühtse rühma käsitluse muutmine. Selleks on vajalik objektiivselt
teadvustada sisserände kasulikke ja kahjulikke aspekte, muuta käsitlust sisserändajatest kui
ühtsest rühmast, vähendada võimaliku ohu ja konkurentsihirmu tajumist. Selle uuringu
tulemused näitasid, et Eesti inimeste kõige suuremad hirmud on seotud kuritegevuse
kasvuga. Samuti on oluline, et inimesed tajuksid, et neid ei kohelda sisserändajatest
halvemini: kahjulikumaks pidasid sisserännet inimesed, kes uskusid, et sisserändajaid
koheldakse valitsuse poolt paremini kui tavakodanikke. Väga tugevalt mõjutab inimeste
hoiakuid isiklik kogemus suhtlusest võõramaalastega. Seega on eelarvamuste vähendamisel
igati asjakohane võimaluste loomine positiivsete kogemuste ja informatsiooni saamiseks.
Kaaluda tasub vahendatud kogemuse (meedia kaudu) kasutamist (lood sisserändaja taustaga
inimestest). Oluline on töö kogukonna- ja arvamusliidritega (haridustöötajad, meedia jms)
ning ühiste kogemuste saamise võimaldamine (positiivne kokkupuude sisserändajatega nt
spordi- või huviringides, ühine tähtpäevade tähistamine). Intervjuudes soovitati eri rahvusest
inimeste kokkutoomiseks kasutada personaalseid kutseid oma keeles, et inimesed tunneksid,
et kutse on just neile. Samuti soovitati osade projektide hindamisel arvestada erinevatest
kultuuridest inimeste kaasatust. Oluline on ka eri rahvste avalikus ruumis koos tegutsemne.
2. Edukalt kohanenud sisserändajad on ressursiks mitmes mõttes, sealhulgas samast etnilisest
rühmast inimeste integreerimisel ja üldiste hoiakute kujundamisel sisserände suhtes.
Sisserände kasulikke aspekte tasub laiemalt tutvustada ja teadvustada ning näidata
sisserände ja sisserändajate kasulikkust (positiivsed lood sisserändaja taustaga inimestest).
3. Eesti inimeste kohanemisele sisserände ja globaliseeruva maailmaga aitaks kaasa Eesti
inimeste kultuuriliste üldpädevuste parandamine – sealjuures tihedam kokkupuude
erinevate kultuuride ja kommetega. Kuigi väljaspool Eestit sündinud inimeste suhtarv on
Eestis suhteliselt kõrge, ei ole riigis suuri, põhirahvastikust kultuuriliselt oluliselt erinevaid
etnilisi rühmi. Eestis on palju inimesi, kellel puudub piiratud reisimisvõimaluste tõttu üldse
otsene kokkupuude kaugemate kultuuridega või on see väga põgus (eriti eakamate seas).
Seega on inimeste omavahelise mõistmise parandamiseks vajalik eri kultuuride jaoks oluliste
väärtuste ja käitumisnormide selgitamine. Otstarbekas on sellega alustada juba koolis ning
valmistada selleks ette ka eri ametite esindajaid (õpetajad, noorsootöötajad,
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sotsiaaltöötajad, ettevõtjad, politsei jt). Suurim probleem on siinjuures pädevate koolitajate
puudus. Nende koolitamisest tulekski alustada. Oluline on tekitada huvi teiste kultuuride
tundmaõppimise vastu.
4. Suhtumine sisserändajatesse on seotud sallivuse üldise tasemega. Seega on vajalik
suurendada üldist sallivust erinevuste suhtes kõigis elanikkonna rühmades.
5. Rassism on üks diskrimineerimise vorme. Uuring näitas, et Euroopa riikide võrdluses on Eestis
rassistlikud arusaamad laialt levinud. Seega on vaja vähendada rassistlikke arusaamu.
Sellega tuleb tegelda kõigis vanusrühmades juba suhteliselt varajasest noorusest alates.
6. Inimesed, kes ei usalda teisi inimesi ega riigiinstitutsioone, on sisserände suhtes
negatiivsemalt meelestatud. Poliitilise kaasatuse teooriast lähtuvalt tunnevad
riigiinstitutsioonide suhtes suuremat usaldamatust inimesed, kellel on raskem eluga hakkama
saada ning kes ebakindluse suurenemise hirmus kardavad kõike, mis võiks põhjustada
ebastabiilsuse kasvu, sh rännet (Espenshade ja Hempstead 1996). Seega on üks viis muuta
hoiakud sisserände suhtes positiivsemaks suurendada inimeste üldist usaldust riigi ja sellega
seotud institutsioonide vastu.
7. Kuna eestlaste ootused sisserändajate kohanemisele on sarnased soomlaste samalaadsete
ootustega ning ka Eesti ja Soome ühiskonnad on kultuuriliselt sarnased, võib olla otstarbekas
sisserändajate lõimimise kogemuste omandamine põhjanaabritelt.
8. Et paremini mõista Eestis toimuvate lõimumisprotsesside eripära, oleksid vajalikud uuringud
järgmistel teemadel: longituudsed kohanemisuuringud; longituudsed uuringud selle kohta,
mis aitab inimestel omaks võtta teisi inimesi ja muuta negatiivseid hoiakuid; lõimumist
edendavate eri tegevuste efektiivsuse hindamine, sh rahvusvaheline kogemus; hoiakute ja
käitumise vaheliste seoste uurimine sisserändega seotud küsimustes.

Peamised sihtrühmad
Sallivuse suurendamine on vajalik kõigis ühiskonna rühmades, kuid erilist tähelepanu vajavad

1. vanemad inimesed, kellel on noorematest inimestest palju negatiivsemad rändehoiakud.
Selleks et eakamad inimesed muutuksid sisserändajate suhtes mõistvamaks, tuleks kasutada
kõiki sallivuse suurendamisel üldiselt kasutatavaid strateegiaid: mõistvuse ja teadmiste
suurendamine, hirmude vähendamine. Eesti puhul tundub olevat eraldi ressursiks sisserände
vajalikkuse ja kasulikkuse argument.
2. Eraldi tuleks teha tööd venekeelse elanikkonnaga, kelle seas valitseb üldiselt suurem
vastuseis kolmandatest riikidest lähtuvale sisserändele ning tunnetatakse suuremat
sotsiaalset ebaõiglust võrreldes uutele saabujatele osutatava tähelepanuga. Negatiivseid
hoiakuid võivad suurendada majanduslikud ja sotsiaalsed raskused, seega on suurem
tõenäosus, et uutes tulijates nähakse konkurente tööturul ja ressursside jagamisel.
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3. Kuna uuringu tulemused näitasid, et kutsekooli haridusega inimesed näevad sisserändes
suuremat probleemi, tuleks kutsekoolides läbi viia õpet, mis aitaks ennetada konfliktseid
olukordi.
4. Uuring näitas, et sisserändajate suhtes olid peamisteks ootusteks (70–80%), et Eestisse elama
asuv inimene võtaks omaks Eestile omase elulaadi ning et tal oleksid Eestis hakkama
saamiseks vajalikud tööoskused ja ka vastav haridus. Sellega tuleks arvestada sisserändajate
lõimimisel ning nendest ootustest peaks ka sisserändajatele selgelt teada andma (st
informeerida neid kogukonna ootustest ning tutvustada Eestis üldaktsepteeritud
käitumisnorme, mille järgimist neilt oodatakse).
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Lisa 1. Euroopa Sotsiaaluuringu Eesti erimooduli (osa EE) rändeteemalised küsimused, mida on
kasutatud käesoleva raporti analüüsides

Nüüd on jäänud veel kõige viimased küsimused, millest esimene osa puudutab inimesi, kes tulevad
Eestisse elama teistest riikidest.
EE1 Kas Eesti riik peaks senisest enam piirama või soodustama enamikest Eesti inimestest väga
erineva kultuurilise taustaga inimeste siia elama asumist? (Skaala: 00–Oluliselt enam piirama … 10–
Oluliselt enam soodustama, 88–Ei oska öelda)
EE2 Kui kerge või raske on Teie arvates teistest riikidest Eestisse elama asunud inimesel kohaneda
eluga Eestis? (Skaala: 1–Väga kerge; 2–Mõnel võib olla raske, aga üldiselt kerge; 3–Mõnel võib-olla
kerge, aga üldiselt raske; 4–Väga raske; 8–Ei oska öelda)
Kuivõrd nõustute või ei nõustu järgnevate väidetega, et Eesti riik peaks teistest riikidest siia elama
asunud inimestele tagama tasuta … (Skaala: 1–Ei nõustu üldse; 2–Pigem ei nõustu; 3–Pigem nõustun;
4–Nõustun täiesti; 88–Ei oska öelda)
EE3 … Eesti kultuuri tutvustavaid kursuseid?
EE4 … Eesti ühiskonna toimimist tutvustavaid kursuseid?
EE5 … Eesti eluolu tutvustavaid kursuseid, näiteks seoses töö või lasteaiakoha vms.
leidmisega?
EE6 … eesti keele kursuseid?
EE7 … individuaalset nõustamist, näiteks seoses töö, lasteaiakoha vms. leidmisega?
EE8 Kas Eesti riik peaks enne elamisloa andmist kontrollima Euroopa Liidust väljaspool asuvatest
riikidest Eestisse elama tulnud inimeste teadmisi Eesti ühiskonnast? (Skaala: 1–Ei, see ei ole oluline;
2–Jah, kuid ainult neid, kes plaanivad Eestisse jääda kauemaks kui aastaks; 3–Jah, kõikide teadmisi
tuleks kontrollida; 8–Ei oska öelda)
EE9 Kas Te isiklikult oleksite valmis aitama teistest riikidest Eestisse elama tulnud inimestel kohaneda
eluga Eestis? (1–Jah, kindlasti; 2–Pigem jah; 3–Pigem ei; 4–Ei, kindlasti mitte; 8–Ei oska öelda)
EE10 Mõeldes inimestele, kes tulevad Eestisse elama teistest riikidest, millal peaksid nad Teie arvates
saama samasugused õigused sotsiaaltoetustele ja -teenustele nagu on Eestis elavatel kodanikel?
(Skaala: 1–Kohe saabudes; 2–Alles siis, kui nad on Eestis vähemalt ühe aasta elanud, sõltumata
sellest, kas nad on töötanud või mitte; 3–Siis, kui nad on Eestis vähemalt aasta töötanud ja makse
maksnud; 4–Siis, kui neist on saanud Eesti kodanikud; 5–Nad ei tohiks kunagi samasuguseid õigusi
saada; 8–Ei oska öelda)
EE11 Kuidas mõjutab Teie arvates Eesti siseturvalisust see, kui siia tulevad elama inimesed teistest
riikidest? (Skaala: 00–Suurendab ohtusid … 10–Vähendab ohtusid, 88–Ei oska öelda)
EE12 Eelnevalt uurisime Teie hinnangut sellele, kui suur osa Eesti elanikest on sündinud väljaspool
Eestit, ja Te pakkusite, et 100st inimesest [D16]. Nüüd palume Teil hinnata, milline võiks olla sama
näitaja 10 aasta pärast. Mis Te arvate, kui mitu igast 100st Eesti elanikust on 10 aasta pärast
sündinud väljaspool Eestit?
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EE13 Mis rahvusest Te olete? (Variandid: 1–Eestlane; 2–Venelane; 3–Eesti venelane; 4–Ukrainlane;
5–Lätlane; 6–Muu (kirjutage); 8–Ei oska öelda)
KÜSIDA, KUI RESPONDENDIL ON PARTNER:
EE14 Mis rahvusest on Teie partner/abikaasa? (Variandid: 1–Eestlane; 2–Venelane; 3–Eesti venelane;
4–Ukrainlane; 5–Lätlane; 6–Muu (kirjutage); 8–Ei oska öelda)
EE15 Mis riigi kodakondsus on Teie partneril/abikaasal? (Variandid: 1–Eesti; 2–Venemaa; 3–Ukraina;
4–Muu; 5–Kodakondsuseta; 8–Ei oska öelda)
KÜSIDA, KUI KODUS ELAVAD LAPSED:
EE16 Kas Teie kodus elavatel lastel on Eesti kodakondsus? (Variandid: 1–Jah; 2–Ei; 3–Mitte kõigil; 8–
Ei oska öelda)
EE24a Kas Te olete elanud oma elu jooksul väljaspool Eestit? (Variandid: 1–Jah; 2–Ei; 8–Ei oska öelda)
EE24b Mitu aastat ja mitu kuud Te olete oma elus elanud väljaspool Eestit?
Küsitluse alguses ütlesite, et tavalisel nädalapäeval jälgite televisioonist uudiseid, poliitikat,
päevakajalisi sündmusi kokku [A2] tundi. Palun öelge, mitu tundi jälgisite neid saateid Eesti, Venemaa
ja teiste riikide telekanalitest. Seejuures ei ole vahet, kas teete seda Interneti kaudu, arvutis, mobiilis
või traditsiooniliselt.
EE26a Eesti telekanaleid ……… tundi
EE26b Venemaa telekanaleid ……… tundi
EE26c Muid telekanaleid ……… tundi
Nüüd sama küsimus raadio kohta. Kui mitu tundi Te kuulate tavalisel nädalapäeval Eesti, Venemaa ja
muude riikide raadiokanalitest uudiseid ning poliitikat ja päevakajalisi teemasid käsitlevaid saateid?
EE27a Eesti raadiokanalitest ……… tundi
EE27b Venemaa raadiokanalitest ……… tundi
EE27c Muudest raadiokanalitest ……… tundi
Järgnevalt sama küsimus ajalehtede ja ajakirjade kohta. Kui kaua kulub Teil keskmisel päeval
päevakajaliste uudiste ja poliitikat puudutavate artiklite lugemisele, Eesti, Venemaa ja muude riikide
ajalehtedest ja ajakirjadest nii paberil kui ka internetis?
EE28a Eesti ajalehtedest ja ajakirjadest ……… tundi
EE28b Venemaa ajalehtedest ja ajakirjadest ……… tundi
EE28c Muudest ajalehtedest ja ajakirjadest ……… tundi
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Viimaks küsimus erinevate Interneti-allikate kohta. Kui mitu tundi kulub Teil keskmisel päeval
Internetis päevakajaliste uudiste ja poliitikaga seonduvatel teemadel informatsiooni hankimisele ning
suhtlemisele eestikeelsetel, venekeelsetel ning muukeelsetel lehekülgedel?
EE29a Eestikeelsetel Interneti-lehekülgedel ……… tundi
EE29b Venekeelsetel Interneti-lehekülgedel ……… tundi
EE29c Muukeelsetel Interneti-lehekülgedel ……… tundi
Lõpetuseks palun hinnake 10-pallisel skaalal, kus 0 tähendab, et Te selle riigi meediakanaleid üldse ei
usalda ja 10 tähendab, et usaldate täielikult, kui palju usaldate või ei usalda … (Skaala: 00–Ei usalda
üldse … 10–Usaldan täielikult, 88–Ei oska öelda)
EE30 … Eesti meediakanaleid
EE31 … Venemaa meediakanaleid
EE32 … muude riikide meediakanaleid
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Lisa 2. Rändehoiaku koondindeksi seos sotsiaalmajanduslike tunnustega (lineaarne regressioon)

Sallivus (vähemusrühmad)
Institutsionaalne usaldus
Üldistatud usaldus
Võrdne kohtlemine on tähtis
Altruism
Elukoha tüüp
Haridus
Sünniaasta
Sugu
Töötab
On välismaal elanud
Elab piirkonnas, kus on vähemusi
Rassism
Mõned kultuurid on paremad

Stand. B
-,277**
,127**
,025
-,297**
,222**

Sig.
,000
,000
,295
,000
,000

,129
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Stand. B
-,187**
,101**
,071**
-,216**
,137**
-,035
,045*
,361**
,016
,002
,137**
-,031

Sig.
,000
,000
,002
,000
,010
,091
,037
,000
,439
,912
,000
,134

Stand. B
-,188**
,093**
,057*
-,165**
,099
-,029
,028
,331**
,018
,014
,141**
-,132**
,086**
,296

Sig.
,000
,000
,016
,003
,079
,172
,207
,000
,407
,530
,000
,000
,000

LISA 3. Elanikkonna hoiakud leebema varjupaigapoliitika suhtes ja kultuuriliselt väga erinevate
sisserändajate Eestisse elama tulemise suhtes (väiksem väärtus on positiivsem hoiak, lineaarne
regressioon)

Hoiakud

Pagulaste suhtes
R2 =1,6

Tunnused
B
(Konstant)

Sig.

Kultuuriliselt erinevate inimeste
siia elama tulemise suhtes
R2 =1,6
B

0,000

Sig.
0,000

Sugu

0,016

0,557

0,008

0,753

Vanus

-0,069

0,016

-0,238

0,000

Haridus

-0,056

0,038

0,004

0,896

Kodune keel EST; RUS

0,278

0,000

-0,004

0,903

Asulatüüp

0,067

0,016

-0,027

0,322

Töötamine

-0,038

0,167

-0,021

0,446

Religioossus

-0,048

0,083

-0,022

0,431

Eluga rahulolu

-0,054

0,065

-0,023

0,432

Üldistatud sotsiaalne usaldus

0,074

0,008

0,037

0,185

Institutsionaalne usaldus

0,069

0,016

0,183

0,000

Vähemused elupiirkonnas

-0,048

0,086

0,025

0,372

Lähedased sõbrad teisest rahvusest

-0,103

0,000

-0,049

0,078

Kontakti sagedus

-0,021

0,455

-0,023

0,417

Kontakt neg/pos

0,120

0,000

0,147

0,000

Lähedus Eestiga

0,073

0,011

0,115

0,000

Elanud väljaspool Eestit

-0,064

0,016

-0,058

0,029

Turvalisus

0,080

0,004

-0,003

0,916

Toimetulekuhinnang

-0,042

0,154

-0,019

0,510

Taustakategooriad: Lõuna-Eesti
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Lisa 4. Binaarne logistiline regressioon (suhtumine sisserändajate kohanemisraskustesse, valmidus
sisserändajaid isiklikult aidata), lineaarne regressioon (suhtumine sisserändajatele riigi poolt tasuta
pakutavatesse teenustesse)
Sisserändajatel Eesti eluga
kohaneda raske (’Väga
raske’ + ’Mõnel võib olla
kerge, aga üldiselt raske’) a

Valmis sisserändajaid
isiklikult aitama (’Jah,
kindlasti’ + ’Pigem jah’) b

Riik peaks
tagama tasuta
teenuseid
(koondindeks)

B

Sig.

Exp(B)

B

Sig.

Exp(B)

B

Sig.

Vabaliige

,080

,732

1,083

,903

,000

2,467

14,750

,000

Vanus

,010

,000

1,010

-,020

,000

,980

-,014

,001

c

-,184

,059

,832

-,151

,139

,860

,185

,239

Põhiharidusd

-,133

,421

,875

-,301

,075

,740

-,226

,397

Kutseharidusd

-,092

,433

,912

,005

,966

1,005

-,271

,155

,265

,068

1,304

-,187

,207

,829

-,302

,190

-,160

,139

,852

,275

,013

1,316

,531

,002

-,475

,000

,622

,535

,000

1,707

-,289

,141

Elanud välismaal

,011

,915

1,011

,482

,000

1,619

,418

,013

Põhja-Eestih

,147

,310

1,159

-,164

,259

,849

,316

,176

Lääne-Eestih

,420

,048

1,522

,701

,002

2,015

1,103

,001

Kesk-Eesti

,467

,030

1,596

,269

,227

1,308

,753

,031

Lõuna-Eestih

,501

,005

1,650

,348

,058

1,416

,175

,543

Mees

Keskharidus

d

Töötabe
Eesti keelf
g

h

Taustakategooriad: a’Mõnel võib olla kerge, aga üldiselt raske’ + ’Väga raske’; b‘Pigem ei’ + ’Ei,
kindlasti mitte’; cnaine; dkõrgharidus; eei tööta; fmuu keel; gpole elanud välismaal; hKirde-Eesti. Tasuta
teenustesse pakutava suhtumise koondindeks ja vanus on pidevad tunnused.
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Lisa 5. Kas Eesti riik peaks enne elamisloa andmist kontrollima Euroopa Liidust väljaspool asuvatest
riikidest Eestisse elama tulnud inimeste teadmisi Eesti ühiskonnast? (Multinomiaalne logistiline
regressioon)
Jah, kõikide teadmisi tuleks
kontrollida
B

Sig.

B

Sig.

-2,482

,000

-,865

,001

Vanus

,035

,000

c

1,036

,015

,000

1,016

-,033

,817

,968

,020

,862

1,020

,512

,030

1,668

,089

,655

1,094

Kutseharidus

,227

,188

1,255

,033

,809

1,034

d

,328

,127

1,388

,349

,042

1,418

-,090

,562

,914

,062

,622

1,064

1,231

,007

3,425

,879

,039

2,409

Elanud välismaalg

-,409

,007

,664

-,185

,119

,831

Põhja-Eestih

-1,110

,000

,329

,143

,412

1,153

-,746

,506

,474

-,362

,629

,696

Kesk-Eesti

-,388

,654

,678

,544

,348

1,723

Lõuna-Eestih

,022

,960

1,022

-,489

,232

,613

Põhja-Eesti eestlased

1,220

,019

3,387

,196

,668

1,216

Lääne-Eesti eestlased

,627

,607

1,871

,209

,811

1,233

Kesk-Eesti eestlased

,328

,742

1,388

-,290

,696

,748

Vabaliige
Mees

Põhiharidusd
d

Keskharidus
Töötabe
Eesti keel

f

Lääne-Eesti

h

h

Exp(B)

Jah, kuid ainult neid, kes
plaanivad jääda Eestisse
kauemaks kui aastaks

Lõuna-Eesti eestlased

Exp(B)

-,473
,455
,623
,632
,285
1,882
c
d
e
f
Taustakategooriad: sõltuv tunnus: ’Ei, see ei ole oluline’; naine; kõrgharidus; ei tööta; muu keel;
gpole elanud välismaal; hKirde-Eesti.
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Lisa 6. Lineaarne regressioon (suhtumine sisserändajate valitsusepoolsesse kohtlemisse),
multinomiaalne logistiline regressioon (hoiakud sisserändajate õiguste suhtes samasugustele
sotsiaaltagatistele nagu Eesti kodanikel)

Valitsus kohtleb
uussisserändajaid
halvemini

Millal peaksid sisserändajad saama samasugused õigused
sotsiaaltoetustele ja –teenustele, nagu on Eestis elavatel
kodanikel? a
Alles siis, kui nad on
Siis, kui neist on
Eestis vähemalt ühe
Siis, kui nad on
saanud Eesti
aasta elanud,
Eestis vähemalt
kodanikud + Nad
sõltumata sellest, kas aasta töötanud ja
ei tohiks kunagi
nad on töötanud või
makse maksnud
samu õigusi
mitte
saada

B

Sig.

B

Sig.

B

Sig.

B

Sig.

Vabaliige

2,999

,000

-,174

,736

,966

,017

-,616

,157

Vanus

-,004

,000

-,002

,782

,007

,178

,019

,000

Meesc

-,059

,088

-,232

,314

-,146

,419

,075

,692

-,097

,093

-,057

,887

-,127

,689

,015

,965

Kutseharidus

-,150

,000

,039

,888

-,053

,810

,033

,886

Keskharidusd

-,127

,011

-,344

,337

,076

,780

,112

,693

Töötabe

-,006

,870

,070

,780

,149

,452

-,008

,968

,096

,042

,395

,152

,626

,005

1,301

,000

Elanud välismaalg

,047

,250

-,334

,149

-,606

,001

-,870

,000

Põhja-Eestih

,250

,000

,584

,042

,438

,043

,641

,008

h

,145

,060

,020

,972

,367

,386

1,110

,010

,223

,005

2,548

,019

2,531

,014

3,217

,002

,256

,000

,562

,085

,982

,004

Põhiharidusd
d

Eesti keel

f

Lääne-Eesti
Kesk-Eestih

Lõuna-Eestih
a

,444
c

,291
d

e

f

g

Taustakategooriad: ’Kohe saabudes’; naine; kõrgharidus; ei tööta; muu keel; pole elanud
välismaal; hKirde-Eesti. Suhtumine sisserändajate valitsusepoolsesse kohtlemisse on pidev tunnus.
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