Valgamaa noored ja välispoliitika
Küsitluse tulemused
Valgamaa Noortekogu
Küsitlus viidi läbi 21. aprillist kuni 5. maini 2016. aastal. Küsitlusele vastas 54 noort, kellest 42 olid
naised ja 12 mehed.
Kõige enam vastanuid olid vanuses 15-17 aastat, järgnesid 18-20-aastased ja vanemad kui 20 (joonis
1).
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Joonis 1. Vanuseline jaotus

Kõige enam vastanuid olid Valgast. Järgnesid Tõrvast ja Palupera vallast. Taheva, Hummuli ja Õru
vallast ei vastanud küsitlusele ühtegi noort (joonis 2).
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Joonis 2. Vastanute jaotus kodukoha järgi

Üle poole vastanutest jälgib iga päev välispoliitilisi uudiseid. 20 vastanut sirvib kord nädalas uudiseid,
4 vastanut aga jälgib harva uudiseid (joonis 3).

Noorte uudiste jälgimise sagedus
35
30
30
25
20
20
15
10
4

5
0
Iga päev

Kord nädalas

Harva

Joonis 3. Noorte uudiste jälgimise sagedus

Üle 87% vastanutest loeb uudiseid internetis. 74% vastanutest jälgib televisiooni vahendusel
uudiseid ja 37% vastanutest loeb trükimeediat. Variandi „Muu“ all toodi välja veel ka raadio (joonis
4).
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Joonis 4. Uudiste jälgimise vahendid

Kõik vastanud olid kursis 2015. aasta novembris Pariisis toime pandud terrorirünnakuga. 52 vastanut
olid kursis ka Brüsselis toimunud rünnakutega, 1 vastanu ei olnud sündmusega kursis ja 1 vastanu
märkis, et on osaliselt teadlik antud terrorirünnakust.

63% vastanutest tundis, et pärast neid sündmusi ei ole Eestis ohtlik elada, samal ajal kui 37%
vastanutest tundis, et ka Eestis on ohtlik elada (joonis 5).
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Joonis 5. Oht Eestile

Põhjendused eelmisele küsimusele:


















Elan väherahvastatud kohas, kus saaks plahvatuses hukka 1 -2 inimest, kui peaks midagi
sellist juhtuma.
Sest tegelikult ei tea, kuidas üks või teine inimene käituda võib või millal mingis hoones
midagi juhtuda võib.
Mingi hirm on ikka sees, aga ohtudena tunnetan ma pigem muud kui terrorirünnakuid.
Ohtlikkuse põhjustab see minu jaoks sellepärast, et see võib ka Eestisse edasi jõuda.
Eestisse tulevad immigrandid ja neid hakkab tulema aina enam. Eestlased on varsti
vähemusrahvus oma enda kodumaal.
Eesti asub keerulises asukohas ja seetõttu on minul hirm, et ka meiega midagi sellist juhtub.
Kunagi ei või teada, kus oht võib sind varitseda.
Eesti on liiga tagaplaanil Euroopas, et see tähelepanu ärataks terroristide seas.
Ma loodan, et siia ei tule terrorirünnakut.
Loogiline ju.
Kuna kõik nii-öelda tahtjad terroristid on juba Euroopas, siis pole vöimalik tõestada, et need
terroristid pole juba Eestis. Brüsselis varastati tuumajaama turvamehe id-kaart ning töötõend
ning kui keegi selle tuumajaama õhku laseb, on Eestiga nagunii köik.
Kuna Eestis pole midagi, mida rünnata ning siin pole nii palju immigrante kui näiteks Belgias
või Prantsusmaal, pole siin ka ohtlik. ISISele ei paku sellised kohad nagu Eesti huvi. Nad
ründavad eurooplastele olulisemaid punkte. Kuid kunagi ei tea, mida mõeldakse ja tahetakse.
Sest see võib igal ajal ka siin juhtuda.
Eesti on väikene. Meie ründamine tekitaks vaid küsimusi.
Miks peaks selle pärast meil olema ohtlik elada? Pole minu arust.























Arvan, et oht on alati, kuid ei saa oma elu sellepärast elamata jätta.
Need rünnakud on toimunud otseselt seoses ränderiisiga ja kuna ka Eestisse on tulemas
suurem hulk pagulasi, siis kardan ma terrorirünnakuid.
Sest keegi ei tea kus ja kunas midagi juhtuda võib.
Arvan, et veel ei ole. Aga ühel hetkel, kui asjale piiri ei panda, võib ohtlikuks minna.
Sest ma ei usu praegu, et siin midagi sellist juhtuks.
Seni, kuni Eestis midagi sellist juhtunud pole, on siin ohutu.
Terrorism on tegelikult Eestile väga lähedal ja need sündmused, mis juhtusid, tulid väga äkki,
nii et kunagi ei tea, kust järgmine pauk tuleb.
Kui me elame kartes, siis terrorirünnak täitis oma eesmärgi.
Iga hetk võib Eestis ka midagi sellist toimuda.
Kunagi ei tea, mis Eestis juhtuda võib.
Kuna Eestis pole midagi sellist veel juhtunud, siis miks peaksin kartma?
Sest ma tunnen, et siin on turvaline ja siin ei ole olnud ûhtegi terrorirünnakut.
Eestis on vähe radikaalseid liikumisi.
Eesti on minu arust piisavalt kaugel, aga ennast kaitsma olen küll hakkanud rohkem.
Ma ei näe väga suurt ohtu, aga väike kartus jääb alati (eriti pagulaste pärast).
Ükskõik millises naaberriigis toimepandud terroriakt iseenesest ei suurenda rünnaku
tõenäosust ega tähenda, et meid kohe järgmisena rünnatakse.
Eesti õnneks ei ole hetkel sihtmärke. Samas tuleks muret tunda terrorirünnakute osas mujal
maailmas (Türgi, Liibanon, Tuneesia, Egiptus, Keenia jne). Pariisi ja Brüsseli rünnakutel on
liiga palju rõhku võrreldes teistega.
Mine sa tea.
Millalgi ei või teada, kes tuleb ja proovib midagi korda saata.
Keegi ei taha siin midagi korraldada.

Kas need terrorirünnakud on mõjutanud Sinu käitumist? (24 vastanut vastas, et ei ole)















Olen valvsam ümbritseva osas.
Otseselt ei ole, kuid ärevaks on teinud meeleolu küll.
Jah, ma olen rohkem tähelepanelikum.
Käitumist küll mitte, sest mul pole kartust, et nad ründavad Eestit, kuid võibolla teistesse
Euroopa riikidesse on ohtlikum reisida.
Kindlasti.
Jah, need on teinud mind ettevaatlikumaks võttes kontakti välismaalastega.
Natukene ikka.
Võib-olla vaatan täpsemalt kuhu reisin ja kas tahan üldse reisida, muidu küll mitte.
Mitte eriti, ei saa elada hirmus. Elan edasi oma igapäevast elu ja proovin elada täiel rinnal.
Toovad rohkem hirmu.
Jah, ma olen õppinud ennast käte ja jalgadega kaitsma.
Olen hoolikam.
Kindlasti. Pole nii suurt tuhinat kusagile reisile minna ja pigem olla oma kodukohas mõnda
aega, et natukenegi rahulikumaks muutuks olukord maailmas.
Olen inimeste suhtes tolerantsem.

Üle poole vastanutest arvas, et Eesti julgeolekule on ohuks nii Venemaa agressiivsus kui ka eestlaste
endi sallimatus ja viha. 44% vastanutest pidas ohuks pagulaste Eestisse saabumist. 2 vastanut arvas,
et põhjuseid on ka teisi (joonis 6).
Variandi „Muu“ all väljatoodu:



Võimalik, et USA tulevase presidendi otsused, olenevalt sellest, kes valituks osutub.
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