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Head lugejad! 

Antud käsiraamatu on välja töötanud 
mittetulundusorganisatsioonide konsortsium koos 
ekspertide-nõuandjate, koolitajate ja 
noorsootöötajatega, kellel on rohujuuretasandi 
kogemused inimõiguste teemadega. Materjal annab 
teoreetilist ja praktilist infot vähemuste 
inimõigustealaste koolituste läbiviimise kohta. 
Käsiraamatu abil saate süvendada oma teadmisi ja 
pädevusi vähemusrahvuste inimõiguste alaste 
koolituste väljatöötamise, läbiviimise ja hindamise, 
uute lähenemisviiside õppimise, juhtumiuuringute 
läbivaatamise, mitteformaalse hariduse meetodite 
ning vähemusrahvuste inimõiguste tuleviku alal.  

Esimeses peatükis antakse ülevaade vähemuste 
inimõigustealasest koolitusest üldiselt ning 
keskendutakse noortevähemuste väljakutsete teemale, 
noorsootöötajate ja haridustöötajate rollile 
vähemusküsimuste lahendamisel ning vähemuste 
inimõigustealase koolitusest saadavale kasule. 

Teises peatükis saate infot vähemuste 
inimõigustealaste koolituste õpitubade kohta. 
Vähemusrahvuste inimõigustealaste koolituste  
läbiviijaks ja/või koolitajaks olemine hõlmab paljude 
rollide võtmist ja erinevate ülesannete täitmist. Antud 
koolitused sisaldavad erinevaid teemasid, mis võivad 
varieeruda sõltuvalt töö kontekstist, sihtrühmade 
vajadustest ja kasutatavatest lähenemisviisidest. 
Selles peatükis on alamteemadeks inimõigustealane 
haridus, mitmekesisus ja kaasatus, stereotüübid, 
eelarvamused ja diskrimineerimine ning sooline 
võrdõiguslikkus. 

Kolmandas peatükis tutvustame kahte tõhusat 
vähemusrahvuste inimõiguste koolitusprogrammi. 
Esimene programm on suunatud inimõiguste ja 
vähemuste inimõiguste kaitsjatele, kes pärinevad 
ainult vähemustaustaga/ rahvuslikust või etnilisest, 
usulisest ja keelelisest vähemusest ning milles 
osalemiseks peab inimene olema kogukonna või 
valitsusvälise organisatsiooni poolt nomineeritud. 

Teine programm on avatud kõigile aktivistidele ja/või 
inimõiguste kaitsjatele, kes on pärit Ida- ja Kesk-
Euroopa riikidest. Mõlemad programmid pakuvad 
suurepärast võimalust vähemusõiguste aktivistidele  

 

arenemiseks ja kasvamiseks ning oma teadmiste, 
kogemuste ja pädevuste suurendamiseks. Lisaks 
pakkuvad programmid põhjalikku seiret nii enne 
programmi kui selle ajal ja pärast seda. 

Neljas peatükk aitab mõista vähemuste 
inimõigustealase koolituse väljakutseid, mis on seotud 
kolme erineva tasemega: kognitiivne, emotsionaalne 
ja teadlik ning aktiivne tase. 

Käsiraamatu viiendas peatükis saate teadmisi 
vähemuste inimõiguste koolituse kavandamisest ning 
ADDIE raamistikust. ADDIE on akronüüm viiest 
ingliskeelsest sõnast  – analüüs, disain, arendus, 
rakendamine ja hindamine (analysis, design, 
development, implementation ja evaluation). Lisaks 
tuuakse välja koolituse arendamise erinevad aspektid 
ja etapid: koolitusvajaduse väljaselgitamine, 
eesmärkide määramine, koolituse kujundamine, 
arendamine ja hindamine. 

Peatükis on ülevaade ka teistest konkreetsetest ja 
praktilistest lähenemisviisidest ja meetoditest. 

Kuuendas peatükis tutvustatakse erinevaid 
mitteformaalse hariduse lähenemisviise 
vähemusrahvuste inimõiguste alaste koolituste 
läbiviimiseks. Juttu tuleb õppijakesksest lähenemisest, 
õppimisest läbi kogemuste (learning by doing), 
holistlikust lähenemisest ja veel mõnest 
mitteformaalse hariduse meetodist, mida saab oma 
koolitustele kohandada.  

Viimases peatükis tutvustatakse kaasaegsete 
vähemuste inimõigusalaste koolituste erinevaid 
aspekte, digitaalsete uuenduste kasutamist ning 
antakse ülevaade vähemuste inimõiguste tulevikust. 
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Peatükk 1: Vähemuste inimõiguste 
alase koolituse mõistmine 

 

I. Sissejuhatus 

Vähemuste inimõiguste-teemalised koolitused on 
üliolulised mõistmaks üldise inimõiguste alase 

hariduse aluspõhimõtteid ja metoodikat, aga ka 
selleks, et levitada väärtushinnanguid ja hoiakuid, 
mis julgustavad kõiki inimesi iseenda ja teiste 

õiguste eest seisma. Sellised koolitused aitavad 
mõista iga kodaniku ühist vastutust selles, et 
inimõigused igas kogukonnas reaalsuseks saaksid. 

Tõhus haridus annab mitte ainult teadmisi 
inimõiguste ja neid kaitsvate mehhanismide kohta, 
vaid arendab ka oskusi, mis on vajalikud 

inimõiguste edendamiseks, kaitsmiseks ja 

rakendamiseks igapäevaelus.  
Eriti oluline on noorsootöötajate roll 

vähemusgruppide inimõiguste teemaliste 
koolituste korraldamisel ja neis osaledes.  
Neil koolitustel saavad noorsootöötajad parandada 

oma praktilisi oskusi vähemusgruppidesse 
kuuluvate noorte inimõiguste kaitsmisel ning 
õppida, kuidas antud teemal korraldada 

teavituskampaaniaid, mis võivad nii kohalikul, 
riiklikul kui  rahvusvahelisel tasandil positiivseid 
muutusi tekitada. Noorsootöötajad võivad 

julgustada noori pühenduma vähemusgruppide 
probleemide lahendamisele algatades erinevaid 
tegevusi ja kampaaniaid ning korraldada 

vähemuste noortele ja nende sotsiaalsele 
kaasatusele suunatud  projekte - programme. 
Lisaks sellele saavad noorsootöötajad, kes 

oskavad korraldada vähemusgruppide õiguste 
teemal haridusprogramme ja algatusi, luua selles 
valdkonnas uuenduslikke lahendusi ja selle kaudu 

tervikuna sallivamat ühiskonda. 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 

II. Ülevaade vähemusgruppide inimõiguste 

alasest koolitusest 

Tõrjutud noorteni on seda raskem jõuda, mida rohkem 
tõrjutud nad on. Seega vajavad vähemustega tegelevad 
noorsoo- ja haridustöötajad infot, nõuandeid ja toetust, 

et mõista selliste noorte probleeme ja nende 
ületamiseks vajalikke lahendusi. Enne vastavate 
koolituste teemaga jätkamist kirjeldame sihtrühmi ja 

võtmesõnu, mis on vähemusgruppidest rääkides 
olulised.  

Kes on vähemusgrupid ja millised on nende 

inimõigused?  

 

Vähemuse esialgne 
definitsioon 

tähendab inimeste 

rühma, kelle 
kombed, rass, 
religioon, rahvus või 

muud omadused on 
arvulises vähemuses 

antud 

klassifikatsiooni 
põhirühmadega võrreldes. Tänapäevases sotsioloogias 
tähendab vähemus inimeste kategooriat, kes kogevad 

võrreldes domineeriva sotsiaalse grupi liikmetega 
takistusi või ebasoodsamat olukorda. Vähemusrühma 
kuulumine põhineb tavaliselt mõnel jälgitaval 

omadusel või taval,  näiteks puude olemasolu, rahvus-
, rassi-, usu- või seksuaalvähemusesse kuulumine jne. 
Inimene võib samaaegselt kuuluda mitmesse 

vähemusrühma (nt nii rassilisse kui religioossesse 
vähemusse). 1. 

Vähemusrühma mõistet kasutatakse sageli 

kodanikuõiguste ja kollektiivsete õiguste diskursuse 
raames, kuna vähemused kogevad oma kodumaal ja 

ühiskonnas sageli diferentseerivat kohtlemist. 

Vähemused seisavad tihti silmitsi 
diskrimineerimisega erinevatel elualadel, sealhulgas 
eluaseme, tööhõive, tervishoiu, hariduse ja koolituse 



 

 

 
4 

valdkonnas.

 
Nad võivad kogeda mitut diskrimineerimise vormi 
(ristuv diskrimineerimine), mis võib omakorda 

süvendada tõrjutust ja  marginaliseerumist. 
Mitmekordne diskrimineerimine tähendab seda, et  
diskrimineerimine võib toimuda rohkem kui ühe 

tajutava tunnuse alusel. Näiteks isikud, keda 
diskrimineeritakse nende rahvuse tõttu, võivad olla 

diskrimineeritud ka soo, seksuaalse sättumuse, vanuse 

jne alusel, mis omakorda suurendab nende ebasoodsat 
olukorda. Mitmekordse diskrimineerimise korral tuleb 
arvestada, et inimesi ei saa liigitada ega defineerida 

ainult ühe tunnuse järgi. Igal inimesel on sugu, 
seksuaalsus, vanus, rahvus jne ja ükski meie 
identiteedi osadest ei pruugi teistest tähtsam olla.  

Samas võib diskrimineerimise aluseks olla ükskõik 
milline isiksuse tunnus või tunnuste kombinatsioon. 

Kuna nii sise - kui ka välisrändevood muudavad meie 

ühiskonna mitmekesisemaks, peame tagama 
noortevähemuste eduka integreerumise ja võimalused 
täielikuks ning võrdseks osalemiseks kõigis 

eluvaldkondades, sest see on osa nende inimõigustest. 

Vähemuste suhtes on vaja rakendada erimeetmeid, et 
tagada neile teiste elanikega võrdsed õigused. Seega 

aitab vähemuste õigustega tegelemine kindlustada, et 
inimõigused on tagatud kõikidele 
ühiskonnaliikmetele. Vähemuste õiguste tunnistamine 

tähendab mõistmist, et nad on võrreldes teiste, 
enamuses olevate ühiskonnaliikmetega haavatavas 
olukorras ning neid on vaja kaitsta nende staatusest 

tuleneva diskrimineerimise, assimileerimise, 
süüdistamise, vaenulikkuse või vägivalla eest. Samas 
tuleb rõhutada, et vähemuste õigused ei tähenda 

privileegide pakkumist, vaid erinevate kogukondade 
liikmete võrdset kohtlemist.  

Vähemuste õigused on osa üldisest inimõiguste 
raamistikust ning neid tuleb kaitsta riiklike 

õigusaktide, poliitiliste otsuste ja kodanikuühiskonna 
toetuse kaudu. Igaüks saab siin kaasa aidata, taotledes 
vähemuste osalemist ühiskondlikus tegevuses ning  

algatades nende aktsepteerimisel ja kaasamisel 
põhinevaid tegevusi. Nii saavad ka vastavate oskuste 
ja teadmistega noorsoo- ja haridustöötajad edendada 

kodanikuteadlikkust, sotsiaalset kaasatust, toetada 
erineva taustaga noorte solidaarsust, vastastikust 
mõistmist ja diskrimineerimise vastast võitlust.  

 

Noorte vähemuste väljakutsed  

 Oluline on rõhutada, et sotsiaalne ja majanduslik 

tõrjutus jääb miljonitele Euroopa noortele (eriti 

vähemusrühmadesse kuuluvatele noortele) 

igapäevaseks väljakutseks. Noortevähemuste 

väljakutseid võib olla 

väga palju, kuna - nagu 

eespool mainitud, võib 

diskrimineerimine 

toimuda rohkem kui 

ühe tajutava omaduse 

alusel.  

Noortevähemused kogevad sageli vihakõnet ja 

diskrimineerimist, mis lähtub nende usutunnistusest, 
rahvusest, rassist, nahavärvist, päritolust, soost või 
muust identiteeti määravast tegurist. Kiusamise ja 

eakaaslaste vägivalla ohvriks langemine on väga 
levinud kõikjal Euroopas, kus haavatavad rühmad 
(nagu seksuaalsed ja soolised vähemused) on 

ebaproportsionaalselt esindatud. Uuringud on 
näidanud, et seksuaalvähemustesse kuuluvatel 
noorukitel on nende heteroseksuaalsetest eakaaslastest 

1,7 korda suurem risk langeda koolis ähvarduste või 
füüsiliste rünnakute ohvriks. Kui LGBT noored 
kuuluvad ka etnilisse või rassilisse vähemusse, võivad 

nad sattuda veel halvemasse olukorda.   

Hispaania võrdõiguslikkuse ministeeriumi poolt 
avaldatud uuringuraport „Rassilisel või etnilisel 

päritolul põhineva diskrimineerimise tajumine 



 

 

 
5 

potentsiaalsete ohvrite poolt 2020. aastal” (Informe: 

Percepción de la discriminación por origen racial o 
étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020) 
näitas, et Sahara-tagusest Aafrikast ja Hispaania 

romade kogukonnast pärit inimesed, keda tuntakse 
kohalikul tasandil Gitano nime all, kogesid rassismi 
kõrgemat taset vastavalt 82% ja 71% küsitletutest. 

Inimestelt uuriti, kas nad on tajunud diskrimineerimist 
erinevates valdkondades: töökohas, hariduses, 
tervishoius, politseitöös ja elukohas. Diskrimineerivat 

käitumist tajuti peamiselt füüsiliste tunnuste ja 
nahavärvi, kultuuriliste erinevuste, usuliste 

veendumuste ja usuga seotud riietuse põhjal.  

Ministeeriumi 2020. aasta aruandest selgus, et 
peaaegu üks kolmest etnilise vähemuse hulka 

kuuluvast vastajast oli kogenud diskrimineerimist 
eluaset otsides - alustades kinnisvarafirmadest ja 
lõpetades majaomanikega. Seda oli kaks korda 

rohkem kui eelmises 2013. aasta uuringus.  

Ka diskrimineerimine haridussektoris suurenes 2013. 
aastaga võrreldes enam kui 50%. Üks viiest vastajast 

ütles, et nad on talunud kaasõpilaste solvanguid, 
kallaletungi ja rassistlikke nalju, samuti mängudest ja 
tegevustest tõrjumist.  

Uuringus tuuakse välja sotsiaalmeedia ja valeinfo 
mõju, mis viib rassiga seotud vihakõne suurenemiseni 

teatud rühmade suhtes. „Kasvav võltsuudiste trend 
loob alternatiivseid võimalusi ksenofoobsete 
kuvandite levimisele ning avalikule negatiivsele 

suhtumisele rändevoogude ja vähemusgruppide 
suhtes,” öeldakse raportis. Samuti suurenes 
märgatavalt usutunnistuse alusel diskrimineerimine, 

kusjuures kõige rohkem tajusid kasvavat 

häbimärgistamist, islamofoobiat ja terroristidega 
võrdlemist Põhja-Aafrika ja Indo-Pakistani 

kogukonnad. 

Raport kirjeldab, kuidas seoses sotsiaalmeedia aina 

suureneva tähtsusega on arvukalt näiteid Interneti 
kasutamisest vähemusrühmade kujutamisel solvaval 
ja stereotüüpsel viisil ning äärmuslikel juhtudel ka 

vägivalla otseseks õhutamiseks. Valeuudised ja 
desinformatsioon on muutunud kontrollimatuks ja 

noored on sageli desinformatsiooni levitamise 

ohvriteks. Noortel pole sageli piisavalt teadmisi 
hindamaks uudiste tõesust ja allikate usaldusväärsust. 
Noorsoo- ja haridustöötajatel on oluline roll aidata 

noortel võltsuudiseid ja manipuleerimist teadvustada 
ning toetada meediapädevust ja kriitilist mõtlemist, et 
selle kaudu diskrimineerimist põhjustava valeinfo 

levikut takistada.   

Euroopa suurimaks etniliseks vähemuseks on romad 
ja just noorte romade inimõigusi rikutakse sageli. 

Noorsoo- ja haridustöötajate üheks prioriteediks on 
noorte teadlikkuse tõstmine romade inimõiguste 

kohta, kuna romade sotsiaalne tõrjutus ja vihakõne 
nende kohta on laialt levinud 

Euroopa Nõukogu sõnul seisavad roma noored 

silmitsi mitmete väljakutsetega, mis avaldavad neile 
kogu elu jooksul (eriti varasemas vanuses) suurt mõju. 
Põhivoolumeedias kujutatakse romasid üldiselt 

negatiivselt, mis tugevdab eelarvamusi, stereotüüpe ja 

rassilisi hoiakuid. Kuna roma noortel on oluliste 
kaupade ja teenuste kättesaadavus sageli piiratud ning 

neil puuduvad teiste noortega samaväärsed 
võimalused, toob see kaasa eraldatud keskkonnas ja 
koolides kasvamise, mis omakorda takistab roma 

noortel ühiskondlikus elus osalemist. Roma noortel on 
sageli takistatud ligipääs heale haridusele või vahel 
isegi põhiharidusele, mis toob kaasa nende madala 

haridustaseme ja vähese konkurentsivõime tööturul. 
Diskrimineerimine avaldab sügavat mõju nende 

enesehinnangule ja enesekindlusele ning süvendab 
roma perekondade edasist häbimärgistamist ja 
tõrjutust. Roma noored leiavad end sageli 

diskrimineerivates olukordades, seega peaksid nad 
õppima, kuidas oma inim- ja kodanikuõiguste eest 
seista.   

Noorsoo- ja haridustöötajad ning juhid peaksid 

algatama ja toetama noorteprogramme, mis kaasavad 

rohkem roma noori ning aitavad luua neile teiste 

noortega võrdseid võimalusi. Samuti võiks kasvatada 

romade seast noortejuhte, kes saavad olla roma 

kogukondade sees teistele noortele eeskujuks. 

Romade noortega seotud küsimused tuleb teha 
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nähtavamaks ning soodustada koostööd romade ja 

teiste kogukonnaliikmete vahel.  

 Noorsoo- ja haridustöötajate roll 
vähemusküsimuste lahendamisel  

Üldiselt arvatakse, et 

vähemuste, eriti noorte 
vähemusgruppide 
võimestamine võib viia 

positiivsete muutusteni 
ühistegutsemises. 
Võimestamine tagab 

selle, et inimestel on 
suutlikkus ja võimalus 
koguda teadlike eluvalikute tegemiseks vajalikke 

oskusi ja teadmisi.  

Noorsoo- ja haridustöötajatel on võimalus 

marginaliseerunud rühmadeni jõuda ja vähemusi 
õigete oskuste ja teadmistega varustada. Nad saavad 
reklaamida vähemustele suunatud kampaaniaid ja 

pakkuda õppemetoodikaid erinevatele sihtrühmadele. 
Samuti on oluline edendada organisatsioonides ja 
kohalikes kogukondades mitmekesisust, et vähemusi 

paremini integreerida ja kaasata. Vastavad koolitused 
toetavad positiivset suhtlemist erinevate gruppide 
vahel, vähendavad eelarvamusi ja diskrimineerimist 

ning õpetavad üksteisest erinevaid inimesi suhtlema, 
õppima ja koos tõhusalt töötama. Euroopa riikide 
ühiskonnad on väga multikultuursed ning seega on 

sallivuse edendamine kogukonnas ja empaatiliste, 
avatud mõtteviisiga noorte kasvatamine saanud 

noorsoo- ja haridustöötajate jaoks oluliseks 

eesmärgiks.  

Lisaks on noorsoo- ja haridustöötajatel võimalus 
jõuda noorteni kohalikul, riiklikul või rahvusvahelisel 

tasandil ning arendada noorte teadmisi sotsiaalsest 
kaasatusest. Nad saavad tekitada turvalise 
õpikeskkonna, kus erineva taustaga noored võivad end 

vabalt väljendada, suhelda, loominguliste meetodite 
abil kogemusi jagada ja üksteiselt õppida. Noortetöö 
ei saa kaotada kõiki sotsiaalse tõrjutuse põhjuseid, 

kuid noorteprojektide ja -algatuste kaudu saab 
tõrjutust vähendada, aidates noortel parandada oma 

oskusi, motivatsiooni, käitumist, hoiakuid ja 
maailmavaadet.  

Õigete oskuste ja teadmistega noorsootöötajad saavad 
võidelda inimõiguste rikkumise vastu, takistada 

radikaliseerumist vähemuste suhtes ning rääkida 

kultuurilise mitmekesisuse tähtsusest kohalikul, 
piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil. Eri taustaga 

noortele tegevusi pakkudes saab neile anda aktiivselt 
kogukonnas osalemise ja oma häälte kuuldavaks 
tegemise võimaluse. On oluline, et ka väga piiratud 

võimalustega noored saaksid ühiskonda anda oma 
panuse, sest see on iga inimese põhiõigus. 
Noortevähemuste ühiskonnas osalemine on meie 

demokraatia tervise baromeeter. Kõige haavatavamate 
ja marginaliseeritumate noorte hääle kuulamine on 
tähtis, kuna nende panus, vaatenurk ja teadmised on 

parema ühiskonna loomisel hindamatud. Just need 
noored, kellel on kõige raskem elu ja kõige 
ebakindlamad tulevikuväljavaated, võivad meile nii 

mõndagi õpetada võrdsuse, õigluse ja rahu kohta.   

Noortetöö mängib olulist rolli vähemusteni jõudmisel, 
kes seisavad igapäevaselt silmitsi tõrjutusega. 

Ühiskonnas on küll ka palju teisi tegureid, mis võivad 
noorte sotsiaalset kaasatust toetada, eelkõige noorte 
endi võimed ja tugevused, kuid mõnede 

vähemusnoorte jaoks võivad noorsootöö ja 
noorteorganisatsioonid olla taolise kaasatuse 
peamiseks vahendiks. Seega on vähemusgruppide 

inimõiguste teemaliste koolituste korraldamine 
oluline samm nendes küsimustes teadlikkuse tõstmisel 
ja see annab ka erineva taustaga noortele võimaluse 

oma probleeme ja küsimusi koos uurida. Noored 
saavad teiste inimeste eluolust paremini aru, kui nende 
vahel on emotsionaalne side. Nende noorte jaoks, kes 

kogevad igapäevaselt diskrimineerimist ja tõrjutust 
ning sellega kaasas käivat alandamist ja ebaõiglust, 
võib austusel ja väärikusel põhinev noorsootöö olla 

tohutuks jõu ja julguse allikaks. 
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III. Vähemuste inimõiguste alase koolituse 

kasutegur 

Kes vajab vähemuste inimõiguste alast koolitust? 
Kõik! 

! 

Inimõiguste kultuur ei ole lihtsalt kultuur, kus igaüks 

teab oma õigusi, sest teadmised ei tähenda tingimata 
austust. Inimõiguste kultuur tähendab nii teadmisi 
inimõiguste ja põhivabaduste kohta kui inimese 

austust iseenda ja teiste vastu. See hõlmab hoiakuid ja 
käitumisviise, mis näitavad teiste õiguste austamist 
ning soolist võrdõiguslikkust, aga ka kultuurilise 

mitmekesisuse mõistmist ja hindamist - eelkõige 

erinevate rahvuslike, etniliste, usuliste, keeleliste ja 
muude vähemuste ning kogukondade suhtes.  

Inimesed, kes peavad oma väärtusteks austust, 
võrdsust, empaatia ja vastutust ning kellel on head 

koostöö ja kriitilise mõtlemise oskused, on vähem 
aldis teiste inimõigusi rikkuma.  

Noorte roll inimõiguste kultuuri loomisel on ülioluline 

ning nad on oluliseks abiks ja ressursiks inimõiguste 
alase hariduse kavade väljatöötamiseks kohalikul, 
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Haritud noored ja 

noortejuhid saavad luua uuenduslikke 
haridustegevusi, et kaasata ja motiveerida 
noortevähemusi oma õiguste eest seisma ning aidata 

teistel noortel mõista, kuidas inimõigusi kaitsta.  

Nagu käesolevas peatükis varem mainitud, on 
noorsoo- ja haridustöötajatel oluline roll oma 

kogukondade noorte kaasamisel. Regulaarse 
koolitustegevusega saavad nad noorte hulgas levitada 

teadmisi inimõigustest ja nende austamist ning 
vähemuste küsimustest. Samuti saavad nad otseselt 

koolitada ja toetada vähemusnoori ning tagada, et nad 
saaksid kogeda kõiki inimõigusi, võrdsust ja vabadusi 
ning pääseda diskrimineerimisest.  

 

Organisatsioonid, kes töötavad ja võitlevad vähemuste 

inimõiguste eest, võivad taotleda vähemuste kaitset 
erinevate strateegiate ja tasandite kaudu. Mõned 
mittetulundusorganisatsioonid, kes tegelevad 

sotsiaalsete ja majanduslike õigustega, võivad 
pakkuda otsest teenust neile, kes on olnud inimõiguste 
rikkumise ohvrid. Sellised teenused võivad sisaldada 

humanitaarabi, kaitset või koolitust uute oskuste 
arendamiseks, aga ka  õigusnõustamist. Kui 
inimõiguste rikkumise ohvri otsene abistamine pole 

võimalik või ei võimalda seda organisatsiooni 
ressurssid (nagu sageli juhtub), peavad 

mittetulundusorganisatsioonid mõtlema teistele 

võimalustele, kuidas ohvreid aidata või ennetada 
sarnaste juhtumite toimumist tulevikus. 

 

Noorsootöötajad ja haridustöötajad oma 
organisatsioonides ja kogukondades saavad aga alati 

noortevähemusi toetada tegeledes nendega kohalikes, 
riiklikes või rahvusvahelistes kampaaniates, poliitilisi 
muutusi algatades või kogukonda neil teemadel 

harides. Vähekindlustatud inimesi koolitades saavad 
noorsoo- ja haridustöötajad tuua avalikkuse ette 
teadmisi vähemuste inimõigustest ning nende 

kaitsmise meetoditest, pakkudes seega 
toetusvõimalust eelkõige inimõiguste rikkumiste 
korral.  

Noorsootöötajad, kes toetavad noori ja eelkõige 
noortevähemusi, saavad seda teha pakkudes platvormi 
dialoogiks ja koostöö edendamiseks. Teiste 
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sidusrühmade toel saavad nad leida ja analüüsida 

parimaid tavasid, väljakutseid, võimalusi ja algatusi 
noorte vähemuse kaasamisele ja integratsioonile 
keskenduvate strateegiate edasiseks rakendamiseks. 

Noorsootöötajad saavad mitteformaalse 
haridustegevuse kaudu vähemustele pakkuda 
juurdepääsu kvaliteetsele õppele, tagades, et vähemusi 

õppeprotsessis mõistetakse ja toetatakse. Viimane 
punkt on väga oluline, sest mitteformaalne haridus 
sõltub õppija tahtlikust pingutusest arendada oma 

õppe - ja tööoskusi. Õppijakeskne lähenemine 
tunnustab iga isiku aregu ja tegevuse väärtust ning 

arvestab ka sotsiaalset konteksti, milles õppijad end 

leiavad. 

 

Vähemuste inimõiguste alased koolitused 
keskenduvad aktiivsele osalemisele ja 
õppimiskogemuste vahetamisele ning nende eesmärk 

on arendada empaatiat ja teadlikkust vähemuste 

inimõigustest ning eelarvamustest. Lisaks tuleb 
mitteformaalses õppes keskenduda koostööle, 

loomisele, sallivusele ja sõnavabadusele. Õigesti 
planeeritud ja osalejate vajadustele kohandatud 
õppeprotsessi käigus võib selline tegevus soodustada 

kriitilist mõtlemist, lugupidamist, solidaarsust ja tuua 
kaasa positiivseid muutusi. Selline inimõiguste-alane 
koolitus võib rakendada uusi töömeetodeid ja 

strateegiaid, mis soodustab noortevähemuste võrdset 
kohtlemist, sotsiaalset kaasamist ning ühiskondlikus 

ja poliitilises elus osalemist. 
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Peatükk 2 Ettepanekud vähemuste 
inimõiguste-teemalisteks koolitusteks 

 

I. Sissejuhatus 

Vähemusgruppide teema on keerukas, sest tegu on 
erinevate asjaolude mõjul pidevalt muutuvate 
sotsiaalsete gruppidega. Igal riigil on oma 

vähemusrühmad, kes kogevad erinevaid väljakutseid 
oma põhiliste inimõiguste realiseerimisel. 
Vähemusgrupid pole sisemiselt homogeensed 

kogukonnad ning nende sees, sealhulgas naiste, laste, 
puuetega inimeste, seksuaalvähemuste jne seas võib 
omakorda olla mitmeid marginaliseerunud rühmi. 

Need rühmad kogevad mitmeid tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vorme, mis võivad muuta nad eriti 
haavatavaks oma õiguste eiramise ja rikkumise suhtes 

nii avalikus kui ka eraelus.  

Vähemuste inimõiguste koolitused võivad koosneda 
mitmetest tegevustest. On väga oluline, et noorsoo- ja 

haridustöötajatel, kes vähemusgruppide ja nende 
kaasamisega seotud tegevusi ja projekte juhendavad, 
oleksid vastavad teadmised ja oskused. Selleks tuleb 

neil pidevalt otsida koolitusvõimalusi ja materjale 
enesetäiendamiseks. Nad peavad tegelema noortele 
mõeldud kaasamisstrateegiatega, mis tõmbaksid ligi 

uusi potentsiaalseid noortejuhte. Erineva sotsiaalse, 
rahvusliku ja kultuurilise taustaga noorte jõustamine 
ja nende mõjuvõimu suurendamine võib viia noorte 

juhitud algatusteni kohalikul, riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil, mis tekitab omakorda uusi 
lähenemisviise vähemustega seotud küsimuste 

lahendamiseks.  

Järgnev peatükk pakub noorsoo- ja haridustöötajatele 

mõned ideed temaatiliste seminaride kohta, mida saab 
kasutada vähemuste inimõiguste-teemalistes 
koolitustes. Alljärgnev loetelu pole kindlasti 

ammendav, sest koolituste raames kerkivad pidevalt 
esile erinevad uued küsimused. 

  

II. Vähemuste inimõiguste koolituste temaatilised 

seminarid 

 
Vähemuste inimõiguste-alaste koolituste juhendajaks 

olemine tähendab mitmete rollide võtmist ja erinevate 
ülesannetega tegelemist. Lisaks peavad koolitajal või 
juhendajal olema inimõiguste ja noorte vähemuste 

teema õpetamiseks asjakohased oskused, pädevused ja 
teadmised, et soodustada sallivat, austavat, solidaarset 
ja vastutustundlikku suhtumist kõikidesse 

inimestesse.  

Vähemuste koolitustesse võib sõltuvalt töö 
kontekstist, sihtrühmade vajadustest ja kasutatavatest 

lähenemisviisidest lülitada erinevaid teemasid, mida 
me järgnevas peatükis tutvustame. 

Inimõigustealane haridus  

Elanikkonna teatud rühmadele on inimõigustealast 

haridust eriti vaja: mõnedele sellepärast, et nad on 

inimõiguste rikkumiste suhtes eriti haavatavad, 

teistele inimõiguste kaitsmisega seotud töö tõttu ning 

kolmandatele sellepärast, et neil on võimalus inimesi 

mõjutada ja harida.  

 



 

 

 
10 

Tõhus inimõigustealane haridus võib tuua kasu kõigile 

ühiskonna liikmetele aidates tekitada muutusi 
inimeste väärtushinnangutes, suhtumises ja 
käitumises ning propageerides sotsiaalset õiglust. 

Noorsoo- ja haridustöötajatel on oluline uurida 
võimalusi, kuidas inimõigustealase hariduseni 
jõuaksid mitte ainult nende sihtrühmad, vaid terve 

kogukond. Vastava hariduse kõigi asjaosalisteni 
jõudmine toob kasu kogu ühiskonnale.  

ÜRO inimõiguste deklaratsiooni järgi võib 

inimõigustealast haridust defineerida kui “inimõiguste 
universaalse kultuuri loomist, mis toimib teadmisi ja 

oskusi jagades ning kujundades hoiakuid, mis on 
suunatud mõistmise, austuse, soolise 
võrdõiguslikkuse ja sõpruse edendamisele kõigi 

riikide, põlisrahvaste ning rassiliste, rahvuslike, 
etniliste, usuliste ja keeleliste rühmade vahel”. 
Inimõigustealase hariduse määratlusi on teisigi, sest 

iga organisatsioon, kes töötab haavatavate rühmade 
õiguste edendamise ja kaitsmise nimel, toob sisse oma 
vaatenurga. Mida sina arvad? Kas sul on oma 

definitsioon inimõigustealase hariduse kohta?  

Inimõigustealane haridus on vähemuste 
inimõigusalaste koolituste oluline osa. Neilt 

koolitustelt saadud teadmised koos erinevuste 
mõistmise, austamise ja sallivusega võivad anda 
noortele motivatsiooni eelarvamustega võitlemiseks, 

suhete parandamiseks ja inimõiguste kultuuri 
loomiseks. Inimõigustealane haridus on 

demokraatliku ja pluralistliku kodanikuühiskonna 
aktiivsetele liikmetele hädavajalik. Kodanikel peavad 
olema võimelised kriitiliselt mõtlemiseks, moraalsete 

valikute tegemiseks, põhimõttelistes küsimustes oma 
seisukoha kujundamiseks ning demokraatlike 
tegevussuundade kujundamiseks. Demokraatlikes 

protsessides osalemine tähendab muuhulgas teadlikku 
pühendumist inimõiguste ja demokraatia 
põhiväärtustele nagu võrdsus ja õiglus, ning rassismi, 

seksismi ja teiste ülekohtuste käitumisviiside 
tunnistamist nende väärtuste rikkumisena. Aktiivseks 

kodanikuks olemine tähendab ka demokraatlikus 

protsessis osalemist, mida motiveerib iga inimese 
õiguste kaitsmise eest isikliku vastutuse tundmine. 

Kuid sellisel viisil tegutsemiseks peavad kodanikud 

olema esmalt informeeritud. 

Inimõiguste rikkumisi tuleb ette kõikjal, mitte ainult 
teistes riikides, vaid ka kodus, mistõttu on 

inimõigusalane haridus eriti oluline. Noorsoo- ja 

haridustöötajad saavad loota inimõigusi toetava 
kultuuri arendamisele ainult teadlikkuse, arusaamise 

ja inimõiguste austamise kaudu. Inimõigustealasel 
haridusel on võime anda noortevähemustele palju 
kasu toovaid tulemusi, sealhulgas paranenud 

eneseväärikus, suurenenud empaatia ning 
koolikiusamise ja teisi kahjustava käitumise 

vähenemine koolis, töökohas või mujal. Kui 
inimestele ei räägita iseenda ja teiste õigustest, pole 
neil võimalik oma õigusi realiseerida ega teiste õigusi 

kaitsta. Igal inimõigustealase hariduse andmisega 
seotud inimesel peab olema terviklik arusaam 
inimõiguste peamistest põhimõtetest, normidest ja 

standarditest nagu nende universaalsus ja lahutamatus.  

Inimõigustealase hariduse pakkumise eesmärk 

vähemuste inimõigustealases koolituses on  osalejate 

teadlikkuse tõstmine nende väljakutsete suhtes, 

millega noortevähemused kohalikul, riiklikul või 

rahvusvahelisel tasandil silmitsi seisavad. Osalejaid 

tuleb julgustada tegutsemaks kohalikul või globaalsel 

tasandil ning kajastada inimõigustel põhinevat 

lähenemisviisi  hariduses ja noortetöös 

● Mitmekesisus ja kaasamine 

 Mitmekesisus on 

mistahes omadus, 
mida saab 
kasutada rühmade 

ja inimeste 
üksteisest 

eristamiseks. 

Lühidalt öeldes on 
see inimeste 

võimestamine 
nende omaduste 
austamise ja 

hindamise kaudu, mis teeb nad eriliseks vanuse, soo, 
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rahvuse, etnilisuse, usutunnistuse, puude, seksuaalse 

sättumuse, hariduse ja rahvusliku päritolu poolest.2  

Eelkõige tuleks käsitleda kultuurilist mitmekesisust 
mitte ainult inimeste õigusi ja vajadusi säilitava 

nähtusena, vaid rõhutada ka sellega kaasnevaid 

väärtusi. Kultuuriline mitmekesisus (multikultuursus) 
on süsteem, mis tunnustab ja austab erinevate 

inimrühmade ja kultuuride eksisteerimist ühiskonnas. 
Tõsiasja tunnistamine, et maailm koosneb paljudest 
erineva tausta ja kultuuriga inimestest, on esimene 

samm mõistvama ja harmoonilisema ühiskonna poole. 
Erinevused ei pea meid lahutama, vaid inimestena 

ühendama.  

Mõistmine on tähtis samm enne aktsepteerimist ja 
väärtustamist, seega on mitmekesisuse teema 

vähemuste inimõigustealases koolituses väga oluline. 
Mitmekesisuse tutvustamine võib tõsta osalejate 
teadlikkust rassiliste, kultuuriliste jt tüüpi erinevuste 

suhtes. Sellest võib olla kasu kodanikuõiguste 

rikkumiste ärahoidmise ja erinevate 
identiteedirühmade kaasamise läbi kohalikul või 

rahvusvahelisel tasandil. Multikultuursuse mõistmine 
võib aidata noortel luua soodsamat keskkonda selliste 
mitmekesiste kogukondade ehitamiseks, kus iga 

inimene tunneb end kaasatuna, tunnustatuna ja 
hinnatuna.  

Vastandlike kultuuriliste identiteetide vahel sildade 
loomise õppimine on noorte, eriti noorte vähemuste 
jaoks oluline tegevus. Seetõttu peavad noorsoo- ja 

haridustöötajad toetama neid noortevähemusi, kelle 
arengu ja isikliku kultuurilise identiteediga ei 
arvestata. Elarvamuste ja stereotüüpide 

kummutamiseks ning konfliktide vältimiseks on väga 

oluline aktsepteerida kultuurilist mitmekesisust 
riiklikes ja rahvuslikes piirides ning organiseerida 

tegevusi erinevate gruppide kõnetamiseks. Kui 
noorsoo- ja haridustöötajad käsitlevad vähemuste 
inimõigustealasel koolitusel kultuurilise 

mitmekesisuse teemat, võib see tõsta osalejate 
teadlikkust mitmekesisuse kontseptsioonist ning 

 
2 https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-
inclusion/ 

arendada pädevusi selle küsimusega tegelemiseks 

praktikas. Lisaks võib kultuurilise mitmekesisuse 
mõistmine motiveerida osalejaid tegutsema, et 
edendada võrdsust ja erinevaid väärtusi oma 

kogukondades.  

Mitteformaalse õppe kaudu võivad noorsoo- ja 
haridustöötajad jõuda konkreetse sihtrühmani erineval 

viisil, kompenseerides formaalhariduse suutmatust 
täita indiviidide kõiki õppevajadusi. Nad võivad 
kokku viia erineva taustaga noori: näiteks neid, kes 

seisavad oma kultuurilise või etnilise tausta või 
välimuse tõttu igapäevaelus silmitsi stereotüüpide ja 

eelarvamustega; või noori, kes töötavad oma 
kogukondades haavatavate ja marginaliseerunud 
rühmadega. Sellised tegevused võivad kogukonnas 

kaasa aidata avatud ja sallivale dialoogile, sotsiaalsele 
kaasatusele ning ületada erinevusi kaasava, 
negatiivsete hoiakutega võitleva praktika kaudu. 

● Stereotüübid, eelarvamused ja 

diskrimineerimine 

 
Stereotüüpide, eelarvamuste ja diskrimineerimise 

teema on küll keeruline ja mitmekesine, kuid noorsoo- 
ja haridustöötajate jaoks on väga oluline kaasata see 
teema vähemuse inimõigustealastesse koolitustesse, 

võttes samas alati arvesse sihtrühmi, nende vajadusi ja 
eeldatavaid koolituse tulemusi.  

Termineid nagu stereotüüp, eelarvamus ja 
diskrimineerimine kasutatakse igapäevastes vestlustes 
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sageli vaheldumisi. Stereotüübid ja diskrimineerimine 

on väga kahjulikud, kuna võivad piirata 
vähemusnoore isikliku ja professionaalse arengu 
võimalusi.  

Stereotüübid on lihtsustatud üldistused inimeste 

rühmade kohta. Stereotüübid võivad põhineda rassil, 
etnilisel kuuluvusel, vanusel, sool, seksuaalsel 

orientatsioonil jt omadustel. Eelarvamused 
tähendavad tõekspidamisi, mõtteid, tundeid ja 
hoiakuid, mida keegi teatud grupi kohta omab. 

Eelarvamused võivad alati kahju tekitada, sest nad 
vähendavad „teise rühma” inimeste väärtust, 

positsiooni või tähtsust. Eelarvamus ei põhine 
kogemustel, vaid  ennatlikel otsustel, mis pole pärit 
tegelikust olukorrast. Siiski eelistavad paljud inimesed 

endiselt uskuda eelarvamustesse, unustades võrdsuse 
põhimõtted. Eelarvamused viitavad kallutatud 
mõtlemisele, kuid diskrimineerimine seisneb otseselt 

inimeste rühma vastu suunatud tegevustes. 
Diskrimineerimine võib põhineda vanusel, religioonil, 
tervisel ja muudel näitajatel.  

Näiteks kannatavad LGBTIQ noored (inimesed, kes 
identifitseerivad end homo-, bi-, trans- või 
interseksuaalidena või määramata seksuaalsusega) 

sageli ebasoodsat olukorda oma seksuaalse sättumuse 
tõttu, millega võib omakorda kaasneda 
diskrimineerimine soo, puude, etnilise päritolu või 

religiooni alusel. Noorte kaasamine LGBTIQ 
kogukonna ja samasooliste perekondadega seotud 

inimõiguste uurimisse võib kummutada LGBTIQ 
stereotüüpe ja eelarvamusi, vähendada homofoobset 
mõtlemist, levitada sallivust ja aktsepteerida erinevaid 

partnerlusvorme. Erinevatesse ettevõtmistesse 
LGBTIQ kogukondadest, vähemusrahvustest jt 
gruppidest pärit inimeste kaasamine võib noortel 

aidata mõista ja aktsepteerida sallivuse kultuuri. 
Noored võiksid saada olulisteks mõjutajateks 
eelarvamuste, diskrimineerimise ja vihkamise 

vähendamisel ning vastastikuse austuse ja võrdsuse 
edendamisel kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. 

Mõistmine, milliseid takistusi ja väljakutseid 

LGBTIQ-noored igapäevaelus kogevad, võib 
avaldada üldist positiivset mõju kogu ühiskonnale.  

Tänu vähemuste inimõigustealastele koolitustele või 

LGBTIQ küsimustele keskenduvatele tegevustele 
saavad noorsoo- ja haridustöötajad suunata tähelepanu 
probleemidele, mis mõjutavad LGBTIQ-noori ning 

aitavad tõsta nende enesekindlust. Lisaks saavad 
noorsootöötajad koos teiste ühiskonnagruppide ja 
organisatsioonidega suurendada teadlikkust 

homofoobsest käitumisest ja diskrimineerimisest. 
LGBTIQ-noorte ja nende õiguste toetamine võib 
mängida olulist rolli nende ahistamise ja 

diskrimineerimise lõpetamisel ja neile turvalise 
keskkonna tagamisel.  

Teised vähemusrühmad, kes seisavad samuti silmitsi 
paljude stereotüüpsete hoiakute ja 
diskrimineerimisega, on sisserändajad ja pagulased.  

Termini “sisserändaja” jaoks pole rahvusvahelisel 
tasandil universaalselt aktsepteeritud definitsiooni, 
kuid Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni 

andmetel on sisserändaja isik, kes liigub oma 

tavapärasest elukohast erinevatel põhjustel ajutiselt 
või püsivalt mujale oma riigis või teise riiki.  

Pagulasteks nimetatakse inimesi, kellel pole enam 
oma riigis turvaline elada ja kes on seetõttu sunnitud 

sealt lahkuma, vajades kusagil varjupaika. Neil pole 
enam õigusi oma kodumaa kodanikena, aga ka mitte 
selle riigi kodanikena, kuhu nad siseneda püüavad. 

Pagulased on kodakondsusõiguseta ja seetõttu 
maailmas kodutud.  

Sisserändajate integratsiooni ja võrdset juurdepääsu 

inimõigustele takistavad vastuvõtvas ühiskonnas 
peamiselt sisserändajate vastu suunatud negatiivsed 
tunded ja diskrimineerimine. Diskrimineerimist 

suurendavad sageli õigusaktid, määrused ja 
poliitilised otsused rändevoogude piiramiseks, mida 
tõendab üha süvenev ebaseadusliku rände 

kriminaliseerimise kalduvus. Sisserändajate ja 
pagulaste vastu suunatud negatiivse suhtumise 

leevendamises vastuvõtvates kogukondades on seega 
võtmeelement integratsioonil. Noorsoo- ja 
haridustöötajad saavad parandada riiklikku ja 

rahvusvahelise võimekust kaotamaks rändega seotud 
diskrimineerimist - seda nõuandeteenuste, 
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teadusuuringute ja analüüsi kaudu, tõstes inimeste 
teadlikkust ja toetades diskrimineerimise vastaseid 

meetmeid nagu õigusaktid, poliitilised otsused ja 
programmid. Kultuuride- ja gruppidevahelise kontakti 
loomine, mitmekesisuse-teemalised koolitused ja 

üksteiselt õppimine võib olla osa sisserändajate ja 
pagulaste ühiskonda kaasamise protsessist. Sellised 
tegevused võivad avaldada mõju kohalikele 

kogukondadele arendades positiivset suhtumist 
multikultuursesse ja mitmekesisesse Euroopasse ning 
võideldes sisserändajaid ja pagulasi kahjustavate 

stereotüüpide vastu.  

Noorteorganisatsioonid ja -keskused saavad tegutseda 

koos teiste organisatsioonidega, kes töötavad 
pagulastega, ning luua seeläbi lisaväärtust juba 
olemasolevatele integratsioonimeetmetele. Koostöös 

saab tekitada turvalisi võimalusi, kus kohalik 
kogukond võib lugupidavas dialoogis osaledes 
käsitleda, ennetada ja/või võidelda diskrimineerimise, 

ksenofoobia ning rassistlike ja antisemitistlike vaadete 
vastu. Vajadusel võib seda tegevust reklaamida info - 
ja sotsiaalmeedia kaudu. Migratsiooni positiivselt 

suhtumine ja võitlus äärmuslike poliitiliste vaadete 
esiletõusuga ei peaks olema mitte ainult iga 
liikmesriigi, vaid ka noorsoo- ja haridustöötajate 

prioriteediks. Edukad integratsiooni - ja 

kaasamisalgatused peaksid alati arvesse võtma 
sisserändaja taustaga inimeste konkreetseid 

väljakutseid ja omadusi, näiteks soolist või 
religioosset tausta. Tulemuslik integratsioon ja 
kaasamine sõltub nii varasest reageerimisest kui 

pikaajalisest pühendumisest ning see põhineb 
partnerlussuhete loomisel kõigi asjaosalistega: 
sisserändajad, vastuvõtvad kogukonnad, sotsiaal - ja 

majanduspartnerid, kodanikuühiskond ja erasektor.  

Noorsoo- ja haridustöötajad saavad noortele 
tutvustada alternatiivseid narratiive, mille eesmärk on 

austada inimväärikust ja suurendada rühmade ja 
üksikisikute vahel solidaarsust. Sageli õigustatakse 
ksenofoobseid või rassistlikke migratsioonivastaseid 

seisukohti  majanduspõhiste argumentidega, näiteks 
„me ei suuda neid kõiki toita”, „meil ei ole nende jaoks 
piisavalt töökohti ega raha”, ja „nad koormavad meie 

hoolekandesüsteemi”. Head näited vastupidistest 

seisukohtadest on: „migrandid saavad parandada 
vananeva Euroopa demograafilist olukorda” ehk „nad 

teevad töid, mida eurooplased enam teha ei taha” jne. 
Inimõiguste kaitsmisel põhinev narratiiv peaks aitama 
kaasa üksikisikute ja rühmade vabaduste ja õiguste 

realiseerimisele. Noorsoo- ja haridustöötajad saavad 
alternatiivseid narratiive kasutada siis, kui nad 
soovivad noori harida või mobiliseerida ning 

väljendada solidaarsust ohvrite ja ühiste 
sihtrühmadega. Nende teemade kaasamine 
koolitustesse on ülioluline vähemuste inimõiguste 

kaitsmiseks ning nende vastu suunatud vihkavate 

sõnumite neutraliseerimiseks.  

● Sooline võrdõiguslikkus 

Hoolimata riiklike ja rahvusvaheliste asutuste 
kasvavast huvist vähemuste õiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse vastu ning soolise statistika 
koostamise ja analüüsimise edusammudest paljudes 

Euroopa riikides, on saadaval vähe vähemusrahvuste 

naiste tegelikkust kajastavad andmeid. Kahjuks 
muutuvad paljude naiste puhul nende sotsiaalse 
identiteediga seotud omadused (rass, nahavärv ja 

rahvuslik päritolu) „erinevusteks, mis teevad vahet”. 
Need omadused võivad tekitada paljudele naistele 
probleeme või mõjutada mõnda naisterühma teistega 

võrreldes ebaproportsionaalselt tugevalt . 

 

Inimõigustealase koolituse ettevalmistamisel võivad 

noorsoo- ja haridustöötajad korraldada temaatilisi 
seminare ka soolise võrdõiguslikkuse ja vähemuste 
küsimustes, sest naiste sooline ja rassiline 

diskrimineerimine on Euroopa ühiskonnas laialdaselt 
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levinud. Sooline ja rassiline diskrimineerimine ei 

välista üksteist, vaid võivad esineda koos, põhjustades 
topelt-diskrimineerimist. Eriti murettekitavate 
probleemide hulka, millega  vähemusgruppidesse 

kuuluvad naised silmitsi  seisavad, on ebavõrdsus 
tööturul, naistega kaubitsemine ja naistevastane 
rassiline vägivald.  

Soolise võrdõiguslikkuse teemaliste seminaride kaudu 
saavad noorsoo- ja haridustöötajad tõsta osaliste 
teadlikkust naiste õigustest. Naiste õigustega on sageli 

seotud küsimused kehalisest terviklikkusest, 
valimisõigusest, riigiametis olemisest, töötamisest, 

õiglasest palgast, kinnisvarast, haridusest, sõjaväe- või 
ajateenistusest, seaduslike lepingute sõlmimisest ning 
abielu-, vanemlike ja usuliste õiguste olemasolust.  

Ebasoodsas olukorras olevate vähemusrahvuste 
naised kogevad suuremat sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesuse ohtu kui samast kogukonnast pärit mehed või 

rahvusenamusest naised. Eelkõige mõjutab see 

juurdepääsu tööhõivele, haridusele, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Mõningal määral on see tingitud 

soorollidest, mis ilmnevad mõnes kõige 
ebasoodsamas olukorras olevas etnilises vähemuses 
(näiteks romad). Sotsiaalse tõrjutuse riskid on eriti 

olulised ka väga liikuvate kogukondade, näiteks 
rändurite jaoks. Näiteks roma naistel, kes puutuvad 
kokku enamusrühma kuuluvate naiste tavapäraste 

sotsiaalse kaasatuse raskustega, ilmnevad veel 
spetsiifilisest romade kultuurist tulenevad 

lisaraskused: „traditsioonilised” ja rangelt eraldatud 
soorollid, mis võivad takistada tüdrukute ja naiste 
isiklikku arengut.  

Seega on sooline võrdõiguslikkus ja vähemuste 

õigused väga olulised küsimused, milles tuleks noori 
harida. Kui noortel on teadmised ja asjakohased 

oskused, võimaldab see neil võtta midagi ette 
võrdõiguslikkuse edendamiseks, soolise vägivalla 
vastu võitlemiseks ning vähemuste inimõiguste 

kaitsemiseks. Kogemuste, heade tavade ja 
metoodikate vahetamise kaudu saavad nad tõsta 
teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, 

diskrimineerimisest ja vägivalla ennetamisest. 
Soodustades eri kultuuridest, rahvustest ja 

religioossest taustast pärit noorte ühistegevust, saab 

arendada noorte kultuuridevahelist õppimist ning 
peegeldada nende erinevaid väärtusi. 

Vähemusrühmade tütarlaste ja naistega koos 

tegutsedes saab neid märkimisväärselt võimestada nii 

vahetult kui pikema aja jooksul. Sellised tegevused 
aitavad tõsta nende  enesekindlust ning ületada 

sotsiaalseid või isiklikke tõkkeid.  

Rahvusvähemustesse kuuluvate naistega tegeledes 

tuleb arvesse võtta nende konkreetset olukorda. 
Olulised on teadmised osaleja taustast, kultuurilisest, 
etnilisest ja sotsiaalsest keskkonnast ning 

spetsiifilistest tõketest ja probleemidest. 
Vähemusrahvusest pärit noortel naistel võivad olla 
teatud kultuurilised erivajadused, takistused ja 

probleemid, millega nad peavad tegelema. Nende 
isiklikud piirangud võivad oma tausta ja etnilise 
keskkonna tõttu olla ebaselged ja tugevad. Nad pole 

võibolla harjunud kõva häält kasutama, karjuma ja 

oma keha füüsiliselt kasutama. Võibolla pole nad 
teadlikud oma tugevustest, võibolla tunnevad end 

ebamugavalt rühmas oma mõtetest ja tunnetest 
rääkides. Lisaks tunnevad paljud noored 
vähemusrahvustest naised oma perekonna või isegi 

terve kogukonna tugevat kontrolli ja rõhumist. Sellisel 
juhul tuleb antud probleemidele kulutada rohkem aega 
kui näiteks poiste ja meeste vägivallaga seotud 

teemadele.  

Noorsoo- ja haridustöötajad peavad arvestama, et 

vähemusrahvuste noored naised kannavad 

topeltkoormat: nad võitlevad samade probleemidega 

kui naised üldiselt ning lisaks ka kultuuriliselt 

spetsiifilise rõhumisega. See muudab nad eriti 

haavatavaks ja nõuab eriti head jõustamist, sest 

tugevatel ja eneseteadlikel naistel on valiku- ja 

tegutsemisvabadus, mis omakorda aitab neil oma elu 

kulgu ja seda mõjutavaid otsuseid paremini suunata.  
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Peatükk 3:  Vähemuste õiguste  näited 

 

I. Sissejuhatus 

Selles peatükis tutvustame kahte tõhusat 
koolitusprogrammi vähemuste õiguste teemal. 

Esimene on suunatud ainult inimõiguste ja 
vähemuste õiguste kaitsjatele organisatsioonidele, 

kes on pärit vähemusrahvusest, rahvuslikest või 

etnilistest, religioossetest ja keelelistest 
vähemustest ning kelle peab nimetama kogukond 
või mittetulundusühing - eraisikud selles osaleda 

ei saa.  

Teine programm on veidi erinev ning avatud 
kõigile aktivistidele või inimõiguste kaitsjatele, 

kes asuvad Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. 
Mõlemad programmid pakuvad vähemusõiguste 
aktivistidele suurepärast võimalust areneda, 

kasvada ning täiendada oma teadmisi, kogemusi ja 
pädevusi pakkudes põhjalikku monitooringut nii 
enne programmi kui selle ajal ja pärast seda. 

ÜRO inimõiguste stipendiumiprogrammid 

pakuvad valitud inimestele õppimisvõimalusi 

rahvusvaheliste inimõiguste mehhanismide ja 

standardite teemal. Haldame kuut programmi, 

mille eesmärk on tugevdada teatud rühmade või 

üksikisikute suutlikkust nende töös inimõiguste 

valdkonnas. 

 

II. VÄHEMUSTE TOETUSPROGRAMM  

 

 

Vähemuste stipendiumiprogramm on terviklik 
koolitusprogramm, mis on suunatud rahvus- või 

etnilistesse, usulistesse ja keelevähemustesse 

kuuluvatele inimõiguste ja vähemuste õiguste 
kaitsjatele. 

Sihtrühm: rahvus- või etnilistesse, usulistesse ja 

keelevähemustesse kuuluvad inimõiguste ja 

vähemuste õiguste kaitsjad. 

2005. aastal käivitatud vähemuste 
stipendiumiprogramm (MFP) on OHCHRi kõige 
põhjalikum koolitusprogramm rahvus- või 

etnilistesse, usulistesse ja keelevähemustesse 
kuuluvate inimõiguste ja vähemuste õiguste kaitsjate 
jaoks. 

MFP lõpus peaksid stipendiaatidel olema üldised 
teadmised ÜRO süsteemist, rahvusvahelistest 
inimõiguste dokumentidest ja mehhanismidest (seda 

eriti vähemuste seisukohast) ning nad peaksid suutma 
oma kogukondi/organisatsioone edasi koolitada. 
Lisaks pakub programm võimalust vähemuste õiguste 

kaitsmise ja edendamise nimel töötavatel inimõiguste 
aktivistidel oma partnerite baasi laiendada, luues 

strateegilise dialoogi teiste partnerite ja 
kaasaktivistidega üle kogu maailma, ÜROs, Genfis 
asuvate mittetulundusühingutega jne. 

Programm on saadaval inglise, araabia ja vene keeles. 

 

Abikõlblikkuse kriteeriumid 

-Kandidaat peab kuuluma rahvuslikku, etnilisse, 

keelelisse või religioossesse vähemusrühma 

(vähemusrühma mitte kuuluvaid isikuid ei võeta 

programmi isegi sel juhul, kui neil on tihedad sidemed 

vähemusrahvuste kogukondade ja/või 

organisatsioonidega). 

 

-Formaalse hariduse olemasolu ei tohiks piirata 

vähemuste stipendiumiprogrammis osalemist kui 

osalejatel on asjakohased kogemused olemas. 

-Kandidaatidel peaks olema võimalus, tahe ja 

võimekus koolitada teisi vähemustesse kuuluvaid 

isikuid pärast oma 
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kogukondadesse/organisatsioonidesse naasmist ning 

nad peaksid sellega nõustuma. 

 

-Kandidaatidel peavad olema head keeleoskused 

selles keeles, milles programmi edastatakse. 

 

-Kandidaate peaks soovitama ja nende kandidatuuri 

toetama kindel organisatsioon ja/või kogukond. On 

soovitav, et sponsororganisatsiooni tegevusalade 

hulka kuuluks vähemuste küsimustega tegelemine 

ning neil oleks kindel ja esinduslik klientuur või 

liikmeskond, mis koosneks vähemustesse kuuluvatest 

isikutest. 

 

-Vähemuste stipendiumiprogrammi üldine eesmärk 

on pakkuda vähemustesse kuuluvatele isikutele 

võimalust omandada teadmisi ja oskusi 

rahvusvaheliste inim- ja vähemusõiguste teemadel, et 

aidata nende organisatsioonidel ja kogukondadel 

antud õigusi kaitsta ja edendada. Seetõttu on oluline, 

et vähemusorganisatsiooni või -kogukonna poolt välja 

pakutud ja ülesseatud kandidaat töötaks vastavas 

vabaühenduses antud valdkonnas. 

 

Tähtis: kui teie kogukond määratleb end 

põlisrahvana, esitage taotlus meie põlisrahvaste 
stipendiumiprogrammi. Pange tähele, et põlisrahvaste 
stipendium on eraldi programm ning sellel on 

erinevad taotlusvormid ja tähtajad. 

Kui olete programmi läbinud ja oma kogukonda 
naasnud, võite koostada ja esitada oma 

väikesemahulise projekti, mida programmi töötajate ja 
mentori abiga ja juhendamisega ellu viia. Seega pakub 
programm teile lisaks teadmistele, tööriistadele ja 

kogemustele ka vajalikku tuge, et inimõiguste 
aktivistina areneda ja oma kogukonnas vähemuste 
õiguste probleemidega tegelemisel muudatusi ellu 

viia. Tähtis on ka see, et teid peab programmis 

osalemiseks esitama organisatsioon või kogukond - 

ainult individuaalsest taotlusest ei piisa, kuna 
programmi käigus omandatud pädevuste ja oskuste 

edasi kandmiseks on vaja suhet ja sidet kohaliku 

vähemusrühma või organisatsiooniga.  

Programmi üks väärtustest on võimalus saada 
ühendust ÜRO vastava valdkonna spetsialistidega ja 

omandada programmi kaudu praktilisi kogemusi. 

Programmi miinuseks võib pidada abikõlblikkuse 
kriteeriume: osaleda saavad AINULT 

vähemusrahvusest inimesed, mis seab piirangud 
kõigile teistele vähemusõiguste aktivistidele. Siiski on 
programm teisest vaatenurgast üsna edukas ja 

mõjukas, kuna osalejatel pole probleeme vähemuste 
kogukonda sisenemisel ja nendega töötamisel. 

Osalejad on täielikult teadlikud vähemuste õiguste 
olukorrast oma riigis, kuna nad on ise nendest 
kogukondadest pärit ja  tegelikkusega kursis. 

 

Kogukonna poolt ellu kutsutud vähemusrahvuste 
koolitus Bulgaarias 

OHCHR toetas Bulgaaria roma kogukonnast pärit 
endise vähemusrahvuse poolt esitatud projekti, mille 

raames korraldati 2006. aasta detsembris koolitus 
Polski Trambeshi vallas. Projekt võimaldas 
organisatsioonil “Roma Together” läbi viia koolituse 

kaasamaks ühiskonnaellu kohalikku romade 
kogukonda, et rakendada praktikasse 2005. – 2015. 
aastal üheksa Kesk- ja Kagu-Euroopa riigi poolt ellu 

kutsutud strateegiat “Romade kaasamise kümnend”. 
Osalejad töötasid välja strateegia, et suurendada 
romade osalemist ametlikes otsuste tegemises, eriti 

nende õigusi ja igapäevaelu kõige enam mõjutavatest 
valdkondades. Nad tegid ettepaneku, et linnavolikogu 
peaks moodustama kohalike vähemuste esindajatest 

koosneva alalise töögrupi, kes annaks poliitilist 
sisendit vähemuste küsimustes ning linnapea ja 
linnavolikogu juht nõustusid sellega. 
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III.KODANIKE JÄTKUSUUTLIK OSALEMINE 

VÄHEMUSÜHENDUSTES  

 

Projekt “Kodanike jätkusuutlik osalemine vähemuste 
kogukondades” on mõeldud osalejatele Kesk- ja Ida -

Euroopast ning Ameerika Ühendriikidest. Peamised 

sihtrühmad on kodanike surverühmad, 
kogukonnaaktivistid ja/või inimesed, kes töötavad 
kogukonnas vähemusrühmadega. Programmi 

põhieesmärk on pakkuda juhtidele professionaalse 
arengu võimalusi, luua koostöö- ja vastastikuse 
õppimise foorum USA ja teiste osalevate riikide 

vähemusõiguste aktivistide vahel ning ülemaailmne 
professionaalide võrgustik. 

Vahetusprogramm on pikaajaline kohustus, mis 
sisaldab muuhulgas välitöid osalejate asukohtades, 
42-päevast visiiti USA-sse, hilisemat Ameerika 

mentorite vastuvõtmist ja võrgustike loomine teiste 
programmi läbinud osalejatega. 

GLC Teach Democracy vahetusprogramme 

koordineerib mitteametlik Great Lakes Consortium, 
mille juhtorganisatsioon on WSOS Community 
Action. Programme rahastab USA välisministeerium. 

 

EESMÄRGID 

● Arendada osalejate juhtimis- ja kutseoskusi 

ning saavutada positiivseid muutusi oma 

töökohtades ja kogukondades; 

● Luua vastastikust mõistmist ning luua püsivaid 

ja jätkusuutlikke partnerlussuhteid. 

● Euroopa stipendidaadid õpivad tundma USA 

praktikaid kodanikuosaluse ja vähemuste 

kogukondade toetamise alal. 

● Uurida erinevaid meetodeid, mis aitavad 

kodanikel oma kogukondades probleeme 

lahendada. 

● Õppida kogukonna juhtimise oskusi ja 

omandada praktilisi kogemusi USA 

kodanikuorganisatsioonides. 

● Euroopa stipendiaadid jälgivad oma USA 

kolleegide tööd ning saavad põhjalikke 

teadmisi ja kogemusi, mida hiljem oma 

riikides ja kogukondades rakendada. 

.  

 
 

Kes ja kuidas saavad kandideerida 

Stipendiumi vahetusprogrammi taotlemiseks peavad 
taotlejad: 

● olema vanuses 25 kuni 40; 

● omama head organiseerimis- ja juhtimisoskust 

● olema huvitatud pikaajalisest rahvusvahelisest 

koostööst 

● omama head suhtlemis- ja esinemisoskust 

● valdama inglise keelt suuliselt ja kirjalikult 

● olema ennastjuhtivad ja võimelised tõhusalt 

töötama mitmekultuurilises keskkonnas 

● suutma oma juhtimisvõimet demonstreerida 

● viibima USAs 42 päeva. 

● võõrustama USA mentoreid oma kodumaal 

vähemalt 3 päeva. 
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Stipendiumi vahetusprogrammi taotlemiseks tuleb 

täita taotlusvorm ja lisada järgmised dokumendid: 

● Inglisekeelne essee, kus on kirjas, miks ja 

kuidas te töötate vähemusrahvustega. Loetlege 

kogemusi või edulugusid, mis teil nendega 

töötades on aset leidnud (mitte rohkem kui 2 

trükitud lehte, üksikute vahedega.) Palun olge 

valmis selle kohta hiljem lisateavet andma, kui 

olete projekti valitud. 

● Organisatsiooni avaldus, keda soovite selles 

programmis esindada: organisatsioon peab 

kinnitama, et nad on huvitatud kogukonna 

korraldamise kasutamisest oma tegevuses, nad 

on valmis vastu võtma USA mentori oma 

organisatsioonis ja toetavad teie tegevust enne 

ja pärast USA reisi. 

● Tegevuskava 6-8-kuuliseks välitööks enne 

USA reisi (GLC formular). 

● Skaneeritud koopia passi biomeetrilistest 

lehekülgedest (koos teie foto ja 

sünnikuupäevaga) 

Kvaliteetne portreefoto (passipildi suurune) valgel 

taustal. 

Programmi ülevaade: 

1.Taotlejad peavad enne USA reisi koostama 5-

kuulise tegevuskava, mis keskendub teie kogemustele 

kogukonna korraldamise valdkonnas - kas osaledes 

vilistlaste korraldustegevuses või kavandades 

programmi oma vähemuste kogukonnas, mis on 

seotud teie praeguse töö või vabatahtlike kaasamisega. 

See kogemus tuleb enne USA -sse jõudmist aruandes 

kokku võtta, et USA vastuvõtvad organisatsioonid 

saaksid erinevate osalejate kogemuste põhjal 

kavandada osa Euroopa osalejale mõeldud 

programmist. 

 

2.Teiseks etapiks on kuuenädalane USA reis, mis 

hõlmab neljanädalast praktikat Ameerika 

organisatsioonis, üht kõigi osalejatega ühist nädalat 

enne praktikat ja üht ühist nädalat pärast praktikat. 

Praktikakogemus kohandatakse delegatsiooni 

liikmete tausta ja huvidega. Ühistel nädalatel viiakse 

läbi töötubasid, grupiarutelusid, külastusi, 

mentorjuhendamisi jt suhtlemisega seotud tegevusi. 

Osalejad valmistavad ette 6–9kuulise tegevuskava, et 

USA-s saadud uusi ideid ellu viia ja jagada kogemusi 

pärast tagasipöördumist teistega. Nad teevad 

ettekandeid ametialastel- ja kogukonnaüritustel ning 

osalevad vabatahtlikus töös. Ühine programm toimub 

Toledos (Ohio), Chicagos (Illinois) ja Washingtonis 

(D.C.), kuid praktikakohad võivad asuda üle kogu 

USA. Programmi kuulub ka Professionaalsete 

stipendiaatide kongress. Professionaalsete 

stipendiaatide programmis osalejatel erinevatest USA 

välisministeeriumite vahetustest on võimalus kohtuda 

valitsusjuhtide ja teiste programmi vilistlastega ning 

jagada oma kogemusi visiidi lõpus Washingtonis. 

 

3.Projekti kolmas etapp algab osalejate kodumaale 

naasmisega: töötatakse uute meetodite juurutamise 

kallal, jätkatakse oma varasemaid projekte või 

alustatakse uue projektiga, mis kavandati koos oma 

mentoriga USA visiidi ajal. Osalejad peavad pärast 

tagasipöördumist aitama teisi oma uute kogemustega, 

tegema tihedat koostööd oma riigi WSOS/GLC 

partneritega ning liituma ja osalema iga riigi 

vilistlasprogrammides. 

 

4.Vahetuse raames külastavad USA delegatsioonid 

umbes kahe nädala jooksul teiste riikide osalejaid, et 

võtta osa seminaridest ja töötubadest, tutvuda 

stipendiaatide organisatsioonidega ning pakkuda 

kohapealset konsultatsiooni ja juhendamist. Taotlejaid 

julgustatakse nende ürituste ettevalmistamisel tegema 

koostööd GLC riigisiseste programmidirektorite ja 

partneritega, tutvustama töötubades oma USA reisi 

ajal omandatud kogemusi ning julgustama teisi 

programmiga liituma ja sellest kogemusest kasu 

saama. Euroopa stipendiaadid osalevad aktiivselt 

nendel päevadel kui USA mentorid külastavad nende 
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organisatsiooni ning assisteerivad USA mentorite ja 

teiste vilistlastega toimuvatel ühistel koolitustel. 

 

5.Pärast kojupöördumist saavad kaasõpilased oma 

riigi vilistlasvõrgustiku osaks, osalevad vastastikuse 

õppimise ja kogemuste jagamise õpperingides ning 

teevad tihedat koostööd oma riigi GLC riigi 

direktoriga. 

 

6.Vilistlased annavad GLC riikide direktoritele ja 

GLC projektijuhile USAs veebipõhise suhtluse kaudu 

regulaarselt teavet selle kohta, kuidas uusi ideid nende 

organisatsioonides rakendati ja millist mõju see 

programm avaldas. Vilistlaste edulood avaldatakse 

enne toetusperioodi lõppu ja iga osalenud inimene 

peab oma looga panustama 6-9 kuu jooksul pärast 

tagasipöördumist. 

 

KULUD 

Osalejatele kaetakse kõik USAga seotud programmi 
kulud, sealhulgas viisa, tervisekindlustus, transport, 
majutus (neljanädalane kodumajutus Ameerika perede 

juures, kaks nädalat kahekohaliste tubadega 
hotellides), toitlustus ja kultuuriprogrammid. 
Osalejatel peab olema kehtiv pass. Osalejad peavad 

katma enda kulud oma riigis (intervjuudele sõitmine, 
viisa ja välisreiside ettevalmistamine saatkonda, 
lennujaama ja tagasi, toitlustus või majutus saatkonda 

külastades, enne lahkumist või pärast saabumist). 
Valitud osalejad (ja asendusliikmed) peavad osalema 
programmiga seotud tegevustes koosolekud, intervjuu 

USA saatkonnas) ja järgnevates töötubades igas riigis. 

 

Selles programmis on kõige väärtuslikum mentorite 
tugi ja juhendamine kõigis protsessi etappides, mis 

annab osalejatele võimaluse rakendada praktikas kõiki 
programmi käigus omandatud oskusi, pädevust ja 
teadmisi. Programm on suunatud ka jätkuprojektidele 

ning kohalikul tasandil mõju avaldamisele. 
Programmis on üsna ainulaadne see, et teie mentorid 
tulevad teile ja kohalikule kogukonnale külla, aidates 

ja juhendades teie jätkuprojekte ja ideede elluviimist. 
Programm annab osalejatele võimaluse teha visiite, 
osaleda koolitustel ja töötubades, teha välitöid, 

kohtuda erinevate spetsialistide, inimõiguslaste, 

poliitikute ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
esindajatega.  

Huvitav on ka valikuprotsessi raames koostatud 
tegevuskava nõue: see annab teile võimaluse välja 

töötada, arendada ja ellu viia mõni oma idee, millele 
pakutakse mentori tuge, juhendamist ning isegi 
rahalist abi. Nii saate oma kohalikus kogukonnas luua 

tõeliselt kasulikke algatusi ja käegakatsutavad 
tulemusi. 
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Peatükk 4:  Väljakutsed vähemuste 
õiguste koolituses 

 

Vähemuste määratlemine on keeruline ettevõtmine. 
Vähemuse kui mõiste defineerimiseks on kulunud 

aastakümneid. 

Ametlikult moodustavad vähemuste õigused osa 

universaalsest inimõiguste deklaratsioonist. See 

režiim koosneb rahvusvahelistest dokumentidest, 
inimõiguste lepingutest, deklaratsioonidest ja 
soovitustest ning vähemuste õiguste ja haridusõiguse 

järelevalveasutustest. Samuti on olemas mitmeid 
riiklikud ja valitsusvälised organisatsioonid, kes 
töötavad inimõiguste ja vähemuste õiguste üldiste 

väärtuste edendamise nimel. Lisaks on avaldatud palju 
artikleid ja ülevaateid dokumentidest ning lepingutest 
ning nende mõjust. 

 

Alates ÜRO inimõigustealase hariduse kümnendi 

algusest 1995. aastal on paljud valitsustevahelised 
organisatsioonid kinnitanud inimõiguste tähtsust ja 
rolli rahvuslikust, rassilisest, keelelisest või 

religioossest erinevusest tuleneva diskrimineerimise 
ja ebaõigluse ületamisel. Hea ülevaate 
inimõigustealase koolituse (edaspidi IÕK alane 

haridus) tähtsusest leiab ÜRO peasekretäri 1996. aasta 
kõnest. 

Lisaks avaldas ÜRO 1999. aastal kõigi ÜRO 

dokumentide kogumiku, sealhulgas dokumendid 
kõikide õigusest haridusele ja IÕK-le (ÜRO 1999). 
Seitsmekümnest rahvusvahelisest ja piirkondlikust 

deklaratsioonist, lepingust ja soovitusest 
haridusõiguse kohta (nt ÜRO, Aafrika Ühtsuse 
Organisatsioon, Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsioon, Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon, UNESCO ja Euroopa Nõukogu) 
rõhutatakse vähemuste IÕK tähtsust vähemalt neljas 

(ÜRO 1999).  

Rahvusvahelised õigusraamistikud ja riigi kohustused 
vähemuste õiguste kaitsmiseks ja edendamiseks on 

siiski vaid üks samm õiges suunas. Kõnealune 
eelnõude ja kaitsemeetmete deklaratsioonide 
ettevalmistamine on väga tervitatav, kuid kõige 

tähtsam samm on veenda riigiasutusi selles, et 
hariduse kaudu (eriti formaalharidussektoris) 
arendatakse inimõigustealast teadlikkust ja tagatakse 

vähemuste probleemide kaasamine hariduses. 

IÕK üldeesmärk on õpetada kõiki ühiskonnaliikmeid 

üksteist austama ja vähemusi ühiskonda kaasama, 
mitte neid välistama. IÕK aitab edendada rahu ja 
sallivust ning kõrvaldada diskrimineerimist, mis 

omakorda rajab aluse inimõiguste kultuurile, nagu on 
kirjeldatud ÜRO 1948. aasta inimõiguste 
ülddeklaratsioonis. Seetõttu peab IÕK üks 

põhielemente olema konkreetne viitamine inimõiguste 
standarditele. Kui inimesed ei ole teadlikud iseenda ja 
teiste inimõigustest, ei saa nad neid õigusi taotleda ega 

nende eest võidelda. 

IÕK on keeruline ja toimib kolmel tasandil: 

 
Tase 1 - kognitiivne tase. See hõlmab teadmisi ja 
infot inimõiguste standardite kohta. Kognitiivsel 
tasemel õpetamine hõlmab ka arutelu baasõigusel 

põhineva inimõiguste arengu ja ajaloo, tekkepõhjuste 
ja juurte üle. Kognitiivne tasand keskendub teabe 
edastamisele selliste õigusraamistike ja avalduste 

kohta nagu inimõiguste ülddeklaratsioon (UDHR), 
ÜRO süsteemi seitse lepingulist organit ja komiteed, 
Euroopa Nõukogu lepingulised asutused ja 

järelevalvesüsteem ning Rahvusvaheline 
Kriminaalkohus. Vähemuste küsimuses tuleb anda 
teavet ka arvukate vähemuste õigusi ja nende 
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kaitsemehhanisme käsitlevate deklaratsioonide ja 

konventsioonide kohta. Kognitiivne tasand on üks 
kõige põhilisematest tasemetest, kuna see käsitleb 
universaalseid väärtusi, rahvusvahelisi inimõiguste 

standardeid ja õigusraamistikke. Samas ei pruugi see 
tasand tingimata viia meetmeteni, mis aitaksid kaitsta 
ja edendada inimõigusi ja vähemuste õigusi. Sellel 

tasemel on väljakutseks teadmiste ja pädevuste 
puudujääk vähemuste õiguste koolituste 
rakendamisel. IÕK on tohutult lai teema, mis nõuab 

palju sügavaid teadmisi ja tausta, mida inimõiguste 
teemadel koolituste pakkujatel sageli pole. Näiteks 

formaalhariduses pole õpetajatel sageli inimõigustest 

vajalikku ülevaadet ega valmisolekut ja haridust 
nendeks koolitusteks. Loomulikult tekitab see 
probleeme, mille tulemuseks võivad olla madalamad 

ja mitte kuigi jätkusuutlikud õpitulemused. 

 

Tase 2 - emotsionaalne ja teadlik tase. Keskendub 

emotsionaalsele reageerimisele ning tegeleb teadliku 
vastutustunde kasvatamisega inimõiguste rikkumiste 

suhtes, näiteks kogedes otsest või kaudset ebaõiglust, 
viha ja julmust inimõiguste rikkumisel. 

Sellised kogemused tekitavad tavaliselt kurbust või 
viha, motiveerides inimesi antud olukordades 
reageerima ja kaasa lööma. Just sel otsustaval hetkel 

äratatakse isiklikud tunded ja emotsioonid ning 
inimesed mõistavad inimõiguste tähtsust tunnistades, 
et inimõiguste rikkumine võib kaasa tuua ähvardusi, 

viha ja valu. Selle tulemusena muutuvad inimeste 
hoiakud ja käitumine. 

See on kolmest tasemest kõige keerulisem, sest siin 

saab inimestega kergesti manipuleerida kallutatud 
teabe või propaganda abil. Sellegipoolest on tõsi, et 
inimesed võivad samadele asjaoludele erinevalt 

reageerida: mõned võivad ebaõigluse pärast ärrituda, 
teised aga jäävad ükskõikseks. Samas poleks ilma 

emotsionaalsete reageeringute, empaatia ja kurbuseta 
inimõiguste heaks kunagi midagi ette võetud. 
Uuringud on näidanud, et inimestel on tavaliselt 

loomulik arusaam õiglusest ja ebaõiglusest ning nad 
muutuvad seetõttu aktiivseks osalejaks, kui: 

a) neil on normaalne enesehinnang ja 

b) nad on isiklikult kogenud suurt ebaõiglust või nad 
on selliste probleemidega kokku puutunud neile 
jutustatud lugude kaudu. 

 

Ka sellel tasemel on vähemuste õiguste koolituses ja 

meie teadlikkuse tõstmises emotsioonide, uskumuste 
ja stereotüüpide kohta olemas teatud väljakutsed. 
Vahel on IÕK koolitajatele hoolimata vajalike 

tööriistakomplektide, ressursside ja teabe olemasolust 
väljakutseks omaenda stereotüüpide ja 
eelarvamustega silmitsi seismine, sest koolitaja peab 

lisaks teema selgitamisele olema inimestele isiklikuks 
eeskujuks. Sageli (eriti formaalhariduses) saavad 
vähemusõiguste koolitajateks inimesed, keda selleks 

määratakse, mitte oma vaba tahte tõttu. Kui te ei usu 
sellesse, mida õpetate, muutub see õpilaste/osalejate 
jaoks varem või hiljem nähtavaks ning takistab 

koolituses tegelike ja jätkusuutlike tulemuste 
saavutamist. 

 

Tase 3 - aktiivsus. Lõpuks muutute aktiivseks! 
Fookuses on inimeste võimestamine ja inimõiguste 

rikkumise ja ebaõigluse märkamise treenimine. Siin 
saab aidata inimestel parandada oma suhtlemisoskust, 
õpetada neid veenvalt oma seisukohti esitama, teiste 

omi mõistma ja konflikte lahendama ning julgustada 
inimesi kasutama oma teadmisi riiklikest ja 

rahvusvahelistest õigussüsteemidest, et nõuda (näiteks 
ombudsmani kaudu) inimõiguste kaitsmist. Aktiivsus 
võib tähendada ka ühinemist mõne 

mittetulundusorganisatsiooniga ja nõudmist, et 
juristid ja advokaadid toetuksid inimestel nende õigusi 
taotleda aidates rahvusvahelistele seadustele.  

Aktiivsus võib tähendada inimõiguste eest seismist 
igapäevaelus: lobitöö kaudu vastavates 
otsustusorganites, vähemuste õiglase kohtlemise või 

neid toetava tegevuse taotlemine, ebaõigluse ja 
rikkumiste peatamine rahu ja leppimist loovate 
protsesside kaudu, inimõiguste edendamine 
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ennetustöös (näiteks konfliktide lahendamise 

mehhanismide ja otsustuspädevuse arendamine). 

Sellel tasemel on peamiseks eesmärgiks 
enesekindluse ja julguse arendamine, et ebaõigluse ja 

ebavõrdsuse vastu tegutseda. See on eriti oluline 

vähemusgruppidest pärit juhtide jaoks, kes peavad 
töötama diskrimineerimise nõiaringist välja murdmise 

nimel. 

Väljakutseid jätkub ka sellel tasemel. Kahjuks viivad 

vähemusõiguste koolitusi sageli läbi inimesed, kellel 
on teadmised, kuid puuduvad igasugused praktilised 
kogemused. Ilma praktilise lähenemisviisi ja näideteta 

muutub koolitus liiga teoreetiliseks. Kui praktika ja 
reaalse elu kogemuste puudumine on kombineeritud 
ka eneseusalduse puudumisega või isiklike 

eelarvamuste ja stereotüüpidega, pole koolituse 
õpitulemused ja mõju rühmale/osalejatele kuigi 
kõrged. 

Formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel puudub 
tugev side: üheks oluliseks väljakutseks IÕKs (eriti 

vähemuste koolitamisel) on töötamine koos 
vähemusrahvuste esindajatega, kelle kohta esineb 
palju nende erinevast kultuurilisest identiteedist ja 

sotsiaalsest staatusest tulenevaid eelarvamusi. Sageli 
on rahvusvähemuste esindajatel madalam haridustase 
ning nad võivad riiklikust haridussüsteemist varakult 

välja langeda. 

Mitteformaalse hariduse ja vähemuste õiguste alal 
töötavate koolitajate jaoks on probleemiks ka etniliste 

vähemuste laste koolikohustuse täitmine ja 
kultuuridevahelise hariduse puudumise. Inimeste 
positiivsed hoiakud kujunevad välja varases 

lapsepõlves - pere, lasteaia, kooli, meedia ja sõbraliku 
keskkonna mõjul. Selle tulemusena tekib teiste 
inimeste aktsepteerimine ning austus ja lugupidamine 

teisest kultuurimudelist (erineva keele, ajaloo, 
kommete, usu ja traditsioonidega) isikute vastu. Mida 

varem lapsed avastavad, et kõigil inimestel on samad 
väärtused, nad austavad samu voorusi, naudivad samu 
positiivseid omadusi ja eitavad negatiivseid, seda 

suurem on võimalus kasvatada sallivat põlvkonda. 

 

Meie aja dünaamika tekitab palju väljakutseid ja 

paljud neist on seotud inimõigustega üldises mõttes. 
Meil peaks olema selge ettekujutus, kuidas 
korraldame haridusruumi mitteformaalse ja formaalse 

hariduse vahel, kuidas konstrueerime pedagoogilist 
suhtlust, millised on meie töö kõige jätkusuutlikumad 
põhimõtted ja kuidas saavutame hariduslikud 

eesmärgid. 

Hea haridussüsteem peab austama ja kaasama 
kultuurilisi erinevusi. Õpilased õpivad meelsamini kui 

nende kultuure austatakse ja arvestatakse õppekava 
kõigis aspektides. Programmid, mis aktsepteerivad 

laste ning nende perekondade identiteeti, tõstavad 
laste enesehinnangut ning toetavad positiivse isikliku 
ja sotsiaalse kuvandi kujunemist. 

 

Õppijate erinevustega arvestav muutus soosib 
õppimisviisi, õpilaste vaimsete võimete arendamist ja 

maailma igakülgset tundmaõppimist. Antud 
lähenemine võimaldab õpilastel mõista ja ära kasutada 

oma ainulaadsust ning arendada oskusi, mis 
võimaldavad neil negatiivsetele asjaoludele edukalt 
reageerida. 

Eelpoolnimetatud kaalutlused on tekitanud vajaduse 
rakendada vähemuste ja inimõigustealase ning 
kultuuridevahelise hariduse pakkumisel uusi 

mudeleid, lähenemisviise ja meetodeid. 
Mitteformaalse hariduse ja/või mittetulundusühingute 
valdkonnas tegutsevatel inimõiguste koolitajatel on 

üsna keeruline töötada ilma formaalse hariduse toeta. 
Seega tuleb kultuuridevahelist haridust korraldada ja 
praktiseerida ka formaalses hariduses - rahu, 

solidaarsuse ja empaatia vaimus. Mõned 
formaalhariduse peamised eesmärgid peaksid olema 
järgmised: 

 õpilaste kultuuriliste erinevuste aktsepteerimise 

ja austamise õpetamine juba varases eas; 

 üksikisikute, rühmade ja ühiskondade vahelise 

suhtlemise arendamine, et muuta see kõigi 

jaoks positiivsemaks ja rikastavamaks; 
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 kultuuridevahelises vaimus hariduse 

pakkumine, ühe kultuuri domineerimise 

vältimine teise üle; 

 vastastikune väärtuste vahetamine, rahvusluse 

ja etnotsentrism eitamine; 

 unikaalse etnilise ja kultuurilise pärandi 

mõistmine ja austamine. 

IÕK tähendab haridussüsteemis terviklikku, 
inimõigustel põhinevat lähenemisviisi, mis hõlmab 

esiteks „inimõigusi hariduse kaudu” tagades, et kõik 
hariduse komponendid ja protsessid õppekavadest 
materjalide, meetodite ja koolitusteni on pühendatud 

inimõiguste õppimisele; teiseks „inimõigusi 
hariduses”, tagades kõigi koolikogukonna liikmete 
inimõiguste austamise. 

IÕK koos demokraatliku kodanikuhariduse ning 

vastastikuse austuse ja mõistmise kasvatamisega on 
kõigi ühiskondade jaoks ülioluline. See aitab luua 

võrdsust, inimeste jõustamist ja ühiskonnaelus 
osalemist ning konfliktide ennetamist ja lahendamist. 

Lisaks on IÕK edu võtmeks partnerlussuhete loomine 
erinevate sihtrühmade ja valitsusasutustega (eriti 
haridusministeeriumidega) ning valdkondadevahelise 

koostöö. IÕK haridusalgatuste parimaks mõjule 
pääsemiseks on vaja arendada partnerlust 
haridusministeeriumide ja muude ametiasutustega. 

Sidemed haridusasutustega tagavad juurdepääsu 
riiklikele koolisüsteemidele ja koolitajatele ning 
edendavad ja hõlbustavad IÕK laienemist formaalse 

hariduse sektorisse. Integreeritud õppekava suurendab 

koolituste mõjuala, tuues kaasa rohkem ja püsivamaid 
tulemusi. Vabaühendused peavad looma kvaliteetseid 

ja mitmekesiseid õpetajatele mõeldud 
koolitusprogramme ning tugisüsteeme, et õpetajate 
tööd igakülgselt toetada ja koolituste tulemusi 

mitmekordistada. Varasema töö alustele tuginedes on 
oluline tagada järjepidevus ja oslajete töö 

jätkusuutlikkus, et koolituse mõju suurendada: võib 
korraldada järelkoolitusi, avada inimõiguste klubisid 
juhtivatele noortele ressursikeskusi või toetada muid 

algatusi. 

Mõned riigid ja valitsused üritavad inimõiguste ja 
vähemuste õiguste alast haridust oma õppekavadesse 

integreerida ja kaasata, kuid sellega kaasnevad 

mitmesugused probleemid ja küsimused, näiteks: 

 Kas koolitöötajate jaoks on olemas põhjalik 

koolitusprogramm inimõiguste teemal? 

 Kas inimõiguste teema moodulid 

moodustavad kindla osa õpetajate eel- ja 

täiendõppest? Kas need on kohustuslikud või 

vabatahtlikud? Mitu protsenti nad 

moodustavad kogu koolituse tundidest? 

 Kas põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate 

koolitamine inimõiguste teemal on kooskõlas 

riikliku hariduspoliitika, õppekava, 

õpieesmärkide ja inimõiguste standarditega? 

 Kas õpetajaid koolitavatel asutustel on 

vajalikud teadmised ja oskused tõhusate 

inimõigustealaste moodulite väljatöötamiseks 

ja pakkumiseks? 

 Kas õpetajate koolituse arendamisse, 

läbiviimisesse ja hindamisesse on kaasatud 

inimõiguste spetsialistid? 

 Kas õpetajate koolitajad on piisavalt valmis 

inimõiguste põhimõtete edastamiseks? 

 Kas õpetajate IÕK tõhusust hinnatakse nii 

kvantitatiivselt (standardtestimine) kui 

kvalitatiivselt (vaatlus klassiruumis, õpetaja 

enesehindamise, õpilaste hindamise, 

mentorluse jt) kaudu? 

 Kas õppealajuhatajate, nõustajate, 

koolipidajate ja kooliinspektorite väljaõpe ja 

erialane arendustöö sisaldavad mooduleid 

koolis inimõiguste edendamise kohta? 

 Kas haridustöötajatel on hea ligipääs uutele 

materjalidele, teadmistele, ressurssidele, 

headele tavadele ja uuendustele inimõiguste 

valdkonnas nii kohalikul, riiklikul kui 

rahvusvahelisel tasandil? 

 Kas on olemas stiimulid, preemiad ja 

toetussüsteemid, et julgustada õpetajaid 

klassiruumis uuendusi tegema kasutades 

õppijakesksemaid ja inimõigusi toetavaid 

meetodeid? Kas stiimulitest ja toetustest piisab 

hoiakute ja tavade muutmiseks? 
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 Kas õpetajad kasutavad õppijate erinevate 

vajaduste ja õppestiilide toetamiseks 

mitmekesiseid õppemeetodeid, õppematerjale, 

ruumilahendusi ja hindamismeetodeid? 

 

Inimõiguste ja eriti vähemuste alase koolituse 
tutvustamine alg- ja keskhariduses tähendab, et koolist 
saab IÕK praktikamudel. See, kui tõhusalt koolid 

võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise, osalemise 
ja kaasatuse, õigluse, läbipaistvuse ja vastutuse 
inimõiguste põhimõtteid edendavad, on ülioluline 

inimõiguslikke väärtusi kajastava ja neid toetava 
õpikeskkonna loomisel. Koolid saavad neid 
põhimõtteid toetada oma organisatsioonikultuuri, 

väärtuste, poliitika ja hariduskavade, juhtimisstiilide, 
-praktikate ja -struktuuride, otsustusprotsesside, 
õpetamismeetodite ja klassiruumi juhtimistavade 

kaudu;  samuti kooliväliste tegevuste ja 
kogukonnasuhete kaudu. Kõik need elemendid 

aitavad kaasa keskkonna loomisele, kus mõistetakse, 

praktiseeritakse ja austatakse inimõigusi ja vähemuste 
õigusi. 

 

IÕK eesmärkide ja tulemuste määratlemine: 

Esimene samm inimõiguste teema haridusse toomisel 

hõlmab põhiliste inimõigustealaste teadmiste, oskuste, 
hoiakute ja käitumisviiside määratlemist, mis sõltub 

õpilaste vanusest ja võimetest. IÕK tuleks integreerida 
riiklikku õppekavasse ja alustada selle õpetamist 
võimalikult varakult põhikoolis. IÕK peaks võrdselt 

tähtsustama kognitiivseid (teadmisi, oskusi) ja 
sotsiaalseid/afektiivseid (väärtused, hoiakud, 
käitumine) õpitulemusi, seostades samal ajal teadmisi 

õpilaste igapäevaelu ja tegemistega. 

Kui IÕK jäetakse riiklikest õppekavadest välja, on 
koolitaja väljakutse veelgi suurem, samas aitab tihe 

koostöö formaalsete ja mitteformaalsete 
haridusasutuste/organisatsioonide vahel julgustada 
koole kaasama IÕK oma tegevuskavasse läbi 

erinevate vormide (klassiväline tegevus, 
konsultatsioonid, õpetajate koolitused jne). 

 

Õppematerjalide parandamine 

IÕK teiseks aspektiks on õppematerjalid, õpikud ja 
juhendid, mis tuleb välja töötada või kontrollida, kas 

olemasolevad materjalid on kooskõlas inimõiguste 
põhiprintsiipide ja õpieesmärkidega ning kohandatud 
vastava riigi sotsiaalse, kultuurilise ja ajaloolise 

kontekstiga. See hõlmab nii audiovisuaalseid, 
tehnoloogilisi kui kunstilisi abimaterjale, mis on 

kooskõlas IÕKs soovitatud kogemusliku ja 
õppijakeskse lähenemisega. Sageli ei ole koolidel ja 
õpetajatel (eriti kaugemates maapiirkondades) 

juurdepääsu vajalikele õppematerjalidele - sel juhul 
saaks noorsootöö põhimõtteid rakendada digitaalselt 
vastavate ressursside jagamise kaudu (veebikoolitused 

jne). 

 

Õpetajate koolitajate suutlikkus 

Vastutus õpetajate koolituse ja professionaalse arengu 
eest on jagatud paljude institutsioonide ja 

organisatsioonide vahel, näiteks õpetajate 
ametikoolid, ülikoolide haridusteaduskonnad, 
inimõiguste instituudid, UNESCO õppetoolid, 

ametiühingud ja õpetajate kutseorganisatsioonid. 
Nende võimekus tuleb IÕKga seoses üle vaadata ja 
vajadusel seda tõsta, kui õpetajad tahavad koolides 

muutuste elluviijatena tegutseda. Õpetajakoolituse 
väärtuslikuks ressursiks saab pidada ka rahvusvahelisi 
ja piirkondlikke valitsustevahelisi organisatsioone 

ning mittetulundusühinguid. Vaja on õpetajate 
teadmiste ja oskuste pidevat professionaalset arengut 
IÕK teemadel ning vastavat väärtuskasvatust - seda 

peavad toetama mittetulundusorganisatsioonid ja 
mitteformaalse õppe suuna inimõiguste koolitajad. 

Välja töötada, toetada ja ellu viia tuleb inimõiguste 
põhimõtteid austavate õpetajate värbamise, 
hindamise, koolitamise, tasustamise ning edutamise 

poliitika ja tavad. 
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Perekondlik ja sotsiaalne kultuur kui väljakutse 

vähemuste õiguste koolitusel 

 

Perekond on oluline sotsiaalne struktuur ning koht, 
kus sünnivad ja kasvavad käitumisviisid, harjumused 

ja uskumused. Mõnel juhul võib just perekond olla 
vähemuste õiguste koolitusel väljakutseks ning seda 
erinevatel põhjustel: vähene haridus, erinevate 

kultuuriliste või usuliste tavade ja normide järgimine, 
vaesus jne. Esimene oluline samm on teha 
jõupingutusi perekonna ja nende emotsioonide 

mõistmiseks, isegi kui need on kavandatava 
sekkumise või meie endi suhtes negatiivsed. 

Vähemuste õiguste koolitajana: 

-Õppige tundma erinevaid arvamusi, ootusi ja raskusi, 

mida osalejad/ õpilased on kogenud oma 

koolihariduse, õppimise motivatsiooni ja oma tuleviku 

osas. 

 

-Leidke perega vestlemiseks sobivaid teemasid, et 

pereliikmetele meeldiks teiega rääkida ja vestlus 

kulgeks positiivsel ja rahulikul toonil. Näidake üles 

oma huvi ja toetust. 

 

-Oluline on rõhutada IÕK hariduse eeliseid, rõhutades 

nii uute võimaluste avanemist kui puuduliku hariduse 

miinuseid. Samas rõhutage, et pakutav koolitus pole 

kohustuslik ja osalemine on vabatahtlik. 

 

Oluline on tagada, et pere, kellega koos töötame, 

austaks ka perekonda, keda me eeskujuks nimetame, 
kuna meie seisukohad ei pruugi langeda kokku 
vähemusrahvuste kogukonna seisukohtadega. 

 

Perekond võib tajuda vähemuste ja IÕK 

haridusprogramme riskina: nad võivad karta oma 
vähemusidentiteedi kaotamist, teiste sarnaseks 
muutumist ning oma laste kontrollimist, nende veelgi 

vastuvõtlikumaks muutmist. Nii võivad tekkida 
alusetud eelarvamused ja liigne ohutunne, mis tuleks 
vestlustes lahti harutada.  

Vähemusringkonda kuulumise identiteet võib luua 
haridusest negatiivseid stereotüüpe. Mõnel juhul võib 
koolile haridusele antud poliitiliselt korrektne 

tähendus erineda kogukonnas esinevast reaalsusest. 
Eakaaslaste, naabrite, vanavanemate jt surve võib 
tekitada huvi puudumist igasuguste hariduslike 

tegevuste vastu. Peame olema väga ettevaatlikud 
selles küsimuses, kuidas perekonda kogukonnas 

koheldakse ning perekondlik koostöö on hädavajalik. 
Tagamaks, et pered teevad aktiivselt koostööd, peab 
nad sekkumisprotsessis „samasse paati” saama. 

Aktiivselt koolituses osaleval ja protsessi kaasatud 
perekonna liikmetel on ideaaljuhul järgmised 
omadused: 

• Sekkumine ja sellega kaasnevad ülesanded on pere 
jaoks mõistlikud. 

• Perekond tunneb end kaasatuna ja töötab koos 
koolitajaga. 

• Perekond usub, et sekkumise eesmärke ja tegevusi 

saab koos arutada ning neil on otsuste tegemisel oma 
roll. 

• Perekond võtab sekkumist tõsiselt ja peab seda 
oluliseks. 

• Perekond usub, et vähemuste õiguste koolituse 

kaudu on võimalik saavutada edusamme ja 
positiivseid tulemusi. 
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Perekonna ja/või kultuurikogukondadega tegelemise 

selles etapis saab kasutada erinevaid tegevusi, 
tööriistu ja meetodeid: kohtumised, intervjuud, 
toetamine ja nõuanded, näiteks perede tutvumisürituse 

korraldamine koolis või noortekeskuses, 
lapsevanemate rühmade või koolitusühingute 
seminarid, tegevuste korraldamine koos vanematega 

jne. 

Kaaluda võib seminaride, töötubade, koosviibimiste ja 
individuaalse toe korraldamise võimalusi, pakkuda 

vajalikku toetust õpetajatele, korraldada koolitusi 
vanematele, kelle lapsed on pärit eraldatud koolidest, 

organiseerida täiskasvanute kirjaoskuse arendamise 
programme, toetada vanemate suhtlust 
ametiasutustega jne.  

Vähemuste õiguste alase hariduse pakkumine ei ole 
lihtne ülesanne, sest see koosneb paljudest 
elementidest, vajab palju ressursse ja seab 

koolitajatele mitmesuguseid väljakutseid: globaalsed 

probleemid nagu vaesus, riigi majanduslik olukord, 
lünklikud seadused ja poliitika, halb 

haridusvaldkondade koostöö, hariduslikud ja 
institutsionaalsed lüngad, haridustöötajate, 
perekondade ja sotsiaalsete ringkondade teadmiste ja 

pädevuste puudus, kultuuri- ja usutraditsioonid jne. 
Sellepärast on IÕKs vaja keerukamat lähenemisviisi, 
erinevaid pädevusi, valdkondadeülest lähenemisviisi 

ja reforme. 
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5. Peatükk:  Vähemuste inimõiguste-

alaste koolituste kavandamine ja 

läbiviimine 

I. Sissejuhatus 

Koolitused on viis, kuidas vähemuste inimõiguste 
valdkonnas lahendada probleeme konkreetses riigis, 

kogukonnas või rühmas. Eduka koolituse 
korraldamiseks on oluline analüüsida koolituse 
toimumise konteksti ja küsimusi, mida selle abil 

püütakse lahendada.  Samuti on oluline, et koolitus 
vastaks kvaliteedistandarditele ning selle sisu 
põhineks teaduslikul lähenemisviisil 

pedagoogikavaldkonnas. 

Inimõigustealane haridus usub, et õppimine aitab 
inimestel oma eluolu parandada. Haridus peab olema 

erapooletu ja kõigile võrdselt kättesaadav, eriti 
vähemusrühmadele ja tõrjututele. Inimõigustealane 
koolitus on üks osa inimõigustealasest haridusest, 

kuna see õpetab osalejaid teisi inimesi sel teemal 
harima. Inimõigustealasel haridusel on üsna 
mitmekülgne sisu, mille elemendid on seotud 

kognitiivse, emotsionaalse ja kogemusliku 
õppimisega. Metodoloogiline lähenemine on tähtis, 
kuid kõige olulisem osa on osalusmeetoditel. Igat liiki 

koolituste puhul tuleb paika panna kursuse eesmärgid 
ja õpieesmärgid, seetõttu on oluline teada, kuidas 
inimõigustealast koolitust kujundada ja pakkuda. 

Selles peatükis tutvustame, kuidas vähemusrahvuste 

inimõiguste alaseid koolitusi disainida ning milliseid 
olulisi punkte peaks koolitaja kursuse läbiviimisel 

alati meeles pidama.  

 

II. Koolituste disainimine 

Koolitus võib suurendada inimese kompetentsust ning 

avada uksi uutele võimalustele. Inimõigustealane 

koolitus võimaldab inimestel ümbritsevat maailma 

paremini mõista. Õiguste ja kohustuste tundmine ning 

nende mõistmine on demokraatliku ja pluralistliku 

ühiskonna oluline osa. Inimõiguste õpetamiseks ja 

tundmaõppimiseks on palju erinevaid viise. Teemad ja 

meetodid sõltuvad koolituse sisust ning inimeste 

teadmistest ja arusaamadest. 

Selleks, et jõuda metoodikate ja erinevate 
õppimisviisideni, on kõige parem alustada edukate 
koolituste disainimise üldtõdedest. Koolitused 

jagunevad kaheks: formaalsed ja mitteformaalsed 
koolitused. Formaalne koolitus järgib mõnd kindlat 
vormi ning selle eesmärgiks on saada õpitegevuste 

tulemusena konkreetsed ja hinnatavad 
õppetulemused. Süstemaatiline formaalne koolitus 
pöörab tähelepanu eesmärkide määratlemisele, 

meetodite ja materjalide koostamisele, mis on 
vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks ning 

hindamisele, mis aitab mõista, kas eesmärgid said 
saavutatud. Sellisel koolitusel annab protsessi iga 
etapp tulemusi, mis on otseselt vajalikud järgmiseks 

etapiks.  

Mitteformaalne koolitus on järgmise peatüki teema, 
seetõttu ei peatu me siin sellel pikemalt, kuid ka selle 

koolituse tüübi puhul on kavandamisfaas väga oluline.  

Projekteerimisetapi sisuks on kindlaks määrata 
õpieesmärgid, mida soovitakse saavutada ja mis on 

koolitusvajaduse hindamisfaasis üldisemal tasemel 

paika pandud. Samuti tuleb kavandada õpitegevused 
(või meetodid), mille läbi kursuslased õpi-  ja üldiste 

koolituseesmärkideni jõuavad. Õppe-eesmärgid 
kirjeldavad uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi, mida 
õppija peaks kursusel, veebiseminaril, 

rühmategevuses vms õppeprotsessis omandama. 
Kõigi õpieesmärkide saavutamise tulemusena peaksid   
olema täidetud ka koolituse üldised eesmärgid.  
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Koolitusprogrammi väljatöötamise protsess on 

digitaalsete ja füüsiliste õppekogemuste 
süstemaatiline ja järjepidev kujundamine, arendamine 
ja edastamine, et kindlustada tõhus, huvitav ja 

inspireeriv teadmiste omandamine. Protsess koosneb 
laias laastus õppija vajaduste ja õppetöö lõppeesmärgi 
määratlemisest ja koolituse vaheetappide loomisest. 

Protsessi väljund võib olla otseselt jälgitav ja 
teaduslikult mõõdetav või pigem mittenähtav ja 
eeldatav.  Koolitusprogrammi väljatöötamise protsess 

on ajalooliselt pärit kognitiivsest ja käitumuslikust 
psühholoogiast, ehkki viimasel ajal on konstruktivism 

seda valdkonda mõjutanud. Protsess oli seotud USA 

sõjaväes kasutatava süsteemse väljaõppe 
arendusmudeliga, mida defineeriti kui „probleemi või 
olukorra vaatlemist tervikuna koos konteksti, kõigi 

tagajärgede ja interaktsioonidega”. Mudelit hakati 
esmalt kasutama tööstussektori töötajate 
koolitamiseks ja lõpuks jõudis see  haridusvaldkonda. 

Robert F. Mager populariseeris õpieesmärkide 
kasutamist oma 1962. aasta artiklis „Eesmärkide 

ettevalmistamine programmeeritud juhisteks“. 
Artiklis kirjeldatakse, kuidas määratleda eesmärke, 
sealhulgas soovitud käitumist, õppetingimusi ja 

hindamist. 1956. aastal avaldas Benjamin Bloomi 
juhitud komitee mõjuka raamistiku (taksonoomia), 

mis sisaldas kolm õppevaldkonda: kognitiivne (mida 

inimene teab või mõtleb), psühhomotoorne (mida 
inimene teeb füüsiliselt) ja afektiivne (mida inimene 
tunneb või kuidas millessegi suhtub). See 

taksonoomia mõjutavad endiselt õpetamise ülesehitust 
ning seda on õppetöös rakendanud K-12 õpetajate, 
kõrgkoolide ja ülikoolide juhendajate ning 

professorite põlvkonnad. 

 

Bloomi ja tema kaastööliste koostatud raamistik 
koosneb kuuest suuremast kategooriast: teadmine, 
mõistmine, kasutamine, analüüs, süntees ja hinnang. 

Kategooriaid (välja arvatud teadmiste kategooria) 
nimetatakse oskusteks ja võimeteks - sealjuures 
tunnistades, et  teadmised on nende oskuste ja võimete 

praktikas rakendamise jaoks vajalik eeltingimus. Iga 
kategooria sisaldab omakorda alamkategooriaid, mis 

kirjeldavad oskuste arengut lihtsamalt keerulisemale 

ja konkreetsest kuni abstraktse tasemeni, kuid 
põhiliselt teatakse Bloomi taksonoomiat just nende 
kuue põhikategooria järgi.  

Kognitiivsete psühholoogide, kasvatusteadlaste ning 

testimis - ja hindamisspetsialistide rühm avaldas 2001. 

aastal Bloomi taksonoomia uuendatud versiooni 

pealkirjaga “Õpetamise, õppimise ja hindamise 

taksonoomia”. See pealkiri juhib tähelepanu 

hariduslike eesmärkide mõnevõrra staatilisele 

mõistele Bloomi algses raamistikus ja osutab 

dünaamilisemale kontseptsioonile. Uuendatud 

verisooni autorid rõhutavad dünaamilisust, kasutades 

oma kategooriates ja alamkategooriates tegusõnu, mis 

kirjeldavad kognitiivseid protsesse, mis õppimise ja 

mõtlemise ajal toimuvad: 

Mäleta 

 

● Äratundmine 

● Meenutamine  

Mõista 

 

● Interpreteerimine 

● Näite toomine 

● Lahterdamine 

● Kokkuvõtte tegemine 

● Järeldamine 

● Võrdlemine 

● Selgitamine 

Rakenda 

 

● Sooritamine 

● Rakendamine 

Analüüsi 

 

● Eristamine 

● Korraldamine 

● Kinnitamine 

Hinda 

 

● Kontrollimine 

● Kritiseerimine 

Loo 

 

● Algatamine 

● Planeerimine 

● Esitamine 
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Uuendatud taksonoomias on nende kuue kognitiivse 

protsessi aluseks teadmised , kuid autorid lõid eraldi 
taksonoomia mõtlemises kasutatavate teadmiste 
tüüpide kohta:  

1. Faktiteadmised  

 terminoloogia tundmine  
 konkreetsete detailide ja elementide tundmine  

2. Kontseptuaalsed teadmised  

 Klassifikatsioonide ja kategooriate tundmine  

 põhimõtete ja üldistuste tundmine  

 teooriate, mudelite ja struktuuride tundmine  

3. Protseduurilised teadmised  

 teadmised ainepõhistest oskustest ja 

algoritmidest  

 teadmised ainepõhistest tehnikatest ja 

meetoditest  

 teadmised kriteeriumidest, mille põhjal otsustada 

sobivate protseduuride valiku üle 

4.Metakognitiivsed teadmised  

 strateegilised teadmised  

 teadmised kognitiivsetest ülesannetest, 

sealhulgas asjakohased kontekstuaalsed ja 

tinglikud teadmised  

 enese tundmine 

 Boomi taksonoomia on osa koolituse 
väljatöötamise protsessist. Nagu eespool 
mainitud, hõlmab koolituse õpidisain 
süstemaatilist koolituslahenduste hindamise ja 
arendamise protsessi, mis on loodud 
spetsiaalselt formaalse koolituse jaoks. Kõige 
traditsioonilisem õpidisain on ADDIE mudel, 
millel on mitu variatsiooni. Teine on 
paindlikum mudel, millel on samuti mitu 
variatsiooni. Näiteks nagu rakenduste kiire 
areng, kiire sisuarendus ja järjestikune 
lähendamismudel. ADDIE mudel on 
juhendavate disainerite ja koolitusarendajate 
seas hästi kasutatav. ADDIE on akronüüm 
viiele faasile – analüüs, disain, arendus, 
rakendamine ja hindamine. Addie mudel ja 
selle viis etappi: 
 

 1. Analüüsida organisatsiooni ja indiviidi 

vajadusi ning seejärel määrata kindlaks 

koolituse eesmärgid, mille saavutamine annab 

õppijatele teadmisi ja oskusi organisatsiooni ja 

indiviidi vajaduste rahuldamiseks. Tavaliselt 

hõlmab see etapp ka seda, millal koolitus 

peaks toimuma ja kes peaks õppijatena 

osalema.  

 2. Kujundada koolitussüsteem, mida õppijad 

ja koolitajad saavad rakendada õpieesmärkide 

täitmiseks. See etapp hõlmab tavaliselt 

õpieesmärkide kindlaksmääramist (mis 

kulmineerub nende saavutamisel) ning 

planeerimist, milliseid strateegiaid, tegevusi, 

ressursse (raha, abimaterjale, vahendeid jne) 

võib vaja minna. 

 3. Töötada välja ressursside ja materjalide 

koolituspakett, näiteks veebiseminaride 

kujundamine, audio-visuaalse keskkonna, 

graafika, käsiraamatute jms loomine.  

 4. Rakendada koolituspakett, st viia koolitus 

läbi kasutades varem planeeritud strateegiaid 

ja tegevusi, jagades tagasisidet programmi ja 

koolitusmeetodite kohta, administreerides 

teste, muutes vajadusel koolituste ülesehitust 

ja materjale osalejate tagasiside põhjal jne. See 

etapp võib hõlmata ka haldustoiminguid nagu 

kopeerimine, vahendite hankimine, 

kohalolijate andmete hankimine, arvete 

tegemine jne.  

 5. Hinnata koolitust nii selle toimumise ajal 

kui pärast seda. Hinnatakse 

koolitusprogrammi ülesehitust, ressursside 

kasutamist ja programmis osalejate saavutatud 

tulemusi. 

  
 Koolitust analüüsides tehakse kindlaks, 

milliseid teadmiste või käitumise muutusi on 
koolitusel vaja õppijatega saavutada. 
Kaalutakse, milliseid tulemusi organisatsioon 
õppijalt ootab, millised teadmised ja oskused 
õppijal eelnevalt on ning mida ta peaks 
omandama.  Tavaliselt hõlmab see etapp ka 
planeerimist, millal koolitus peaks toimuma ja 
kes peaks õppijatena osalema. Ideaalis on 



 

 

 
30 

kehtestatud kriteeriumid koolituse lõplikuks 
hindamiseks, et järeldada, kas koolituse 
eesmärgid on täidetud või mitte. Sõltuvalt 
organisatsiooni ressurssidest ja vajadustest 
võib koolitusanalüüs ulatuda detailsest oskuste 
inventuurist kuni tulemuste üldise 
ülevaatamiseni. Mida täielikum on 
koolitusanalüüs, seda tõenäolisem on, et 
koolitus kokkuvõttes toob osalejatele kasu. 

 Koolituskava kujundamisel ja väljatöötamisel 
on mitmeid asju, mida silmas pidada. 
Koolituse arendamisel on vajalik kaaluda 
järgmisi küsimusi: 

1. Teha kindlaks koolitusvajadus:  

● Rääkige õppija või osalejaga, et hinnata tema 

oskusi, teadmisi ja kogemusi. Küsi, mida nad juba 
teavad või tahaksid teada saada. Millised on nende 
eesmärgid koolitusel?  

● Tuvastage erinevused selle vahel, mida õppija peab 
tegema ja mida ta tegelikult teeb. Võibolla on 
erinevused organisatsiooni eesmärkide ja standardite 

ning selle vahel, mida õppija teeb?  
 

2. Hinnata juhendaja olemasolu vajadust 

koolitusel:  

● Otsustage, kas juhendaja eestvedamisel tehtud 

koolitus on parim strateegia õppija vajaduste 

rahuldamiseks. Alternatiivideks võiksid olla 

lugemisülesanded, veebipõhine koolitus, iseseisev 

õppimine jne.  

3. Määratlege koolituse eesmärgid:  

● Defineerige oma eesmärgid selgelt ja pange need 

kirja. See aitab teil keskenduda ja vältida kursuse 

mahu lõhkiajamist.  

● Pange lihtsas vormis kirja, mida konkreetselt on 

osalejatel pärast koolitust võimalik teha, teada, uskuda 

või mõista. See annab õppijatele teada, mida 

koolituselt oodata. 

● Määrake kindlaks, millistele küsimustele teie 

koolitus on mõeldud vastama. Koolituse eesmärgid 

annavad aluse pärastiseks hindamiseks, kas eesmärgid 

on saavutatud. 

4. Koolituse kavandamine:  

● Tuvastage, mida õppija peab õpieesmärgi 

saavutamiseks teadma.  

● Tuvastage, mida õppija peab tegema õpieesmärgi 

saavutamiseks.  

● Pange õppesisu loogilises järjestuses paika.  

● Kavanda õppemeetodid.  

5. Koolituse arendamine:  

● Koosta või kogu kokku koolituse tegemiseks 

vajalikud materjalid:  

o Jaotusmaterjalid  

o PowerPointi slaidid  

o Videod  

o Raamatud, lugemismaterjal  

● Planeeri tunni või programmi logistika.  

o Reserveeri ruumid, muretse vajalikud seadmed 

juhendajale ja õppijatele: projektorid, ekraanid, 

pabertahvlid jt tööriistad. 

o Külastage uusi koolituse toimumise kohti enne 

õppetöö algust.  

o Pane paika lauad ja toolid. 

● Vajadusel tegele õppijate kohaletoimetamisega.  

6. Koolituse hindamine:  

● Küsige osalejatelt tagasisidet koolituse kohta. 

Küsimuste teemad olgu seotud:  

o Kursuse eesmärkide saavutamisega  

o Teemade relevantsus õppija jaoks 

o Rahulolu koolitajaga  

o Rahulolu koolitusruumidega  

● Kasutage saadud tagasisidet oma koolituse 

täiustamiseks. 
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4. Vähemuste inimõiguste alaste koolituste 

kavandamine ja läbiviimine 

 

“„Inimõigustealane koolitus” on väljend, mida sageli 
kasutatakse inimõiguste edendamisele ja kaitsmisele 

suunatud tegevuste laia spektri määratlemisel. 
Inimõigustealane koolitus viitab organiseeritud 
jõupingutustele teadmiste edasiandmiseks ning 

oskuste ja hoiakute arendamiseks, mis soodustavad 
inimõigusi edendavat ja kaitsvat käitumist: 

● Organiseeritud pingutus: koolitus ei tohiks olla 

improviseeritud, vaid korralikult planeeritud ja 
metodoloogiliselt paika pandud.  

● Teadmiste ülekandmine: teadmised tähendavad 

selles kontekstis mitte ainult üldiseid inimõiguste 
standardeid või mehhanisme, vaid infot, mis on 
õppijatele isiklikult oluline: näiteks politseitöötajaid 

koolitades võivad fookuses olla õiguskaitseülesannete 

täitmiseks vajalikud inimõiguste standardid. 

● Oskuste arendamine: ainult inimõiguste 
standardite teadmine pole piisav selleks, et õppijad 
saaksid nende normide järgi sobivalt käituda. 

Vastavaid oskusi tuleb koolitusel pidevalt treenida ja 
võibolla jätkata sellega ka pärast koolituskursust 
mõnes jätkuprogrammis.  

● Hoiakute arendamine: negatiivsete hoiakute 
muutmine ja positiivsete hoiakute tugevdamine, et 
õppijad harjuksid inimõiguste edendamise ja 

kaitsmisega oma igapäevaelus ja\/või ametialastes 
kohustustes. See protsess on seotud õppijate väärtuste 

ja tõekspidamistega ning nende arendamine võib 
nõuda ka jätkukoolitusi ja muid tegevusi.  

● Inimõiguste edendamise ja kaitsmisega seotud 
tegevuste soodustamine : inimõigustealase koolituse 

tõhusus seisneb tegevustes, mida koolitusprogramm 

või -kursus õppijate seas soodustab ja selle mõjus 
keskkonnale. Seega tuleks koolituse mõju hindamisel 

vaadelda kõiki muudatusi, mis tänu koolitusele 
inimõiguste suurema austamise kaasa toovad: 
muutused üksikute õppijate, organisatsiooni/rühma ja 

laiema kogukonna/ühiskonna tasandil. 

Inimõigustealase koolituse mõju, st selle tegelik panus 
inimõiguste suuremasse austamisse, tugineb 

metodoloogilistele põhimõtetele, mis annavad 
juhiseid selliste koolitusprogrammide kavandamiseks, 
elluviimiseks ja hindamiseks. Need koosnevad 

enamasti elementidest nagu sihtrühma spetsiifilisus, 
praktiline lähenemine, osalejate kogemuste roll ja 
üksteiselt õppimine, põhjalik standardite 

tutvustamine, osalusmetoodika, paindlikkus ning 
institutsioonilised inimõigustealased reeglid ja 
kombed. 

● Sihtrühma spetsiifilisus: inimõigusalane koolitus 
peab olema õppijakeskne. See peab lähtuma õppijate 
reaalsest igapäevaelust ja/või tööst ning inimõiguste 

olulisusele nende jaoks. Koolituse sisu ja metoodika 
peab olema kohandatud nii osalejate vajaduste ja 
kogemustega (nt suunatud noortele ja vähemustele) 

kui vastava kontekstiga. Näiteks peaks koolitus 
arvestama osalejate kultuurilises kontekstis 
sisalduvatele inimõiguste põhimõtetele ning võtma 

arvesse ajaloolisi ja sotsiaalseid arenguid riigis.  

● Praktiline lähenemine - inimõiguste koolitus peaks 

algama uurimisega, mida osalejad kõige rohkem teada 
tahavad ja millist lisaväärtust suudab inimõiguste 
parem mõistmine neile anda?  

● Osalejate kogemuste roll – noored ja 
vähemusrühmad toovad klassi oma teadmised ja 
praktilised kogemused, mida tuleks tunnustada ja 

kursuse kasuks ära kasutada. See, mil määral koolitaja 

seda teeb, määrab suuresti õppija reaktsiooni 
koolitusele. Osalejad ei reageeri hästi “tarkuse 
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lusikaga suhu panemisele” ega range kooliõpetaja või 

sõjaväelase stiilis õpetamisele. Selle asemel peaksid 
koolitajad looma kollegiaalse õhkkonna, kus 
soodustatakse kogemuste vahetamist ja tunnustatakse 

õppijate teadmisi. 

● Eakaaslastelt õppimine - koolitus on palju 
tõhusam, kui õppijad arutavad inimõiguste küsimusi 

omavahel ja õpivad üksteiselt, mitte professori-
üliõpilase-stiilis. Seetõttu on koolitajatel oluline luua 
keskkond, milles on osalejatel mugav oma teadmisi ja 

kogemusi omavahel jagada. Samal ajal peaksid 
koolitusrühmas olema ka inimõigustealased 

eksperdid, kes rahvusvaheliste inimõiguste 
standardite sisu professionaalselt edasi anda 
suudavad.  

● Standardite põhjalik tutvustus: inimõiguste 
koolituskursused peaksid olema põhjalikud vastavate 
rahvusvaheliste standardite tutvustamisel. Selleks 

tuleks asjakohased õigusaktid ja lihtsustatud 

õppevahendid tõlkida osalejatele sobivasse keelde. 
Nagu mainitud, peaksid koolitusrühmadesse alati 

kuuluma vähemalt üks inimõigustele 
spetsialiseerunud isik, et tagada koolituskursuse 
kvaliteetne sisu, täiendada esitlusi vastavalt 

vajadusele ning osata vastata kõigile inimõigustega 
seotud küsimustele, mida osalejad võivad küsida. 

● Osalemismetoodika: õppijate aktiivne osalemine 
on üks olulisemaid õppimist võimaldavaid tegureid. 
Üldiselt tunnistavad haridusspetsialistid, et „õppimine 

tegutsedes” on kõige tõhusam koolitusstrateegia ja 
inimõigustealane koolitus ei ole siin erandiks. 
Osalemise kindlustamine eeldab kursuse alustamist 

õppijate enda kogemuste jagamisega ning kriitilise 

järelemõtlemise ja analüüsi soodustamisega, et 
õppijad saaksid välja endale sobivad 

tegevusstrateegiad. Osaluskoolituse tehnikad, nagu 
rollimängud, juhtumiuuringud ja ajurünnakud, 
soodustavad vastastikust õppimist ja viivad teadmiste 

parema meeldejämiseni.  

● Koolitus silmaringi avardamiseks: lisaks 

teadmiste edasiandmisele ja praktiliste oskuste 
arendamisele on inimõiguste koolituse eesmärgiks 

õppijate enda selliste  hoiakute ja käitumise 

märkamine, mis tahtmatult inimõigusi rikub. Näiteks 
rollimängud võivad osalejatel aidata teadvustada 
sooliste, rassiliste või erivajadusega seotud 

eelarvamusi oma käitumises ja hoiakutes. Osalejad 
võivad läbi selle mõista, kuidas alandav kohtlemine 
võib tähendada naistele ja meestele või erinevatele 

kultuurirühmadele erinevaid asju.  

● Paindlikkus: koolitusmaterjalid ja kursused peavad 
olema kujundatud paindlikult. Koolitajad ei pea 

olemasolevaid ja asjakohaseid koolitusmaterjale 
järgima sõna-sõnalt, vaid kohandama materjale 

vastavalt õppijate kultuurilistele, hariduslikele ja 
kogemuslikele vajadustele. Seetõttu peaksid 
koolitajad looma oma materjalid, mis põhinevad 

olemasolevate kohandamisel konkreetse olukorraga ja 
mida saab muuta ka koolituse toimumise ajal, kui 
osalejate ja koolitusmeeskonna tagasiside näitab, et 

see on vajalik.  

● Institutsiooniline pühendumus inimõigustele: 
tegutsemisviisid ja praktikad. Selleks, et koolitus 

annaks soovitud tulemusi, peab see olema selgelt 
toetatud ja seotud vastavate strateegiate ja 
praktikatega õppijate asutustes ja organisatsioonides. 

Poliitiline strateegia, sealhulgas õigusaktid, määrused, 
menetlused ja muud poliitilised praktikad, peab 
kajastama koolitusruumis arutatavate inimõiguste 

põhimõtteid ning juhid peavad olema koolitatud ja 
pühendunud selle tagamisele. Koolitus - ja 

hariduspoliitika peab selgesõnaliselt toetama 
inimõiguste-teemalist õppimist. Ka õppijate 
keskkonnas peaks pidevalt  inimõigusi praktiseerima, 

et see õppijate igapäevast kogemust toetaks. 

 

Edukaks koolituseks on üliolulised õiged 

õppemeetodid ja koolitustehnikad. Osaluskoolituse 
tehnikad hoiavad osalejaid aktiivsena ja neid on lihtne 

muuta vastavalt osalejate teadmistele ja kogemustele. 
Mõned osaluskoolituse tehnikad on:  

● Ajurünnak: õppijad genereerivad kiiresti ideid 

vastuseks mõnele küsimusele või väljakutsele. 
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Koolitaja jäädvustab ideed paberil või tahvlil ja 

algatab nende põhjal edasise arutelu.  
● Karussell: ruumi on paigutatud kolm või neli 
pabertahvlit, igaühele kirjutatud arutlemiseks erinev 

küsimus. Osalejad jagatakse rühmadeks, mis liiguvad 
ühe tahvli juurest teise juurde iga 10-15 minuti järel 
ning lisavad tahvlil olevale küsimusele uusi vastuseid 

ja kommentaare. Lõpus tekitab koolitaja iga küsimuse 
üle arutelu.  
● Juhtumi uuring: mingi konkreetse probleemi või 

juhtumi esitamine rühmale analüüsimiseks ja 
lahendamiseks.  

● Arutelu ringis: küsimus esitatakse ringis istuva 

rühma liikmetele ning kõik vastavad sellele üksteise 
järel.  
● Väitlus: õppijad jagatakse rühmadesse, mis peavad 

tõestama vastuolulisi vaateid teema kohta ja vaidlema 
oma teeside üle.  
● Demonstratsioon: koolitaja selgitab ja näitab 

mingit tegevust, protseduuri või protsessi.  
● Astu edasi: osalejad peavad vastama mingile väitele 

oma elust lähtuvalt astudes sammu edasi või jäädes 
paigale. See näitab, kuidas mõnedel inimestel on elus 
veidi lihtsam kui teistel. 

● Avatud ruum: rühmad koostatakse konkreetse 
küsimuse või ülesande lahendamiseks ning neile 
antakse vastutus ise oma päevakord luua ja kogemusi 

jagada. Seda on kõige parem kasutada siis, kui aega on 
vähemalt pool kuni kaks tööpäeva. Koolitaja 
ülesanneteks on tutvustada küsimust, mis inimesed 

kokku toob, selgitada protsessi ning seejärel tagasi 
tõmbuda ning lasta osalejatel töötada.  
● Osalusesitlus: koolitaja/spetsialist esitab probleemi 

kohta teavet või oma vaatepunkti.  
● Üksteiselt õppimine: avatud grupiarutelu, kus 
osalejad omavahel suhtlevad, eesmärgiga kogemusi 

jagada ja üksteiselt õppida.  
● Küsimused ja vastused/foorumi arutelu: 
esitlusele vahetult järgnev periood, mis on avatud 

osalejate küsimustele või kommentaaridele.  
● Rollimängud: probleemi või olukorra 
dramatiseerimine, kus õppijad täidavad erinevaid rolle 

ning “etendusele” järgneb arutelu. Rollimängu ajal ei 
ole õppijatel lubatud oma määratud rollidest välja 
astuda.  

● Jutuvestmine: jutuvestja (tavaliselt spetsialist) 

jutustab asjakohase, emotsionaalse isikliku loo, mis 
jutustab tema kogemustest. Järgneb arutelu 
õppijatega. 

 

Need on vaid mõned tegevused, mis aitavad osalejatel 
koolitusel aktiivselt osaleda. Kui projekteerimisetapid 

on tehtud, tuleb arutada koolituse edastamise 
protsessi. See etapp hõlmab professionaalset 
korraldamist ja hindamist. Õppeprotsessile aitab kaasa 

koolitajate poolt prognoositud kuvand ning keskkond, 
mida koolitusmeeskond saab koolitusruumis arendada 

ja säilitada. Koolitajad tuleks alati põhjalikult ette 
valmistada. Osalejad tunnetavad, kas koolitaja on 
pädev ja pühendunud. Nad saavad hinnata koolitaja 

poolt planeerimis - ja projekteerimisfaasi pandud 
ettevalmistuse suurust: mida rohkem koolitajad 
pingutavad, et tutvuda oma sihtrühmadega ja nende 

kultuuriliste ja kohalike eripäradega, seda paremini on 
neil võimalik kavandada ja pakkuda koolitust, mis 
vastab osalejate vajadustele ja ootustele. 

Koolitajad peaksid olema õppijatega ausad ja olema 
neile eeskujuks. Koolitaja juhib õppeprotsessi. 
Osalejad usaldavad teid selles rollis, kuid usalduse 

võib kaotada, kui te ei ole järjekindel või mitte 
kooskõlas sellega, mida reklaamite. Selge ja aus 
vastus igale küsimusele on alati parem kui ebaselge 

vastus või vastamata jätmine. Oluline on tekitada 
üksteisest lugupidav õpikeskkond, kus kõiki 

koheldakse austusega ning häiriv või sobimatu 
käitumine katkestatakse otsekohe. Koolitaja peaks 
alati tagama õppijate võrdse osalemise ja kaaluma 

kõiki küsimusi ka nende inimeste vaatepunktist, keda 
kogukonnas sageli diskrimineeritakse. Samuti ei 
tohiks lubada liiga jutukatel osalejatel arutelus 

domineerida ega takistada teistel kõnelemast. 
Koolitajad peaksid tunnustama kõikide osalejate 
panust, soodustama innovatsiooni ja loovat mõtlemist. 

Jälgige ja mõistke osalejate käitumist ja 
grupidünaamikat. Kui osalejate koostöö ei tundu 

sujuvat, peaks koolitaja tegevust muutma või 

dünaamika parandamiseks teistsuguseid strateegiaid 
rakendama. Koolitaja roll on raske ning ülaltoodud 
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aspektid on vaid mõned kõigist asjaoludest, millest ta 

peaks alati teadlik olema. 

Nagu varem öeldud, on palju erinevaid tegevusi, mis 
võivad aidata noori paremini kaasata ja panna neid 

mõtlema tähtsatele asjadele nagu inimõigused 

vähemuste jaoks. On üks lihtne ja väga kasulik juhend, 
mida tuleks ka siin mainida: “Compass: Manual for 

Human Rights Education with young people”. 
Käsiraamat on tõlgitud 31 keelde ning sellel on olnud 
oluline roll inimõigustel põhinevate lähenemisviiside 

kujundamisel noortepoliitikas ja noorsootöös. 
Käsiraamat aitab saada inimõigustest teadlikuks ning 

need teadmised jõustavad õppijaid läbi kogu nende 
elu. 
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Peatükk 6: Mitteformaalsed 

tegevused vähemuste inimõiguste 

koolitustel kasutamiseks 

I. Sissejuhatus 

 

Koolitused on üks võimalustest, kuidas lahendada 
vähemuste inimõiguste probleeme ja küsimusi riigis, 
kogukonnas või konkreetse rühma hulgas. Eduka 

koolituse korraldamiseks on oluline analüüsida selle 
toimumise konteksti ja käsitletavaid küsimusi. 
Mitteformaalne haridus väljendab põhimõtteid, mis 

peaksid olema kogu hea hariduse keskmes. 
Mitteformaalne haridus on õppija ja ühiskonna 
vajaduste seisukohast oluline nii praegu kui tulevikus. 

Kuna õpetatava sisu üle otsustatakse lapsi, vanemaid 
ja kohalikke kogukondi ning haridustöötajaid 
kaasavate mehhanismide abil, tagab see 

mitteformaalse hariduse vastavuse kogukondade 
vajadustele ning tuginemise kohalikele ressurssidele 
ja personalile. Mitteformaalseid meetodeid kasutav 

õppeprotsess on õppijakeskne, õpilase poolt juhitud 

ning paindlik õpetatava sisu, vormi ja traditsiooniliste 
õppemeetodite suhtes. See aitab rahuldada väga 

erinevate õppijate vajadusi: täiskasvanud ja lapsed, 
kes töötavad või kes elavad tänaval, on haiged või 
puudega, viibivad vanglas, on konflikti või 

hädaolukorra ohvrid vms.  

II. Mitteformaalne haridus 

Mitteformaalne haridus viitab õppimisele, mis toimub 

väljaspool formaalset koolisüsteemi. Mitteformaalset 

haridust nimetatakse sageli ka kogukonnahariduseks, 

täiskasvanuhariduseks, elukestvaks õppeks ja teise-

võimaluse-hariduseks3. See viitab laiale 

haridusalgatuste süsteemile, mis ulatub koduõppest 

riiklike arengukavadeni ja kogukonnaalgatusteni. 

Samuti hõlmab see akrediteeritud kursusi, mida viivad 

läbi nii kindlad haridusasutused kui väikesed 

kohalikud väikese eelarvega organisatsioonid. Kuigi 

 
3 http://uis.unesco.org/en/glossary-term/non-formal-education 

mitteformaalset haridust peetakse sageli 

formaalhariduse kõrval paremuselt järgmiseks 

õppimisvõimaluseks, võib see pakkuda sama kõrge 

kvaliteediga haridust kui tavakoolid. Mitteformaalne 

õppimine võib aidata lapsi formaalhariduseks ette 

valmistada, seda täiendada või olla sellele vajadusel 

heaks alternatiiviks. 

 Mitteformaalses 
hariduses võtavad 
õppijad protsessist 

aktiivselt osa ning 
ka nende pere- ja 
kogukonnad on 

haridusprogrammi 
elluviimisesse 

kaasatud. Samuti 

kaitseb see lapsi ning nende õigusi ellujäämisele ja 
arengule. Mitteformaalset haridust tuleb pakkuda 
ohututes paikades, kus tagatakse nõuetekohane 

toitlustamine, hügieeninõuete täitmine ja turvalisus. 
Mitteformaalne õppeprotsess peaks kaasama kõiki 
lapsi sõltumata nende taustast või võimetest, austama 

iga õppijat ja kasutama nendevahelisi erinevusi 
õpetamise ressurssina. Mitteformaalne haridus on 
sageli suunatud marginaliseerunud rühmadele, näiteks 

rändkogukondadele, vähemustele, tüdrukutele, 
puuetega inimestele, koolist väljalangenutele ja 
töötavatele lastele. Eriti kasulik on mitteformaalne 

haridus puuetega ja teistesse marginaliseerunud 
rühmadesse kuuluvate õpilaste jaoks, sest see 
võimaldab nende vajadustega arvestada. Selline 

haridus võib olla väga kvaliteetne, sest antud 
haridusprogrammid saavad kergemini vastata nii 
üksikisikute kui kogukonna ja konkreetsete rühmade 

vajadustele. 

Mitteformaalne haridus tähendab kõikehõlmavat 

lähenemist õppimisele. Õppimine toimub igal sammul 
ning teadmiste omandamisele pole piiranguid. Lõbus 
õppimisviis tekitab huvi ja soovi saavutada häid 

tulemusi; see suurendab õppijate usaldust üksteise 
vahel ning valmisolekut õppida uusi meetodeid igas 
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valdkonnas. Õpilased omandavad emotsionaalsed ja 
kognitiivsed oskused läbi erinevate praktikate, mis 

loob häid võimalusi eriti neile inimestele, kes on 
traditsioonilise hariduse ulatusest väljas. 
Ajurünnakud, harjutused, esitlused, interaktiivsed 

loengud jt meetodid aitavad arendada erinevaid 
oskusi, mis on vajalikud kõikvõimalike elus 
ettetulevate keeruliste olukordade lahendamiseks. 

Lisaks õpikust õppimisele põhinevale ratsionaalsele 
lähenemisviisile disainib mitteformaalne haridus 
ainulaadseid õppeprotsesse mitmete praktiliste 

strateegiate kaudu. See loob uusi väärtusi 

valdkondades, kus neid õppeprotsesse kasutatakse, 
tekitab õpilastes kuuluvustunnet, motiveerib tööturule 

pürgima ja vajalikke uusi oskusi arendama.  

Mitteformaalset haridust hakati rakendama 1960. 

aastate lõpus ja 1970. aastate alguses. Selle 
põhimõtteks on, et uued teadmised luuakse formaalse 
hariduse piiridest väljaspool ning seda saab teha igal 

pool.  Mitteformaalsel haridusel on neli põhimõtet: 

● vastavus ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade vajadustele 

● põhjendatud huvi konkreetsete inimeste 
kategooriate suhtes  
● üheselt mõistetav keskendumine selgelt 

määratletud eesmärkidele.  
● suur paindlikkus organisatsioonis ja 
töömeetodites. 

 
Oluline on tagada kvaliteetne koolitus kõikides 

mitteformaalse hariduse sektorites. Kõikidel mistahes 

elualadel tegutsevatel inimestel peaks olema 

juurdepääs vastavatele tööriistadele ja strateegiatele 

ning nooredki peaksid saama varustatud elukestva 

õppimise strateegiatega. Mitteformaalne haridus toob 

ühiskonnale palju kasu, eriti neile inimestele, kes pole 

hariduse vajalikkuses veendunud. Mitteformaalse 

hariduse eelisteks on kogenud ja asjakohaste 

teadmistega õpetajad, kes oskavad igale koolitusele 

anda praktilise vaatenurga; interaktiivsed ja 

praktilised programmid, mis aitavad omandada 

erinevaid õppemeetodeid; võimalus anda igale 

õppijale uute oskuste õppimiseks piisavalt ruumi ja 

aega; võimalus läheneda igale õppijale paindlikult, 

isiklikult ja tema vajadustega arvestavalt ning õppija 

isikliku arengu väärtustamine 

III. Mitteformaalne haridus ja noorsootöö 

 

 

Noortevaldkonnas hõlmab haridus ja õppimine 
erinevaid õppemeetodeid ja lähenemisviise. 

Mitteformaalne õppimine võib sisaldada ka 
informaalse õppe elemente ja olla vahel üsna sarnane 
formaalsele õppele. Mitteformaalne õpe ja haridus, 

mida mõistetakse õppimisena väljaspool 
haridusinstitutsioone (koole), on noorsootöö üks 
põhilisi tegevusi ja  võtmepädevusi. Mitteformaalne 

õppimine noortetöös tähendab sageli struktureeritud, 
õpieesmärkidest, õppimisajast ja spetsiifilisest õppija 
toetamisest lähtuvat ning tahtlikku tegevust. Tavaliselt 

ei kaasne sellega tunnistuse väljastamist, kuid tihti 
saavad õpilased sertifikaadi, mis nende individuaalsed 
õpitulemused jäädvustab. 

Noortetöö osadeks võivad olla ka formaalne õppimine 
ja koolitamine. Mitmetel juhtudel toimib noorsootöö 
alternatiivse, asendava hariduse pakkujana (näiteks nn 

teist võimalust pakkuvad koolid ja projektid, 
kutsehariduse ja - koolituse projektid jt) koolist 
väljalangenute, koolitee liiga vara pooleli jätnud 

inimeste, ebasoodsas olukorras olevate noorte või 
teiste riskinoorte jaoks. Õppeprotsess on 
struktureeritud õpieesmärkide, õppimise aja ja 

toetamise osas ning see on tahtlik; osalejad saavad 
tunnistusi ja/või diplomeid. Noorsootöö tegevused 

võimaldavad ka palju informaalset õppimist, kuna 

noored õpivad läbi aktiivse tegevuse,  vabatahtlikuks 
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olemise või lihtsalt oma eakaaslastega koos aega 

veetes nii igapäevaelus, tööl kui koolis. Seline 
õppimine pole tavaliselt struktureeritud ja tahtlik ega 
too kaasa vastava tunnistuse saamist. Pigem aitab see 

omandada sotsiaalseid, kultuurilisi ja isiklikku laadi 
kogemusi, mida nimetatakse pehmeteks oskusteks. 

Igasugune õppimine võimaldab noortel omandada 

olulisi oskusi ja pädevusi ning aitab kaasa nende 
isiklikule arengule, sotsiaalsele kaasatusele ja 
aktiivseks kodanikuks olemisele, parandades seeläbi 

nende võimalusi tööturul. Õppimisega seotud 
tegevused noortevaldkonnas ja noorsootöös laiemas 

mõttes annavad ühiskonnale, majandusele ja noortele 
endile olulist lisaväärtust. Noorsootööl on 
puutepunktid nii sotsiaaltöö, pedagoogika ning 

kodanikuühiskonna valdkondadega. Noortetöös 
osalemine aitab erinevatel viisidel kaasa kaheksa 
elukestva õppe raames määratud põhipädevuse 

omandamisele:  

● emakeeleoskus, 
● võõrkeelepädevus, 

● matemaatikapädevus ja teadmised teaduse 
ja tehnoloogia alustest,  
● digipädevus,  

● sotsiaalsed ja kodanikupädevused;  
● õpioskused,  
● algatusvõime ja ettevõtlikkus,  

● kultuuriteadlikkus ja -pädevus. 
 

Õppetegevused noorsoovaldkonnas on vabatahtlikud, 
osaluse- ja õppijakesksed ning seetõttu tihedalt seotud 

noorte vajaduste, püüdluste ja huvidega. Selle 

põhielementideks on  vastastikune õppimine, erinevad 
õpikeskkonnad ning mitmekesised lähenemised ja 

sihtrühmad. Formaalne õpe rõhutab kognitiivset 
õppimist, mitteformaalne õppimine aga  täiendab 
kognitiivseid tegevusi emotsionaalsete, sotsiaalsete ja 

praktiliste aspektide abil. Õppetegevus 
noortevaldkonnas on kujunenud eripäraseks 
tegevuseks, mis on välja kujunenud  aastate jooksul 

ning arvestades noorte konkreetset olukorda 
ühiskonnas. Eelkõige annab Euroopa 
noortevaldkonna mitteformaalne ja mitteformaalne 

haridustegevus õppimisele kultuuridevahelise 

mõõtme, mis toetab omakorda inimestevahelist 
kultuuridialoogi. 

Mitteformaalse õppe üheks alustalaks noorte 

kontekstis on õpperaamistiku loomine, mis on 

kavandatud ja korraldatud vastamaks üksikisiku, 
rühma ja organisatsiooni vajadustele (kohalik 

kogukond, ühiskond või teised sidusrühmad). Selle 
tulemusel julgustatakse osalejaid ja aidatakse neil 
mõista, mida ja kuidas nad on õppinud ning kuidas nad 

saavad tulevikus õpitulemusi kasutada. Sellise 
õpiraamistiku põhiprintsiibid hõlmavad järgmist:  

● Vajaduste ja olukorra analüüs - tegevused 
põhinevad sihtrühmade (osalejad, laiemad 
sihtrühmad, partnerorganisatsioonid) vajadustel; need 

on mitteformaalse õppimise keskkonnale kohandatud 
ja selgelt edastatud.  

● Projektijuhtimise loogika - protsess ja tegevused on 

suunatud kindlatele, laiematele ja spetsiifilisematele 
eesmärkidele, kusjuures iga programmi osa on seotud 

teiste osadega.  

● Õppimine sisaldab refleksiooni - personaalset 
õppimist reflekteeritakse kogu projekti vältel, et 

osalejad mõistaksid ja struktureeriksid oma kogemusi.  

● Kogemuste kaudu õppimine (või tegevuse kaudu 
õppimine) - projekt sisaldab tegevusi, mis 

võimaldavad osalejatel oma teadmisi, oskusi ja 
hoiakuid reaalses elus proovile panna.  

● Õppijakeskne lähenemine - tähelepanu pööratakse 
osalejate individuaalsetele vajadustele ja võimetele 
ning vastavalt sellele vajadusel kohandatakse projekti.  

● Meetodite ja tehnikate mitmekesisus - erinevaid 
loomingulisi võtteid ja meetodeid kohandatakse ja 
kasutatakse vastavalt olukorrale (õppijate vajadused, 

grupidünaamika, õppimisstiilid, osalejate 
oskustasemed jne).  

● Terviklik lähenemine - koolitusprojekti käigus 
pööratakse tähelepanu nii teadmistele, oskustele kui 
hoiakutele ning võetakse aega kogemuste 

analüüsimiseks, mõtisklusteks, üldistuste tegemise või 
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kontekstualiseerimise jaoks, et osalejad saaksid õpitut 

katsetada ja hinnata, kas uued kompetentsid on 
omandatud. 

Mitteformaalse õppe projektide väljatöötamise 

aluseks noorsootöös on õppijate vajaduste 

analüüsimine. Kui erinevate huvigruppide analüüs on 
tehtud ja haridusprojekt vastavalt vajadustele 

kohandatud, luuakse õpitulemuste saavutamiseks 
sobiv keskkond, kus osalejad saavad püstitada 
individuaalsete õpivajadustega kooskõlas olevate 

isiklikke õpieesmärke. Korraldajatel tuleb eesmärkide 
saavutamiseks valida sobivad meetodid. EL 

noorteprogrammid on loonud mitmesuguseid tegevusi 
ja võimalusi, mis sobivad eri tasanditel pädevuste 
omandamiseks. Osalemisvõimalused võivad olla 

erinevad - näiteks noortevahetus, noorte omaalgatus 
või Euroopa Vabatahtlik Teenistus - sõltudes iga 
noore vajadustest, huvidest ja võimetest. EL 

noorteprogrammides saavad tegutseda ka need 
noored, kes ei kuulu ühtegi organisatsiooni. Nad 
saavad alustada projektides osaledes, siis võtta 

järgmises projektis juba veidi vastutusrikkamaid 
ülesandeid, seejärel saada organisatsioonimeeskonna 
liikmeteks ja lõpuks kogu meeskonna 

koordinaatoriteks.  

Mitteformaalse/informaalse õppe kasutamine 
noorsootöö tegevustes põhineb individuaalsete 

õpitulemuste tunnustamisel. Saab üha selgemaks, et 
selles keskkonnas on võimalik õppida, kuid 

arvamused lahknevad selles, millal, kuidas ja milliste 
tingimuste täitmisel see parimal viisil toimub. 
Noortetöö praktika on nii mitmekesine, et ühtset 

ülevaadet kõigist lähenemisviisidest, metoodikatest ja 
individuaalsetest meetoditest, tööriistadest ja 
tegevustest on raske anda ning samuti on keeruline 

teha universaalselt kehtivaid järeldusi. Siiski võib 
öelda, et mingid ühised jooned on olemas.  

Mitteformaalne õppimine võib olla abiks noorte, eriti 

vähemusnoorte  võimestamisel. Võimestamine on 
sotsiaalne protsess, mis aitab inimestel saada oma elu 
üle paremat kontrolli nii isiklikul tasandil kui 

kogukondades ja ühiskonnas neile olulistes 

küsimustes. Mitteformaalne õppimine loob järgmised 

noorte jõustamise võimalused: 

● Teadmise loomine, kuidas ühiskond ja kohalikud 
kogukonnad toimivad, lähtudes praktilisest 

projektidesse kaasamisest (eelkõige noortealgatuste 

raames). EL noorteprogrammide põhimõtted ja 
põhiteemad nagu ühiskondlikus elus osalemine, 

kodanikuaktiivsus, mitmekultuuriline lähenemine ja 
kaasamine aitavad noortel mõista, mida need terminid 
praktikas tähendavad ja kuidas neid saab reaalselt ellu 

viia.  

● Noorte toetamine erinevate haridusteede, ametite ja 

töökohtade leidmisel ning laiemas mõttes endale 
soovitud tuleviku rajamisel.  

● Noorte motiveerimine, et nad julgeksid muutusi ellu 

viia. Noortel on võimalus neile olulisi teemasid uurida 
ja nendega aktiivselt tegeleda. Nad õpivad, kuidas elus 
ohjad oma kätte võtta, virisemise asemel tegutseda ja 

konstruktiivseid muutusi luua. 

Mitteformaalne õppimine aitab noortel oma elus 

muutusi tekitada. Suur osa jõustamisest on seotud 
õppimisega ja suutlikkusega omandatud isiklikke ja 
ametialaseid pädevusi realiseerida. Seda protsessi 

saab uurida vähemalt kolmest erinevast vaatepunktist: 
individuaalsest, kollektiivsest ja ühiskondlikust 
perspektiivist. 

● Individuaalne perspektiiv - keskendu 
suhtumisele. Noored (eriti need, kellel puudub 

varasem väljaspool koolikeskkonda õppimise 
kogemus) ei ole sageli teadlikud oma tugevustest ja 
neil puudub usk iseendasse. Oluline on pakkuda neile 

võimalust oma võimeid proovile panna, edu saavutada 
ja eneseusaldus taas üles ehitada. Sedasorti positiivne, 
individuaalne või rühma poolt jagatud kogemus võib 

muuta noorte suhtumist endasse ja ettekujutust oma 
võimetest. Hoiakute muutmine on iga inimese 
sisemine protsess ja kuigi osalejad võivad sellest 

teistele rääkida, saab seda tõeliselt märgata ainult 
tegevuse kaudu.  

● Kollektiivne/grupi perspektiiv - keskendu 

oskustele. Hoiakud on sisemised, kuid grupis on 
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sageli kergem uusi oskusi arendada ja muutusi tajuda. 

Näiteks tagasihoidlikud osalejad, kes noortevahetuse 
alguses ei julge ehk inglise keelt rääkida, on projekti 
lõpus võimelised üksteisega erineval viisil suhtlema.  

Paljud näited kinnitavad, et õpitulemusi tajutakse 
sageli praktikas isiklike oskuste hindamise kaudu. 
Rühmas saab selgeks, mida osalejad on õppinud ja 

kuivõrd end oma pädevuste kasutamisel mugavamalt 
tunnevad.  

● Sotsiaalne perspektiiv - keskendu teadmistele ja 

sellest tulenevatele pädevustele. Pädevuste 
arendamisel on oluline, kuidas noored suudavad teisi 

veenda selles, mida nad on õppinud ja kuidas õpitut 
hiljem kasutavad. Erinevalt kollektiivsest 
vaatepunktist, kus oskuste omandamist hinnatakse 

rühmasisese suhtluse või ühise tulemuse saavutamise 
kaudu, pakub ühiskondlik perspektiiv kognitiivset ja 
kirjeldavat hindamist – vajadust kommunikeerida oma 

õppimise analüüsi ja kasutada samal ajal omandatud 
pädevusi. 

Mitteformaalsed õppetegevused EL 

noorteprogrammides keskenduvad ühele või mitmele 

neist perspektiividest. Korraldajate valitud suund 

sõltub tegevuse liigist, osalejate kogemuste tasemest 

ja keskkonnast, kus tegevused toimuvad. Valik 

põhineb lihtsal eeldusel, et mitteformaalne õppimine 

annab noortele ruumi ja võimaluse erinevaid asju 

katsetada, vigu teha ja nendest õppida. Sel viisil 

saavutavad õppijad enesekindluse, mis põhineb oma 

võimete  paremal mõistmisel ja teadmisel, kuidas neid 

kasutada. EL noorteprogrammide kaudu antava 

toetuse kaudu on loodud erinevaid metoodikaid ja 

lähenemisviise, näiteks koolitus - ja koostöömeetmed 

või riiklike ametite korraldatud treenerite ja 

koolitajate kohtumised. Need vastavad hästi 

programmi toetusesaajate õppimisvajadustele, 

suurendades nende ametialast pädevust ja seega kogu 

noorsootöö kvaliteeti. 

 

IV. Mitteformaalsed tegevused 
inimõigustealasel koolitusel 

Inimõigustealast haridust kirjeldab kõige paremini 
tulemus, mida soovitakse saavutada: selliste 
programmide pikaajaliseks eesmärgiks on luua 

kultuur, kus inimõigusi mõistetakse, kaitstakse ja 
austatakse. Võib esineda erinevaid seisukohti, kuidas 

selle eesmärgini parimal või kõige sobivamal moel 
jõuda, kuid eesmärk ise peaks seejuures samaks 
jääma. Kahel inimesel, üksikisikute rühmal või 

kultuuril ei ole ühesuguseid nõudeid ning ükski 
hariduslik lähenemine ei sobi absoluutselt kõigile 
sama hästi. See näitab, et tõhus inimõigustealane 

koolitus peab olema eelkõige õppijakeskne: see peab 
algama iga inimese vajadustest, eelistustest, võimetest 
ja soovidest igas ühiskonnas. 

Õppijakeskne hariduslik lähenemine tunnustab 
isikliku tegevuse ja isiklike muutuste olulisust ning 
võtab arvesse ka õppijate sotsiaalset konteksti, kuid 

see ei tähenda, et haridustöötajad peaksid töötama 
isolatsioonis või ei saaks õppida mõnelt kolleegilt, kes 
töötab erinevas kontekstis. Inimõigustealastele 

koolitustele pühendunud haridustöötajaid ühendab 
kogu maailmas soov luua ühiskonda, kus 

väärtustatakse ja austatakse inimõigusi. Olemas on 
üldised suunised, läbiproovitud ja testitud meetodid, 
õppematerjalid ning paljud valdkonnas töötavad 

inimesed – kõik see võib aidata seda ühist eesmärki 
saavutada. 

Noortele inimõigustealaseid tegevusi korraldades on 

oluline oma rühmast rohkem teada: milline on nende 
maailmavaade, mida nad juba teavad ja erinevate 
teemade kohta arvavad, mida nad tahaksid õppida jne. 

Pagulaste, immigrantide või vähemustega töötades on 
tõhusate tulemuste saavutamiseks ülioluline olla 
teadlik erinevatest kultuuridest ja mõista osalejate 

kultuuritausta. Samuti tuleb austada osalejate 
erinevaid kogemusi, mõista nende muresid, lootusi ja 
soove, jälgida nende käitumist ja reageerida 

võimalikele probleemidele adekvaatselt. 
Metodoloogilisest seisukohast peavad 

noorsootöötajad olema veendunud, et iga tegevus 
hõlmab arutelu ja hindamist; nad peavad olema 
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kannatlikud; keskenduma üksteise tundmaõppimisele; 
pöörama tähelepanu igale osalejale ja lõpuks seda 

kõike lihtsana hoidma. Mõned kasulikud inimõiguste 
teemasid hõlmavad meetodite kogumikud on juba 
tehtud ja  kasutamisvalmis. Järgnevalt on kirjas mõned 

noortele mõeldud mitteformaalsed tegevused, mis 
aitavad osalejatel vähemuste ja inimõiguste kohta uusi 
teadmisi saada : 

 

1. 1. Astu edasi (Compass) – lisateabe ja 

rollikaartide saamiseks minge veebisaidile.. 

 

Grupi suurus: 10-30 inimest. 
 

Aeg: 60 minutit. 
 
Ülevaade: Me kõik oleme võrdsed, kuid mõned on 

teistest võrdsemad. Tegevuses osalejad kogevad, mis 
tunne on ühiskonnas olla mõnes teises rollis. 
Käsitletavad teemad: sotsiaalne ebavõrdsus kui 

diskrimineerimise ja tõrjumise allikas; empaatia ja 
selle piirid. 

 

Eesmärgid:  
1. Arendada empaatiat teistest erinevate 
inimeste suhtes.  

2. Tõsta teadlikkust ebavõrdsetest 

võimalustest ühiskonnas  
3. Mõista teatud sotsiaalvähemusse või 

kultuurirühma kuulumise võimalikke 
isiklikke tagajärgi. 

Juhised:  

 
1. Looge rahulik õhkkond meeldiva taustamuusikaga 
või töötage täielikus vaikuses.  

 

2. Jagage juhuslikus järjekorras igale osalejale üks 
rollikaart. Kaart tuleb endale jätta ja seda ei tohi 

teistele näidata.  
 
3. Paluge osalejatel istuda (soovitavalt põrandale) ja 

oma rollikaart läbi lugeda.  
 
4. Algab rollidesse sisse elamine. Aidake osalejatel 

oma rolle luua suunates neid läbi järgmiste küsimuste. 
Iga küsimuse järel tehke paus, et anda inimestele aega 
järelemõtlemiseks ning endast ja oma elust  

pildi loomiseks: 

 
o Milline oli sinu lapsepõlv? Millises majas sa 

elasid? Milliseid mänge sa mängisid? Mis tööd su 
vanemad tegid?  
 

o Milline on sinu igapäevaelu praegu? Kus ja 
kellega sa suhtled? Mida sa teed hommikul, 
pärastlõunal, õhtul?  

 
o Milline on sinu elustiil? Kus sa elad? Kui 

palju igal kuul raha teenid? Mida teed vabal ajal? 

Mida sa oma puhkuse ajal teed?  
 

o Mis sulle põnevust pakub ja mida kardad? 

5. Nüüd palu inimestel üksteise kõrvale ritta seista 
(nagu stardijoonel) ja olla täiesti vait.   
 

6. Öelge osalejatele, et te hakkate ette lugema loetelu 
olukordadest, sündmustest või väidetest. Iga kord, kui 
osalejad saavad avaldusele või väitele vastata 

jaatavalt, peavad nad astuma sammu edasi. Eitava 

vastuse korral tuleb neil jääda oma kohale.  
 

7. Lugege olukorrad ükshaaval ette. Peatuge iga väite 
järel hetkeks, et inimestel oleks aega oma samm 
astuda ja ringi vaadates teiste seisukohad teadmiseks 

võtta.  
8. Lõpuks kutsuge osalejaid üles oma viimast 
positsiooni teadmiseks võtma ja andke neile 

paar minutit rollist väljumiseks. 
 
Arutelu ja hindamine  
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Alustuseks küsige osalejatelt, mis juhtus ja millised 

tundeid see mäng neis tekitas. Seejärel rääkige 
tõstatatud probleemidest ja sellest, mida nad õppisid.  
 

1. Kuidas inimesed ennast tundsid, kui nad 
edasi astusid või seda teha ei saanud?  
2. Millisel hetkel need osalejad, kes said sageli 

ettepoole astuda, märkasid, et teised ei 
liikunud nii kiiresti edasi?  
3. Kas keegi tundis, et mõnel hetkel eirati 

nende põhilisi inimõigusi?  
4. Kas inimesed oskavad üksteise rolle ära 

arvata? (Las inimesed avaldavad oma rollid 

arutelu selle osa jooksul). 
5. Kui lihtne või raske oli erinevaid rolle 
mängida? Kuidas nad seda inimest ette 

kujutasid, kelle rolli nad mängisid?  
6. Kas see rollimäng peegeldas reaalset 
ühiskonda mingil moel? Kuidas?  

7. Millised inimõigused olid iga rolli puhul 
mängus? Kas keegi sai öelda, et nende 

inimõigusi ei austatud või nad ei saanud oma 
inimõigusi teostada?  
8. Milliseid esimesi samme võiks astuda 

ühiskonnas valitseva ebavõrdsuse 
lahendamiseks? 

 

2. Väikesaare reeglid (Inspiring practice) 

Eesmärk: inimõiguste olemus, mõistmine, kuidas nad 
saavad ühiskonna toimimisele kaasa aidata, 

inimõiguste ülddeklaratsiooni (UDHR) tutvustamine. 
 
Aeg: umbes 60 - 95 minutit.  

 
Nõutavad materjalid: pabertahvlid; markerid ja 
UDHR-i kokkuvõtte koopiad iga rühmaliikme jaoks.  

 

Enne sessiooni: mõelge järele, kuidas antud tegevus 
saab aidata osalejatel mõista inimõiguste põhimõtteid. 

Selles tegevuses saavad inimesed välja mõelda, 
milliseid reegleid nad ise kehtestaksid, kui ühiskond 
alustaks nullist. Tegu on tuntud filosoofilise 

probleemiga, mida selgitatakse siin:  

 

„Oletame, et avastasid uue riigi, kus keegi pole varem 
elanud ning kus pole seadusi ega reegleid. Sa pead 
selles riigis elama hakkama, kuid sa ei tea, milline 

identiteet või staatus sul seal saab olema. Näiteks sa 
ei tea, kas oled võimas, nõrk või midagi vahepealset. 
Reeglid, mille sa sellistel tingimustel kokku paneksid, 

näitavad sinu suhtumist inimõigustesse ja  
võrdsusesse.” 
 

Juhised:  
 

1. Palu osalejaid mõnusalt istet võtta ja soovi korral 

silmad sulgeda, et teekonda ette kujutada. Loe ette 
antud tekst: „Te astute luksuslaeva pardale ja teid 
ootab ees elu parim puhkus. Laeva pardal näete palju 

erinevaid inimesi, igas vanuses imikutest kuni 
eakateni. Inimesed räägivad erinevaid keeli, nende 
riided vihjavad erinevatele kultuuridele ja 

religioonidele - sikhi turbanid, india sarid ning juudi 
mütsikesed. Pardal olles avastate, et mitmekesisus on 

veel suurem ja laevas pakutakse tegevusi vastavalt 
igaühe huvidele, sotsiaalsele grupile ja füüsilistele 
võimetele. Tegevuste valik ulatub  

ratastoolikorvpallist presbüterlike 
jumalateenistusteni, lisaks gei- ja lesbi-, 
biseksuaalsete ja transseksuaalide kohtumisõhtud, 

ulmekirjandusklubid, erakondade noorteüritused jne. 
Kõik veedavad väga mõnusalt aega. Siis aga sõidab 
laev jäämäe otsa ja hakkab uppuma. Imekombel 

pääsevad kõik 2000 reisijat päästepaatidele, triivivad 
paatides paar tundi ning jõuavad siis kuivale maale - 
üksikule saarele. (Paluge osalejatel silmad avada). 

Kõigil on hea meel avastada, et saarel leidub värsket 
toitu, vett ja kõike, mida inimene eluks vajab. Siiski 
ootate saarelt päästmist ning peate seni kooselu 

laabumiseks välja mõtlema reeglid, mille pääsenud 
elama hakkavad.” 

 

2. Palu osalejatel moodustada kolmest - neljast 
inimesest koosnevad rühmad ning igal rühmal kirja 
panna viis saarel kehtima hakkat ühiselu reeglit.  

3. Mõne minuti pärast küsige rühmalt:  
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▪ Kas mõnes reeglis oli lihtsam kokku leppida kui 

teises? Milliste reeglitega oli tegu?  
▪ Kas mõne reegli osas oli raskem kokku leppida?  
▪ Pange rühmade koostatud reeglid kirja. Otsige 

ühisosa ja võimalusi kokkulepeteks.  
 
4. Öelge, et te unustasite midagi mainida: reisijate 

rühm pole saarel üksinda. Kas teiste rühmade 
olemasolu muudab midagi? Miks? Kuidas?  

 

5. Kuidas saaks inimõiguste põhimõtete järgimine 
seda olukorda lahendada aidata? Kas on põhimõtteid, 

mida kindlasti soovite järgida, kui lähete teise saarel 

elava rühmaga läbirääkimisi pidama?  
 

6. Lugege UDHR-i avalauset: „Me kõik oleme 

sündinud väärikuse ja õiguste poolest võrdsetena“ 
ning tuletage inimestele meelde, kuidas inimõigused 
toetavad väärtusi, mille poole ühiskond võiks pürgida.  

 
7. Jagage laiali UDHR-i kokkuvõtete tekstid. Pöörake 

tähelepanu sellele, et UDHR töötati välja 
konfliktikogemuste alusel, et aidata sõlmida rahu 
kõikide maailma rahvaste vahel.  

 
8. Paluge vabatahtlikel mõned pealkirjad ette lugeda 
ja deklaratsiooniga tutvuda. Küsige rühmadelt:  

▪ Millised ÜRO deklaratsioonis loetletud õigusi nende 
“saarereeglid” ei sisaldanud?  
▪ Kas nende rühm pani kirja ka selliseid reegleid, mida 

ÜRO deklaratsioonis polnud?  
▪ Miks on UDHR-i nimetatud maailma kõige paremini 
hoitud saladuseks?  

▪ Mis võiks maailmas teistmoodi olla, kui kõik 
inimesed teaksid ja mõistaksid UDHR-i? Mida saaks 
teha, et see juhtuks? 

 

 

 

 

3. Piirideta inimõigused (arendamine ja 

kohandamine). Mitteformaalsed noorte pagulaste 

vajadustele vastavad haridusmeetodid.) 

 

 

 

Grupi suurus: 8 inimest (väikerühmades 4) . 

Aeg: 40 minutit (põhitegevus), 70-80 minutit (täielik 
seanss) 

Ülevaade: selles tegevuses väljendavad inimesed 
inimõigusi pantomiimi abil  

Eesmärk: tutvustada inimõiguste ideed ja tõsta 
teadlikkust oma õigustest.  

Eesmärgid: vastutuse võtmine oma tegude eest; 

põhiliste inimõiguste, nende universaalsuse ja 
jagamatuse äratundmine ning mõistmine, 
rahvusvahelise koostöö soodustamine, teema vastu 

huvi ja uudishimu äratamine. 

Materjalid:  

● väike pall (nt žongleerimispall) 
● muusika ja kõlarid  
● pildikaardid, mis kujutavad kindlaid kehaasendeid 

(nt lamamine, „puu” joogaasend, ristis jalgadega 
istumine jne) 
● pabertahvel / tahvel ( teema sissejuhatus ja 

lõpuhindamine)  
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● markerid ja märkmepaberid 

● 3 pildikaartide komplekti, mis kujutavad valitud 
inimõigusi, sealhulgas nende nimetusi rühma 
töökeeles 

 ● erinevate, kergesti äratuntavate emotsioonide 
kujutised (võib kasutada  sotsiaalmeediast kopeeritud 
emotikone) - üks komplekt iga osaleja kohta  

 

Juhised:  

1. Pange kaks võistkonda võistlema. Jagage ruum 
rühmade vahel pooleks, ehitage nende vahele piir (nt 
toolidest) ja öelge neile, et nad esindavad kahte 

erinevat riiki. Andke mõlemale rühmale üks 
inimõigusi kujutavate kaartide komplekt (nii 
kirjutatud kui joonistatud ) 

2. Valige mõlemast rühmast vabatahtlik ja näidake 
neile ühte inimõigust (jälle nii kirjutatud kui ka 
joonistatud). Andke neile aega umbes 30 sekundit, et 

otsustada, kuidas seda koos pantomiimi kasutades 
ilma rääkimata mõlema rühma ees korraga esindada.  

3. Meeskond peab võimalikult kiiresti ühiselt ära 
arvama, millisele kaardil kujutatud inimõigusele 
vastasmängija oma pantomiimiga viitab. Meeskond, 

kes esimesena vastust pakub, tõstab üles vastava 
kaardi, kuni mängujuht teise grupi kaardi ära võtab. 
Kui meeskonnad annavad õige vastuse samal hetkel, 

võivad mõlemad rühmad kaardi endale jätta.  

4. Osalejatel etendavad kordamööda pantomiimi 

kaudu erinevaid õigusi, kuni kõik inimesed v kaardid 
läbi saavad. Iga rühm loeb oma kaardid kokku ja ütleb 
oma tulemuse. Kui rühmadele jääb sama arv kaarte, 

võite mõne juhuslikult valitud kaardi ühest rühmast 
ära võtta, nii et järele jääks ebavõrdne hulk kaarte.  

5. Paluge osalejatel väljendada, kuidas nad end 

tunnevad olukorras, kus nende “riik” on mõned algselt 
saadud inimõigused kaotanud. Osalejad saavad oma 
suhtumist ja tundeid väljendada 

emotsioonikaartidega, mis riigi ette ritta laotakse.  

6. Tehke iga rühma tunnetest kokkuvõte ja paluge 

osalejatel oma emotsioonikaartide valikuid 
põhjendada. Seejärel peavad osalejad meeskondades 

vastavatele väljakutsetele võimalikke lahendusi 

otsima. Iga rühm peaks leidma oma millisele 
olukorrale lahenduse - nad võivad isegi kolida teise 
riiki, kus on rohkem inimõigusi, kuid sel juhul ei kehti 

neile enam päritoluriigist pärit õigused. Lõpuks 
võiksid osalejad jõuda piiri kaotamise lahenduseni, et 
grupid saaksid kasutada mõlema riigi õigusi. 

 Arutelu ja hindamine:  

● Kuidas osalejad end tunnevad? Kuidas nad end 

tegevuse erinevates etappides tundsid?  

● Kuidas protsess kulges? Mis juhtus tegevuse 
käigus? Kas võimalusi oma õiguste teostamiseks oli 

raske leida?  

● Millisel hetkel osalejad mõistsid, et rühmad lähevad 

eri suundadesse?  

● Kuidas nad lõpplahenduseni jõudsid ja kuidas 
pidasid läbirääkimisi teise rühmaga, et jõuda ühise 

lahenduseni?  

● Pärast kõigi lahenduste ülevaatamist küsige, kui 

palju või vähe osalejad  inimõigustest varem teadsid. 
Mida uut nad õppisid? Kas nad teavad veel teisi 
õigusi, mis peaksid olema kõigile ühised?  

● Mida saavad nad teha enda ja teiste inimõiguste 
austamise tagamiseks? Mida nad teeksid, kui nad 
oleksid olukorras, kus kellegi õigusi ei austata? (Võite 

mingi  olukorra välja pakkuda).  

● Tegevuse hindamiseks kasutage visuaalset materjali 
- näiteks pabertahvlit, kus on nool väärtustega 0–100 

ja paluge osalejatel panna märk skaalale vastavalt 
sellele, kui palju see tegevus meeldis. 
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4. Aknad ja peeglid (Inimõiguste Ressursikeskus)) 

 

Aeg: 30 minutit kuni 1 tund. 

Ülevaade: erinevatest kultuuridest pärit inimeste 

fotode kasutamise kaudu tekitab tegevus küsimusi 
universaalsuse, mitmekesisuse ning inimväärikuse 
kohta.  

Materjalid: UDHRi koopiad; erinevate kultuuride, 
vanuste ja taustadega inimeste piltide kogum.  

Juhised 

A osa: Piltide vaatlemine  

1. Osalejad (ükshaaval, paarides või väikestes 

rühmades) valivad pakutavatest välja ühe pildi. Uurige 
pilti ja arutage järgnevate küsimuste üle.  

2. Küsimused universaalsuse kohta:  

● Miks te selle pildi valisite? Miks võis fotograaf selle 
teema valida?  
● Millised detailid pildil peegeldavad teie enda elu või 

midagi tuttavlikku?  

● Mis tundub pildil aknana teise kultuuri või eluviisi, 
võõras ja tundmatu?  

● Kas pildil olev isik(ud) elab (elavad) teist väga 
erinevat elu? Kas tal on erinevad väärtused, vajadused, 
lootused ja ootused elule?  

● Millised inimõigused on teie arvates pildil 
oleva(te)le inimes(te)le kõige olulisemad? Kas teie 
arvates on need inimõigused ka teie jaoks olulised?  

● Kas inimõigused on universaalsed? Kas pildil olev 
isik(ud) soovib/soovivad teostada samu inimõigusi 

nagu teie? Kas te arvate, et isikul (isikutel) on 
samasugused inimõigused nagu teil? Miks “jah” või 
miks “ei”?  

 
3. Küsimused inimõiguste deklaratsiooni kohta:  

● Tehke nimekiri kõikidest inimõigustest, mida saate 
oma pildiga seostada. Pange kirja ka eiratavad või 
rikutavad õigused.  

● Vastake loetletud õigustele UDHR-i konkreetsete 
artiklitega. Pange kirja loendis olevate artiklite arv või 
kirjutage välja pildiga illustreeritud artikkel/artiklid ja 

kuvage see koos pildiga.  
● Näidake oma pilti (pilte) rühmale ja seletage lahti, 
milliseid õigusi olete sellega seostanud. Küsige 

soovitusi teiste õiguste kohta, mida osalejad võivad 
pildil (piltidel) jälgida.  
● Pärast seda, kui kõik on oma pilte näidanud, vaadake 

UDHR läbi ja uurige, milliseid artikleid pole ühelgi 
pildil. Kas mõnda artiklit on piltidel raskem „näha”? 
Aga reaalses elus? 

4. Küsimused inimväärikuse kohta:  

● Kas see pilt väljendab inimväärikust? Kuidas? Kas 
mõni detail ülesvõttel tundub pildil olevate inimeste 

inimväärikust kahandavat? Kuidas?  
● Milline oleks sama foto, kui see oleks tehtud sajand 
tagasi? Aga saja aasta pärast? Kas meie põhimõtted 

inimväärikuse kohta muutuvad? Kui jah, siis mis 
võiks need muutused kaasa tuua? Kas  antud muutusi 
saab seostada meie arusaamaga inimõigustest?  

● Kas foto aitab inimväärikuse väärtustamisele kaasa? 
Mis on inimväärikusel pistmist inimõigustega?  
● Miks võis fotograaf selle teema valida? Miks 

kunstnikud nii sageli valivad oma töö subjektiks 
inimeste seisndi?  
 

B osa: Piltide rühmitamine  

1. Paigutage kõik pildid põrandale või seinale kokku 
ja vaadelge neid ühe grupina.  

● Milliseid sarnaseid jooni kõikidel piltidel märkate?  
● Mida need pildid inimeseks olemise kohta räägivad?  
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● Kui kõik need pildid oleksid tehtud samas 

ühiskonnas, siis milliseid järeldusi võiksid selle 
ühiskonna kohta teha? Kas saaks öelda, et selles 
kogukonnas on  inimõigused kõigile kättesaadavad?  

● Kuidas need fotod praegustest erineksid, kui 
tingimused muutuvad (nt kodusõja puhkemine, nafta 
avastamine piirkonnas, naiste võrdsuse saavutamine, 

rangemaks muudetud lapstööjõu seadused, 
alghariduse kohustuslikuks tegemine, elamisväärne 
miinimumpalk)?  

● Tehke pildikollektsiooni põhjal oma järeldused 
inimväärikuse ja -õiguste kohta.  

 

2. Proovige pildid kategooriatesse jagada. Neid võib 
rühmitada sisu, tooni või inimõiguste-alase sisu järgi. 

Edasised tegevused  

1. Dialoog – kirjutage dialoog pildil olevate isikute või 
pildil oleva isiku ja teie vahel.  

2. Koomiks – joonistage fotol kujutatud inimes(t)e 
kohta koomiks.  

3. Uurimistöö – võimalusel uurige, kus pilt tehti. 
Tutvuge selle riigi ja kultuuriga, sealhulgas selle 
inimõiguste olukorraga.  

4. Looming – Kirjutage luuletus, jutt või mõni muu 
kunstiline väljund, mis fotol olevat ideed või tunnet 
väljendab.  
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Peatükk 7: Vähemuste inimõiguste 

koolituse kunst ja tulevik 

I. Sissejuhatus 

Inimõigustealase hariduse ja koolituste põhiliseks 
tähtsuseks on inimeste võimestamine, mille kaudu 

inimesed ja kogukonnad suurendavad kontrolli 
oma elu ja seda mõjutavate otsuste üle. 
Inimõigustealase hariduse eesmärgiks on panna 

inimesed koostööd tegema, et saavutada olukord, 
kus inimõigused, õiglus ja väärikus on kõigile 
kindlustatud. Globaliseerumine ja inimeste 

suurem liikuvus Euroopa Liidus on kaasa toonud 
sisserände ja rahvusliku mitmekesisuse 
suurenemise paljudes ELi riikides, mis on 

omakorda mõjutanud töökohtade ja koolide 
rahvuslikku, rassilist ja usulist koosseisu. Euroopa 

ühiskonnad ja koolid seisavad silmitsi 

väljakutsega majutada üha erinevamate 
kultuuritaustadega sisserändajatest vähemusi. 
Seetõttu peab inimõiguste koolituste tulevik olema 

kaasavam ja kõigile vähemusgruppidele kergesti 
ligipääsetav. 

II. Koolituste tulevik 

 

 

César Rodriguez-Garavito 4, sõnul ei ole kunagi varem 
peetud nii palju debatte inimõiguste tuleviku üle kui 
praegu. Selle põhjuseks on ebakindel ja kiiresti 

 
4 https://www.openglobalrights.org/the-future-of-human-rights/ 

muutuv olukord maailmas, mis nõuab uusi strateegiaid 
inimõigustealase töö tegemiseks. On tekkinud palju 

uusi inimõiguste gruppe ja - teemasid. Pikemaajalised 
muutused geopoliitikas ja tehnoloogias loovad 
võrdselt nii uusi väljakutseid kui võimalusi 

inimõiguste kaitseks. Inimõiguste koolitusega seotud 
väljakutsed on tohutud – need hõlmavad muuhulgas 
identiteedi ja rahvusluse küsimusi ning soovimatust 

kasutada uusi õpetamisstrateegiaid, näiteks veebiõpet. 
Kuigi need takistused teevad inimõiguste koolitajate 
töö raskemaks, pole nad siiski ületamatud. Need 

väljakutsed nõuavad pühendumist hariduslikele 

eesmärkidele ja õpitulemustele, samuti erilise 
tähelepanu pööramist parimatele praktikatele ja 

eetilistele kohustustele. Edasisteks aruteludeks 
vähemusrahvuste noortega on ülioluline olla teadlik 
aktuaalsetest inimõiguste küsimustest: näiteks 

inimarengu ja väärikuse mõistmisest, vastutusest, 
inimõiguste kaitse parimatest praktikatest ning 
inimõiguste universaalsusest. Noori tuleks teavitada 

inimõigustealastest küsimustest, mis puudutavad 
otseselt nende elu ja ajendavad lahendusi otsima. 
Inimõiguste koolitus peab hõlmama  kriitilist 

mõtlemist, mis toetub ja toetab inimõiguste 
raamistikku ja tegevuste norme. Noorte, vähemuste ja 
inimõigustega seotud kohalike küsimuste paremaks 

mõistmiseks peavad inimõigustealased koolitused 
hõlmama ka vähemate võimalustega noori: neil on 
probleemidest parim ettekujutus ja just nemad vajavad 

kõige rohkem häid lahendusi. 

Kaasamine 
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Kaasamine tähendab diskrimineerimise vähendamist. 

Kaasamine tähendab, et kõigil inimestel, olenemata 

nende võimetest, puudest, rassist, seksuaalsest 

sättumusest või etnilisest kuuluvusest, on õigus olla 

austatud ja hinnatud oma kogukonna väärtuslike 

liikmetena; osaleda harrastustegevustes; töötada 

töökohtadel, kus makstakse konkurentsivõimelist 

palka ja kus on võimalik teha karjääri ning kasutada 

oma võimeid kõige paremini; õppida koos 

eakaaslastega lasteaiast kõrgkoolini ja jätkuvalt läbi 

kogu elu. Kaasatus on seotud ka inimõigustega.5 

Kaasavad ühiskonnad ehitavad oma arengupoliitika 

üles toetudes oma liikmete mitmekesisusele ning 

võimaldavad kõigi täielikku kaasamist ja 

ühiskondlikus elus osalemist sõltumata nende 

staatusest. Kaasav, inimesekeskne areng tähendab 

tegelemist struktuursete või õiguslike tõketega, mis 

diskrimineerivad inimesi ja rühmi. Teisisõnu tähendab 

kaasamine ka selliste diskrimineerimise vormide 

lammutamist, mis aitavad kaasa teatud inimrühmade 

püsivale marginaliseerimisele vanuse, soo, nahavärvi 

vms subjektiivsete tunnuste alusel6. 

Inimõiguste seadus keelab diskrimineerimise mis 
tahes põhjustel, sealhulgas rassi, värvi, rahvusliku, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, keele, soo, 

usutunnistuse, poliitiliste vaadete, vanuse, puude, 
tervisliku seisundi, rände seisundi, seksuaalse 
sättumuse või soolise identiteedi alusel. Vähemuste 

õigused põhinevad tunnistamisel, et vähemused on 
teiste ühiskonnarühmadega, tavaliselt elanikkonna 
suurema osaga võrreldes haavatavas olukorras ning 

vähemusrühmade liikmeid on vaja kaitsta nende 
staatusest tingitud diskrimineerimise, assimileerimise, 

süüdistamise, vaenulikkuse või vägivalla eest. Tuleb 
rõhutada, et vähemuste õigused ei ole privileegid, vaid 
need on mõeldud erinevate kogukondade liikmete 

võrdse austamise tagamiseks. Need õigused teenivad 
haavatavate rühmade huve ja peaksid tagama 

 
5 
https://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=213
%C2%A0 

ühiskonna kõigi liikmete võrdsuse ning inim- ja 

põhiõiguste kehtimise vähemalt miinimumtasemel. 

Vähekindlustatud noori võib liigitada väiksemate 
võimalustega noorteks, sest nad on oma eakaaslastega 

võrreldes ebasoodsas olukorras. Neil noortel on 

rohkem takistusi, mis raskendavad juurdepääsu 
ametlikule ja mitteformaalsele haridusele. See toob 

kaasa ebavõrdse olukorra mitmetes situatsioonides, 
nagu näiteks vähemuste inimõiguste teemalistel 
koolitustel. Inimõigusalased koolitused ei anna 

noortele lihtsalt jõudu, vaid ka rohkem  võimalusi ja 
kontrolli oma elu ja tulevikku puudutavate otsuste üle. 

Sellest tulenevalt peab rohkem vähemuste 
inimõigusalaseid koolitusi jõudma väiksemate 
võimalustega ja vähemuse taustaga noorteni. Nende 

noorte inimõigusalastesse koolitustesse kaasamiseks 
on palju võimalusi, näiteks sihtgruppidele 
individuaalselt lähenedes. On normaalne, et alguses ei 

tule kohale just palju inimesi, kuid töö väiksema 
rühma noortega, kes on koolitusest tõesti huvitatud 
toob paremaid tulemusi kui suur grupp teemast mitte 

eriti hoolivaid noori. Asjast huvitatud noored võivad 
koolitustele meelitada rohkem endasuguseid inimesi. 
Teine hea meetod noorte tähelepanu äratamiseks on 

anda neile koolitustel aktiivseid rolle. On oluline 
nende õlgadele mitte liiga palju vastutust panna, kuid 

mõne kohustuse täitmine annab võimaluse võtta 

vastutust ja näitab noortele, et ise otsuste tegemine 
võib igas eluvaldkonnas  kasuks tulla. Lõpuks on 
tähtis ka usaldus noorsootöötaja ja noorte vahel. Kui 

noored usaldavad noorsootöötajaid ja nende 
tööprotsessi, on lihtsam aidata neil ületada erinevaid 
takistusi ja olukordasid, millega nad igapäevaelus 

silmitsi võivad seista. 

Digitaalsed võimalused 

Formaalset ja mitteformaalset haridust pakkuvad 
organisatsioonid peavad tänapäeval leidma võimalusi 
hariduse ja teadmiste edastamiseks kõigile lihtsalt ja 

probleemideta. Üheks viisiks on distants- ja veebiõpe. 
Noortekeskused, kes soovivad pakkuda 

6 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/EIE
Pamphlet.pdf 
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koolitusvõimalusi vähekindlustatud noortele, peaksid 

kaaluma internetikoolitusi. Veebikoolitused aitavad 
teadmisi Interneti kaudu viia sihtrühmadeni kogu 
maailmas ning just neil teemadel, mida keegi soovib 

õppida. Ka oma valdkonna asjatundjad saavad oma 
teadmisi sel viisil kõigi huvilistega jagada. Kuigi 
mitteformaalsete õppemeetodite kasutamine veebis 

võib olla keerulisem, pakuvad veebikoolitused 
lõputult palju erinevaid õppimise võimalusi. Mõned 
veebiõppe eelised on järgmised: 

● Vabadus õppida kõike, mida iganes tahad - 
internetikoolituse suurimaks eeliseks on võime minna 

oma valitud teemasse nii sügavalt kui soovid. Internet 
on tekitanud meis pideva infonälja, kuid samas pole 
vabalt kättesaadav info alati piisavalt põhjalik. 

Veebiõpe kõrvaldab kõik isiklikud tõkked, mis võivad 
inimestel õppimist segada. Näiteks mõnes kultuuris 
eksisteerivad tabud, mis ei soodusta isiklikku 

õppimist, aga Internetis saab sel juhul siiski end 
harida, kartmata seejuures hukkamõistmist või 
kättemaksu.  

● Mugav õppimine oma kodust – üheks veebiõppe 
eeliseks on paindlikkus. Sa võid oma aju treenida ilma 
igapäevase mureta, kuidas õigeks ajaks kooli jõuda, 

liikluses seigelda ja isegi haigena kooli minna, et mitte 
klassist maha jääda. Veebiõppel saate oma õpingutega 
järjel püsida ilma, et peaksite kodust üldse välja 

astuma.  

● Ülim mugavus ja paindlikkus- inimesed on tihti 

töö, kooli, sotsiaalsete kohustuste ja perekondlike 
kohustuste tõttu ülekoormatud. Alates ärkamise 
hetkest kuni taas voodisse vajumiseni on tempo kogu 

aeg laes. Ülekoormatusel võivad olla negatiivsed 

tagajärjed. Kui sul pole aega puhata ja lõdvestuda, ei 
suuda sa kõiki oma töid ja tegemisi enam nautida. 

Veebiõpe võimaldab sul oma õppimist ise mugavalt 
planeerida. Võib-olla ei ole sul vaba hetke hommikul 
või pärastlõunal, aga leiad oma kursuse jaoks sobiva 

tunnipikkuse ajaakna igal õhtul.  

● Rohkem võimalusi õpetaja ja õpilase suhtlemises 

- Interneti piirideta olemus on veebikoolituste üks 
suurimaid eeliseid. Internetikursuse kaudu saad 

kohtuda inimestega maakera teiselt poolelt. Iga 

suhtlus pakub võimalusi süvenemiseks ja uute oskuste 
omandamiseks. Te võite suhelda nii sotsiaalmeedias 
kui füüsilistel kogunemistel kohatud inimestega. Kui 

teie kursus sisaldab live-veebiseminare ja voogesitusi, 
saate suhelda oma kaasõpilaste ja juhendajaga otse 
reaalajas.  

● Õppida saab oma tempos - just nii, nagu meie 
huvid on ainulaadsed, on erinevad ka meie õpistiilid. 
Kõik töötavad ja õpivad omas tempos. Mõned 

inimesed tõmbavad uut infot ligi kergesti nagu 
magnetid, teised vajavad kordamist, et uusi teadmisi 

täielikult kinnistada. Kõik õpistiilid on normaalsed, 
aga vales keskkonnas õppides raiskad oma aega ja 
raha. Kiired õppijad peavad end sageli tagasi hoidma, 

kui nad töötavad kursusel koos aeglasemate 
õppijatega. Nemad tahaksid juba uue infoga edasi 
hüpata, kuid on sunnitud ootama, kuni kaaslased neile 

järele jõuavad. Samal ajal ei saa aeglasemad õppijad 
õppetunnist kiiresti läbi tormata enne, kui nad 
tunnevad, et on materjali täielikult omandanud. 

Aeglased õppijad võivad tajuda põhjendamatut survet 
teistele õpilastele järele jõuda. Nad võivad oma 
aeglase õppimistempo üle piinlikkust tunda, mis võib 

omakorda mõjutada nii vaimset tervist kui 
akadeemilist edasijõudmist. Veebikoolitused aga 

sobivad nii kiiretele kui aeglastele õppijatele, sest 

tempo saab ise valida, kellegiga võistlema ja mingit 
survet tundma ei pea. Veebitunnis saab materjali 
vajadusel vahele jätta või korrata just nii palju kordi, 

kui on vaja end oma teadmistes kindlalt tundmiseks.  

● Parem keskendumisvõime - saad oma kursuse 

materjale üle vaadata siis, kui oled sobivas 
meeleseisundis. Oma õppimiskogemuse 
maksimaalseks ärakasutamiseks on hea õppida just 

siis, kui oled õiges meeleolus.  

● Stimuleeri oma aju ja hoia seda tervena - 
õppimine tähendab seda, et sinu aju teeb seda, mida ta 

kõige paremini teeb: mõtleb. Aktiivne ajutegevus 
parandab vaimset tervist, vähendab dementsuse 
tekkimise võimalusi ning treenib mõistust 

informatsiooni kiiremini omandama. Pakkudes oma 
ajule pidevalt väljakutseid,  hoiad seda aktiivsena ja 
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tervena, mis võib omakorda soodustada pikaajalist 

tervist ja heaolu. Internetikoolituste eeliseks on see, et 
saad oma aju tööle panna igal ajal ja ükskõik kus, kui 
on internetiühendus.  

● Õpi vastavalt oma õpistiilile - Kuigi akadeemilises 

kogukonnas on palju vaidlusi õpistiilide teema üle, 
arvatakse, et inimesed omandavad informatsiooni 

erineval moel. Mõnele inimesele meeldib uut infot 
kuulata: nad töötlevad andmeid sel viisil kõige 
paremini ja mäletavad seda teavet pikema aja jooksul. 

Visuaalsetele õppijatele meeldivad graafikud, videod, 
fotod ja kõik muu, mida nad näevad. Nad reageerivad 

kõige paremini visuaalsel kujul edastatud infole, mis 
aitab nende ajul probleeme lahendada ja uusi teadmisi 
koguda. Mõned õpilased õpivad kõige paremini 

hoopis internetimängude kaudu. 

●Kasvata enesedistsipliini ja vastutustunnet - 
veebikoolitused arendavad  vastutustunnet: sa 

saavutad eesmärgi, sest tahad kasu saada ja vastutad 

ise oma edu eest.  

● Paranda oma suhtlemisoskust - kirjalikult 
suhtlemine on kunst, isegi kui tegu on lihtsa e-kirjaga. 
Kui suhtlus toimub täielikult arvutis, ilma 

suhtlemispartneri nägu nägemata ja tema häält 
kuulmata, võib kergesti temast valesti aru saada või 
segadusse sattuda. Veebikursustel osalemine sunnib 

teid arendama oma oma virtuaalse ja kirjaliku suhtluse 
oskusi. Sa õpid kirjalikult esitama oma argumente ja 
konkreetseid küsimusi, et saada vajalikke vastuseid. 

Virtuaalse etiketi õppimine võib sind edaspidi aidata 
ka sinu tööelus. 

Veel üheks veebikoolituse eeliseks on tema 

pikemaajalisem mõju osalejatele. Veebiõpe pakub 
osalejatele õppematerjale – märkmeid, videoid, 
õpikuid, PDF-e, taskuhäälingusaateid ja palju muud, 

mis jäävad neile kasutamiseks igal ajal kui nad seda 
vajavad. Avatud kursused, kus osalevad noored üle 

kogu maailma, aitavad nende vahel suhteid luua. 
Osalejad võivad kohtuda teiste noortega, kellel on 
sarnane mõttemaailm, ideed või samasugused 

takistused elus. See annab neile võimaluse üksteisega 
sidet pidada veel kaua pärast koolituse lõppemist. 

Seetõttu on digitaalsed koolitused ja kursused 

pikemaajalise mõjuga ning võivad noortele ka 
tulevikus kasu tuua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
50 

  KOKKUVÕTE 

 

Inimõiguste alased koolitused annavad noortele 

võimalusi enesele võimu anda, õppida lähenemisviise 

takistuste ületamiseks nii praegu kui ka tulevikus. 

Käsiraamat annab ajakohast teavet, teadmisi ja 

tavasid, et arendada ja pakkuda kohandatud ja 

tõhusaid vähemuste inimõiguste koolitusi. Nagu 

peatükkidest aru saab on inimõiguste tulevik 

muutuses. Inimõiguste liikumine on üleminekujärgus 

ning on toimunud palju uusi inimõiguste rühmitusi ja 

küsimusi. Seetõttu muudavad inimõiguste alased 

koolitused nende sisu, kuid parima mõju 

saavutamiseks pakuti erinevates peatükkides 

praktilisi, hõlpsasti kasutatavaid ja tõhusaid 

lähenemisviise noorsootöötajatele ja koolitajatele, et 

viia need ellu oma igapäevases töös vähemuste õiguste 

valdkonnas.   

Edukaks koolituseks peab olema läbimõeldud 

disainifaas ning selle eesmärk on välja selgitada 

õpieesmärgid, mis üheskoos saavutavad 

üldeesmärgid, kuid eelkõige on vaja tõsist 

ettevalmistust ning lähenemiste ja vahendite 

paindlikkust. Ainulaadne pädevuste kogum, kui seda 

vajatakse vähemuste õiguste koolitaja jaoks – 

teoreetilised teadmised, juhtumiuuringute jälgimine, 

alati uute lähenemisviiside uurimine ning ennekõike 

õppimise ja arenemise pidev jätkamine. Veelgi enam, 

koolitaja on planeerimisfaasis oluline, et ta oleks 

osalejatele eeskujuks ja oleks alati põhjalikult ette 

valmistatud. Inimõiguste õpetamiseks ja õppimiseks 

on palju viise ning metoodikaid, mida käsiraamatu 

erinevates peatükkides tutvustatakse. 

Lisaks sellele on vähemusrahvuste inimõiguste 

alased koolitused olulised tagamaks, et kõik 

mõistaksid, toetaksid ja edendaksid inimõigusi 
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