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SAATEKS 

1995.-1996. aastal tegeles Jaan Tonissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskus 
PHARE makroprojekti raames multikultuurse Ohiskonna ja demokraatiaprobleemide
gao Korraldati mitu rahvusvahelist konverentsi ja seminari, kus kasitleti tanapaeva 
maailma olukorda laiemalt ning otsiti vastust kOsimustele: mis on multikultuursus?, 
kas Baltikum ja Eesti on multikultuursed?, missuguseid probleeme voi eeliseid toob 
multikultuursus Ohiskonnale? jne. Projekti kaigus Ollitati neli erialatrOkist ning valmis 
kaks videofilmi - "Mis on demokraatia?" ja "Mis on multikultuurne Ohiskond?" 

Videofilmid tootis Kodanikuhariduse Keskuse tellimusel firma Elav Teadus. Oma 
suunitluselt on need oppefilmid, sest pOOavad anda piisavalt lihtsaid, ent am men
davaid vastuseid just nimelt nendele kOsimustele, mis sisalduvad filmide pealkir
jades. Videodes kasitletav teemadering sobib esmajoones pohikooli ning gOmnaa
siumi kodaniku- ja Ohiskonnaopetustundidesse. Videode laiema kasitluslaadi tottu 
sobivad nad ka ajaloo-, filosoofia-, kultuuri- voi mone muu humanitaartsOklit 
opetades. Samas ei ole filmid oma Olesehituselt ega metoodikalt spetsiifilised oppe
filmid, vaid on tehtud nii. et neid voiks vaadata laiemgi auditoorium. Videodes sisal
duva kogu rikkaliku teabe paremaks omandamiseks oppeprotsessis on seetottu vaja 
moningast taiendavat metoodilist abi. mida see brosOOr pakubki. 

BrosOOr koosneb kahest pohimottelisest osast. Esimeses on videofilmi "Mis on 
multikultuurne Ohiskond?" vaatamisel ekraanile ilmuvad subtiitrid ning lisateave selle 
kohta, mida samal ajal kaadris naidatakse ja kes koneleb. Subtiitritel on filmis eriline 
tahendus, kuna pohiline info esitatakse suulise kone kaudu, pildil on enamasti saa
tev ja seoseid loov roll. Samas osas juhatatakse opetajat. kuidas seda 67 minutilist 
visuaalset oppematerjali eri tundides naidata, mida peaksid oppijad igast osast teada 
saama ning kuidas nende tahelepanu vajalikule p66rata. Seega annab brosOOri 
esimene osa vastuse opetaja kOsimusele: "Kuidas videofilmi ainetunnis kasutada?" 

Teine osa sisaldab lisalugemist multikultuurse Ohiskonna problemaatika kohta. 
Need tekstid voiksid erialast huvi pakkuda peamiselt opetajale, kuid ka kaasaegse 
maailma konealustest probleemidest huvitatud opilastele. 

VIDEOFILMI "MIS ON MULTIKULTUURNE OHISKOND?" 
SAAMISLOOST. 

1995. ja 1996. aastal tegeles Kodanikuhariduse Keskus PHARE makroprojekti 
raames multikultuure Ohiskonna probleemidega. Projekti p'rllktiline valjund oli firmas 
Elav Teadus valminud 67 minutiline oppevideofilm "Mis on multikultuurne 
Ohiskond?" Video tootmisel peeti silmas Oldhariduskooli kodaniku- ja Ohiskonnaope
tuse aine vajadusi. 



Film on ules ehitatud eri rahvusvaheliste ekspertide uksteisest soltumatult 
antud vastustele ning arutlustele jargmistel teemadel: 

1. Mis on multikultuurne uhiskond? 

2. Mis on multikultuurse uhiskonna tugevad kuljed? 

3. Mis on multikultuurse uhiskonna norgad .kuljed? 

4. Millised on multikultuurse uhiskonna voimalused? 

. Kaadris koneldavat saadavad juttu ilmestavad ja rohutavad. kohati allegoo
rilised visuaalsed kaadrid. Videofilmi votted toimusid 1995. aasta sugisel ja 
1996. aasta kevadel nii Eestis kui valismaal. 

Videos esinevate rahvusvaheliste ekspertide, sotsioloogiaprofessor emeeri
tus John Rexi. Londoni koolide uleminspektori Michael Hussey. Uppsala Ulikooli 
Multietnilise Uurimiskeskuse teadlase Hans-Ingvar Rothi. Briti Rasside 
Vordoiguslikkuse Komitee teadlase Phil Barnetti ja Londoni Ulikooli professori 
Tagdish Gundara esinemised on salvestatud 1995. aasta sugisel Eestis Parnu 
Rannahotellis toimunud kolmepaevase PHARE projekti rahvusvahelise konve
rentsi ajal. 

Sama aasta detsembri alguses viibis vottegrupp koosseisus Juri Tallinn (stse
narist). Villu Vallik (operaator). Sulev Saar (reisi manedzher). Sulev Valdmaa (kon
sultant) viiepaevasel vottereisil valismaal. mille kestel kulastati Brusselit. 
Amsterdami ja Strasbourgi. Neid abistasid nende t66s ajakirjanikud Marianne ja 
Madis Mikko Brusselis ning Eesti suursaadik Euroopa Noukogu juures Karin 
Jaani Strasbour'gis. Sellelt reisilt parinevad paljud videos kasutatud taus
takaadrid. Sama reisi ajal on salvestatud Euroopa Noukogu peasekretari Taniel 
Tarschyse. Euroopa Liidu ametniku linnaplaneerija Phyrrus Mercourise ja 
Euroopa Liidu Meediaprogrammi juhi Saturnio Munoz Gomeze esinemised 
nende t66kabinettides Strasbour'gis ja Brusselis. 

Rootsi-poolsete esinejatega - Stockholmi Ulikooli professori Charles Westini, 
Stockholmi Fittja linnaosa multikultuursuse keskuse opetaja Elin Birgitta ja 
Stockholmi Rinkeby linnaosa ametniku Iris Berggreniga kohtuti 1996. aasta 
kevadel Stockholm is. Samal ajal on filmitud ka videos kasutatud Rootsi 
milj66pildid. 

Olgu margitud. et sama protsessi kaigus tehtud votteid on osaliselt kasutatud 
ka Elava Teaduse teises PHARE Multikultuurse uhiskonl1a projekti raames too
detud videos "Mis on demokraatia?". mille kohta on valminud sama pealkirjaga 
metoodiline abimaterjal. 



METOODILISI SOOVITUSI VIDEOFILMI 
"MIS ON MULTIKULTUURNE OHISKOND7" 

KASUTAMISEKS TUNNIS 

Mjda on wia video kohta enne selle demonstreerimist teada? 

Filmi "Mis on multikultuurne uhiskond?" kogupikkus on 67 minutit. Seda on kaas
aja uhiskonna vastavat aspekti 6ppides uhe korraga demonstreerimiseks liiga palju. 
Otstarbekas on. et 6petaja valib tundiltunde ette valmistades naitamiseks valja just 
need osad videost. mida ta peab tunni eesmarkidest lahtuvalt vajalikuks. 

Video on ules ehitatud nii. et seal kasitletakse multikultuurset uhiskonda 6petades 
jargmisi kusimusi: 

1. Mis on multikultuurne uhiskond? (17 min.) 

2. Multikultuurse uhiskonna tugevad kuljed (15 min) 

3. Multikultuurse uhiskonna n6rgad kuljed (18 min) 

4. Multikultuurse uhiskonna v6imalused (17 min) 

Iga 16ik kasitleb just eelnimetatud kusimusi. Ajaliselt sobiks demonstreerida uhes 
tunnis uht sisublokki. Kuna need on vaga informatiivsed. v6iks ulevaatlikkuse ja pare
ma omandatavuse huvides neist m6ningaid 16ike 6pilasi vastavalt motiveerides isegi 
teist korda naidata. 

Kujdas vjdeofilmj demonstreerjda7 

Videolindil on eelnimetatud osade vahel vahepealkirjadega eraldatud pausid. 
Videot naidates tuleb lint vajalikust kohast kaivitada ja 16igu 16ppedes demonstrat
sioon katkestada. Et sed a k6ike oleks v6imalik 6igest kohast h61psamini teha. sel
leks on kaesolevas juhendis 6petaja abistamiseks naidatud. kus orienteeruvalt mingi 
16ik algab. Et veelgi detailsemalt vajalikke momente lindilt katte leida. selleks on 
brosuuris naidatud. millise videomakiloenduri naidu juures on missugune subtiiter ja 
kaader teleriekraanil naha ning kelle haal on samal ajal kaadris. 

Filmi demonstreerides: 

1. Uhendame videomaki ja teleri uhendusjuhtmega. lulitame m61emad aparaadid 
sisse ja kontrollime nende tooseisukorda. 

2. Asetame demonstreeritava kasseti videomakki ning vajutame klahvile "PLAY". 
Lint hakkab jooksma. 

3. Kaadrisse ilmuvad tootjafirma Elav Teadus logo ning seejarel Brusseli panoraa
mi taustal videofilmi pealkiri "Mis on multikultuurne uhiskond?" Niipea kui 
pealkiri kaadrisse ilmub. vajutame klahvile "STOP". 



4. Seejarel vajutame klahvile "RESET'. Lindiloenduri naiduks saab 0000. Sellest 
naidust alates on metoodilises juhendis esitatud koik jargnevad naidud. mille 
puhul pildid-subtiitrid-helid videol saabuvad. Nullnaidust alates on jargnevalt voi
malik suhteliselt holpsasti leida metoodilise juhendi kirjelduse jargi vajalikku 
kohta demonstreerimiseks. Paneme tahele - nullnaidu fikseering ja jargnevad 
naidud on nn ligilahedased. Eri videomakkide loendurid voivad loendada 
moneti erinevalt. Seetottu aitab nait vaid kindlaks maarata. kas otsitav koht on 
lahedal voi mitte. Tapne demonstreeritav koht leitakse ikkagi labivaatamise teel. 

Kuidas vjdeo vaatamist juhendada ja motjyeerjda7 

Koige tahtsam on. et opetaja ise vaataks esmalt filmi hoolega labi. jalgides ka 
metoodilist juhendit ning selles kirjapandud subtiitreid. et hinnata video kasutusvoi
malusi. Sell est tulenevalt peab opetaja kavandama. kuidas sobiks filmi koige otstar
bekamalt rakendada s.o. 

- mis on video demonstreerimise eesmark. 

- milia!. kus ja mis mahus seda teha. 

- millise tulemuse peaks video vaatamine andma. 

- kuidas saada opilastelt nahtu kohta tagasisidet. 

Enne video naitamist tuleb opilasi juhendada selles. millele nad peaksid filmi vaa
dates tahelepanu pbbrama voi millistele kOsimustele vastuseid leidma. Opilastele 
tuleb ka beida. kuidas nende tahelepanelikkust hiljem kontrollitakse. nt 

- opetaja ootab parast video vaatamist vastuseid mingitele kOsimustele. 

- opilastel tuleb nahtu pohjal iseseisvalt teha mingi kirjalik kokkuvote. 

- nahtut arutatakse jargnevalt klassiga Oheskoos .... 

voi on opetajal endal teisi votteid. kuidas opilasi videot vaatama motiveerida. 

Metoodilises juhendis on autor iga demonstreeritava osa juurde pakkunud valiku 
kOsimusi. millele voiks paluda opilastel videot vaadates vastuseid leida. (KOsi mused 
on koostatud subtiitrite kaadrisse ilmumise jarjekorras.) Opetaja voib loomulikult ise 
esitada teisi kOsimusi voi leida muid meetodeid. kuidas opilasi motiveerida. 
Otstarbekas on. et opetaja esitaks kOsi mused opilastele kirjalikult - naiteks kirjutaks 
need tahvlile. Opilased voivad t66tada kas Oksikult. paaris voi rOhmas. 

On voimalik. et suhteliselt 10hikesi videoloike demonstreeritakse Ohes ja samas 
tunnis isegi rohkem kui Oks kord. et leida sea It Oles maksimaalne info. 

Mis otstarbel videot Oldse vaadatakse - kas uue osa edasivotmiseks. opitu kin
nistamiseks voi veel millekski muuks - on suuresti iga opetaja ja tema opilaste otsustada. 



VIDEOFILMI "MIS ON MUL TIKUL TUURNE OHISKOND?" 
SUBTIITRITE TEKST 

I OSA - MIS ON MULTIKULTUUBNE OHISKOND7 

OSA ULATUS VIDEOL 

LOENDI NAIDUD 0000 - 0985 

AJALINE KESTUS 17 MINUTIT 

Opilased peaksid videol6iku vaadates leidma vastused jiirgmistele kusimustele: 

1. Mis on multikultuursus? 

2. Missuguste tunnuste alusel v6ib uhiskondi multikultuurseteks pidada? 

3. Kuidas on Euroopa linnapilti tekkinud islamiusu moseed ja tanavatele teistest 
rassidest inimesed? 

4. Kas videol6igus esinevad teadlased on multikultuursuse defineerimisel uksmeelsed? 

5. Kas Eesti linnade tanavapilt sarnaneb v6i pigem erinebv neist videos naidatavate 
Euroopa linnade Brusseli, Strasbourg'i ja Stockholmi tanavapiltidest? 

6. Milliseid erinevaid multikultuurseid motiive v6ib videol6igust leida? 

7. Missugune on k6nelejate endi suhtumine multikultuursusesse? 

8. Millal on riigid oma multikultuursust teadvustama hakanud? 

LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILTKMDRIS HAAL KMDRIS 

0035 

0075 

Euroopa on kontinent, kus 
elab palju erinevaid rahvaid, 

Euroopa Noukogu 
peasekretiir Taniel 
Tarschys oma kabi-
netis Euroopa 

kus on palju erinevaid keeli ja Noukogu peahoones 
kuituuritraditsioone. Strasbourg'is. 

Euroopas on kOIl ka Ohine 
kuituuriparand, 

kuid siin valitseb siiski suur 
mitmekesisus. 

Euroopa riikide lipud 
lehvimas Euroopa 
Noukogu peahoone 
ees Strasbourg'is. 

Euroopa Noukogu 
peasekretar Taniel 
Tarschys. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

Enamikus maades raiigitakse 
erinevaid keeli. 

On vaga tiihtis. et saame elada 
omal maal rahulikult 

ja tunda r66mu oma kultuurilis
test juurtest. 

Euroopast tervikuna raiikides 
saame nautida 

rikast ja mitmekesist Euroopa 
kultuuripiirandit 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

0120 KOsisite. mis on multikultuume Islamiusulised lapsed Professor John Rex. 
Ohiskond. BrOsselis mosee ees 

miingimas. 

0125 Siin tahaksin oma vaatenurka Professor John Rex. 
selgitada. 

Maailmas on mitmeid multiku~ 
tuurseid Ohiskondi. 

0140 Tahaksin teha kindlat vahet Islamiusulised lapsed 

0155 

kahte tOOpi Ohiskondade vahel: BrOsselis mosee ees 
miingimas. 

Ohed. kes tunnistavad 
erinevaid kultuure. 

kuid rohutavad siiski koigi 
inimeste vordsust. 

ja teised. kes tunnistavad 
mitme kultuuri olemasolu. 

kuid peavad Oht kultuuri teis
test tiihtsamaks. 

Lennuk BrOsseli 
taevas. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILI KAADRIS 

Minu arvates on ulima It tiihtis 

0170 luua demokraatlik versioon Mo~ee BrOsselis. 
multikultuursest uhiskonnast. 

0180 

0200 

0220 

kus tunnistatakse kultuuride 
erinevusi 

ja iga uksikut indMidi peetakse 
uhtviisi vordseks. 

Vastuseks kusimusele, mis on 
multikultuume uhiskond, 

noustun professor Rexi 
arvamusega 

demokraatlikust multikultuur-
sest uhiskonnast. 

Teine kusimus on, 

mis alusel me uhiskonda multi-
kultuurseks nimetame. 

Uhiskond voib olla multikul-
tuume mitmeti: 

keelte ehk lingvistilise mitmeke-
sisuse tottu, 

religioosse mitmekesisuse ehk 
erinevate uskude tottu, 

erinevate uhiskonnaklasside, 

maa- ja linnarahva olemasoluja 
erinevate rahvuste tottu. 

Islamiusulised naised 
liihevad mo~eesse. 

Londoni Ulikooli pro-
fessor Tagdish 
Gundara. 

BrOsseli tiinavapilt. 

Islamiusulised mehed 
liihevad BrOsselis 
mo~eesse. 

HAAL KAADRIS 

Professor Tagdish 
Gundara. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HML KAADRIS 

0230 Selline liigitamine on tahtis,et Mo~ BrOsselis ja 
kasutada 6iget poliitikat, Strasbourgi katedraal. 

0240 saavutamaks Ohiskonnasisene Strasbourg'i katedraali 
v6rdsus ja 6iglus. sisemus, p61evad 

kOOnlad. 

ROhmad, kes esindavad eri 
keele- ja usugruppe, 

Ohiskonnaklasse ja territoriaal-
seid rOhmitusi, 

0250 saaksid sama kohtlemise Strasbourg'i katedraal. 
osaliseks nii tervisekaitse, 

elamukOsimuse, hariduse kui 
sotsiaalhoolduse valdkonnas. 

0260 K6igil Ohiskonnaliikmetel Indiaani mehed 
peavad olema Strasbourg'i tanaval. 

Ohesugused 
poliitilised 6igused 

0265 ning k6iki tuleb pidada v6rd-
seteks liikmeteks. 

0270 Multikultuursel Ohiskonnal on Stockholmi Ulikooli Charles Westin. 
palju hiiid omadusi, professor Charles· 

Westin. 

sest Ohiskond ja kultuur 
arenevad pidevalt. 

Ka looduses toimub pidev 
areng. 

0290 Bioloogiline paljunemine annab Noored tanavapildis 
aluse ellujiiiimisele. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS 

.. .. -0310 N6rga biolooglhse taustaga on (vllpekeeles konelevad 

0340 

ellujaamise ~nss vaiksem. naised). 

Ohiskonnas, kus on erinevad 
kultuurid, 

v6ib Ohiskonna ees seisvatele 
probleemidele 

leida mitmekOlgseid 
lahendusi. 

See on multikultuurse Ohis
konna Oks tugev kOig. 

Ohinen eelk6nelejatega,kuid 
multietnilist Ohiskonda 

tuleb defineerida vaga laialt 
alusp6hjalt. 

KOsimus pole ainult rahvuses 
ega religioonis. 

Uppsala Olikooli 
Multietnilise 
Uurimiskeskuse 
teadlane Hans Ingvar 
Roth. 

0360 V6ime riiakida erinevatest iden- Stockholmi vanalinna 

0365 

titeedirOhmadest. tanavapilt. 

mille aluseks on hoopis teised 
tunnusjooned. 

lihti tehakse see viga, 

et riiagitakse vaid 
rahvusest,rassist v6i usundist. 

On ka teisi tunnuseid,mis 
p6hinevad laiematel 

Stockholmi Eesti Kooli 
valisuks. 

HAAL KAADRIS 

Hans Ingvar Roth. 



LOENDURI NAIT 

0410 

0430 

SUBTIITRITE TEKST 

kultuurilistel tunnusjoontel.sek
suaalsel kiiitumisei. 

orientatsioonil ja ka ideoloogilis
tel huvidel. 

Tahtis on defineerida multiku~ 
tuurset Ohiskonda laiemalt. 

Tanases maailmas on mitmeid 
multikultuurseid Ohiskondi. 

Neil on erinevad probleemid. 

Uldisi lahendusi ei saa Ohelt 
maalt teisele Ole kanda. 

kuna tihtipeale on probleemid 
ainulaadsed .. 

PIL T KAADRIS 

Noustun koige eeloelduga mu~ Londoni koolide 
tikultuursest Ohiskonnast. Oleminspektor 

Veel Oks tahtis faktor on mit
mekesisuse aspekt -

mitmekesised 
vaartushinnangud. 

Multikultuurses Ohiskonnas 

peavad olema 
Ohesed vaartused. 

mis on seotud riigi ja 
rahvuse identiteediga. 

Michael Hussey. 

Vahtkonna paraad 
Stockholmi kuninga
lossi juures. 

kaks marssivat sodurit 
lippudega. 

HAAL KAADRIS 

Michael Hussey. 



LOENOURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PIL T KAAORIS HAAL KAAORIS 

0460 kuid samas voivad erinevad Stockholmi kuingalos-
rOhmad lisavaartusi anda. sivaade. 

Need vaartused ja tavad voivad 
uhiskonda rikastada 

ja see on multikultuurses 
uhiskonnas vaga tahtis. 

0485 Multikultuursus tahendab eri Phyrrus Mercouris. 
rahvusest inimeste kooselu. 

0495 kellel on erinev kultuur. usk. Euroopa Liidu amet-
keeleline tagapohi. nik. linnaplaneerija 

Phyrrus Mercouris. 

Need on tahtsamad elemendid. 
kuid on ka vaiksemaid osasid. 

0515 nagu toit. kombed ja tavad.har- Kuu 6ises linnataevas. 
rastused. abielu. pere. 

Koik need kokku 
moodustavad kultuuri. 

0520 Kultuuri on vaga raske Oised IinnamotiMd 
defineerida. punases toonis. 

Oma praegusel t66kohal 
proovime kultuuri defineerida 

kunstivaartuste. hoonete ja 
maailmavaate jargi. 

0535 Multikultuursus tahendab Dekoreeritud aritanav 
motlemisviisi. elamisviisi. BrOsselis 

Sinna alia kuulub palju (inimesed tanaval). 
mitmesuguseid arvamusi. 

keeli. arhitektuuriliike. 
erinevaid kunstisuundi... 



LOENDURI NAIT 

0565 

0570 

0590 

SUBTIITRITE TEKST 

Kultuuri ja multikultuuri on 
raske defineerida. 

Olen otsinud abi 
sonaraamatutest, 

kuid seda on vaga raske 
tiipselt defineerida. 

Minu jaoks tahendab multiku~ 
tuursus koostootamist 

teistelt maadelt tulnutega,kellel 
on erinev t66stiil 

ja vahel ka elufilosoofia. 

See v6ib tunduda kummaline, 
aga meile pole see probleem, 

vaid hoopis voimalus jagada 
kogemusi, motlemislaade. 

Meil on uhine eesmark -
teha koost66d. 

Meie jaoks on t66tamine multi-
kultuurses uhiskonnas 

voimalus kasutada erinevate 
rahvuste haid omadusi, 

PILT KAADRIS 

Mereandide kaup-
mees. 

Euroopa Liidu meedi-
aprogrammi juht 
Satumio Munoz 
Gomez. 

Gine Brussel punases 
valguses. 

0615 naidata, et 1 + 1 =3, Brusseli linna sumbol 
mitte 2. - pissiv poiss. 

HAAL KAADRIS 

Satumio Munoz 
Gomez. 

0625 Olen nous koigega, mida mu Phil Bamett. 
kolleegid on oelnud. 

II~~~JIII 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

kUld tahaksln hsada. 

0635 et multikultuume Ohiskond 
pole uus nahtus. 

0655 

0675 

0685 

K6ik Ohiskonnad on 
multikultuursed. 

Inglismaa. kus see teema on 
alles hiljuti Oles kerkinud. 

on alati olnud 
multikultuume riik. 

kuhu erinevad grupid saabusid 
eri aegadel ja p6hjustel. 

Naiteks saabus suur hulk 
musti Rooma leegionare 

Suurbritanniasse 
Rooma impeeriumi ajal. 

Seega pole eri kultuurid 
ja rassid Inglismaal 

sugugi uus nahtus. vaid 
tiiiesti igapaevane asi. 

Teine tiihtis aspekt on 
kinnipidamine 

6igluse ja v6rd6iguslikkuse 
p6hit6dedest 

ja nende p6him6tete seotus 
seadustega. mis toetaksid 

PILT KAADRIS 

Briti Rasside 
V6rd6iguslikkuse 
Komitee teadlane Phil 
Bamett. 

T riumfikaar BrOsselis. 

BrOsseli tiinavapilt. 

BrOsseli vaade. 

Triumfikaar BrOsselis. 

HAAL KAADRIS 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS 

nii Ifcihemust kui enamust 
diskrimineerimise eest. 

0700 Koik algas palju aastaid 
tagasi. 

Rootsis on alati elanud 
inimesi erinevatest riikidest. 

0705 Flttja tanastest elanikest Rttja Multikultuurse 
tulevad paljud TOrgist: Keskuse opetaja Elin 

Birgitta. 

sOOrlased, kurdid ja 
loomulikult tOrklased. 

0725 Palju inimesi on ka Ladina- Flttja tanavapilt. 
Ameerikast, Austraaliast. 

0735 Paljud tulid Rootsi 60ndate Noored tanaval. 
lopul, 70ndate algul. 

0745 Nad tulid siia t66le,sest meie Kiikuvad lapsed. 
t60stus vajas neid. 

0755 

0775 

0780 

See on Oks pohjus, miks meil 
on inimesi teistest riikidest. 

Peale selle elab 
Rootsis pogenikke, 

kes vajasid kaitset. 

Rootsi suured linnad 
kasvasid sel ajal veelgi. 

Tollased Stokcholmi 
planeerijad 

otsustasid ehitada 
miljon korterit. 

Noored pargis. 

Idamaa naised 
lapsevankriga tanaval. 

Uusehitused 
Stockholmis. 

HAAL KAADRIS 

Elin Birgitta. 



LOENDURI NAIT 

0790 

0795 

0815 

0845 

0855 

0860 

0870 

0875 

0880 

1
18

1 

susnlTRITE TEKST PILT KAADRIS 

Vahemalt selline oli plaan.Kuna Elin Blrgltta. 
ma kolisin ara. 

ei tea ma. kas nii palju Poisid mangivad 
kortereid ehitati. jalgpalli. 

Selline vahemalt oli plaan. kuna 
inimestel polnud kortereid. 

Stokcholmi. Goteborgi. 
Malmosse ehitati uued 
linnaosad. 

Alguses kolis siia palju Inimesed kaupluses. 
noori Rootsi peresid. 

Kui teistest riikidest tulnud 
soovisid samuti kortereid. 

kolisid nad siia 
ja neid tuli aina juurde. 

Mina olen siin koigest Poisid tanaval. 
4 aastat tootanud. 

kuid viimasel5 aastal 

on siia tulnud elanikke Habemik mees. 
teistest riikidest 

ja rootslastest elanikud 
kolivad minema. 

Seda juhtub vaga tihti. 

Nii sunnivadki taolised 
multikultuursed kohad. 

Rinkebys elavad ja tootavad Rinkeby linnaosa valit-
65 eri rahvuse esindajad. suse ametnik Iris 

Berggren. 

See on omamoodi Lapsed ta{1aval. 
kohtumis- paik voi risttee. 

HAAL KAADRIS 

Elin Birgitta. 

Teatetahvel 
plakatitega. 

Iris Berggren. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

mis loob v5imalused Taiskasvanud tanaval. 
uute asjade alustamiseks. 

Soosiva suhtumise korral 
on tulevik lootusrikas. 

0915 See on usna raske kusimus. Euroopa N5ukogu Erik Harremoes. 
juures asuva Eesti 

Defineeriksin 
esinduse n5unik Erik 

multikultuursust 
Harremoes. 

0920 kui erinevate kultuuride m5ju Euroopa N5ukogu 
teatud indMidile, peahoone fuajee 

Strasbourg'is. 

et ta v5iks rikastada oma 
isiklikku kaitumist 

kontaktidega teiste 
rahvuste esindajatega. 

0940 See v5ib tunduda teile Euroopa N5ukogu 
veidi abstraktne, peahoone istungite-

saal 

kuid v5in anda uhe 
naite.Heitsite pilgu hoonele, 

0950 mis on ehitatud t66tamiseks (laeluhter). 
13 eri riigi ametnikele. 

Me t66tame ja elame koos 
kultuuritaustade m5jutustega, 

mis erinevad tihti nendest, Euroopa N5ukogu 
kus oleme ules kasvanud peahoone roheline 

istungisaal 

ja millega oleme enne 
kokku puutunud. 

0975 PUuame neist teha sunteesi, 

0980 et vormida ellusuhtumise Euroopa Uidu pea-
p5hialuseid. hoone sissekiiik. 

111~il 



II oSA - MULTIKULTUURSE OHISKONNA TUGEVAD KOWED 

OSA ULATUS VlDEOL: 

LOENDURI NAIDUD 0985 - 1670 

AJALINE KESTUS 15 minutit 

Opilasi videoloiku vaatama motiveerides voiks poorata nende tiihelepanu jiirgmis
tele kQsimustele. millele nad peaksid leidma vastuse: 

1. Mis on mu/tiku/tuursuse vaartused? 

2. Mida toendab multikultuursuse kohta Ameerika Uhendriikide naide? 

3. Millise iseloomustuse annab elukohamaad vahetanud inimestele Rootsi 
ametnik Iris Berggren? 

4. Kuidas erinevatest kultuuridest parit inimesed Oksteist mojutavad? 

5. Milliseid naiteid tuuakse videoloigus selle kohta, et mu/tikultuursus on 
aja/ooline nahtus? 

6. Mis on eri rahvastel Ohist ja sarnast? 

LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

0985 

1000 

Enamus on nous. et koik Euroopa Noukogu 
peavad olema vordoiguslikud. peahoone. 

KOsimus tekib, miks on Professor John Rex. 
vajakultuurilist mitmekesisust 

Mina tooksin valja 3 p6hjust: 

esiteks, vahemuste kultuu
rides voib olla vaartusi. 

mis oleks meie koigi 
hOvanguks. 

Peaksime vahemuste 
kultuuridest rohkem oppima. 

et leida Oies see vajalik. 

John Rex. 



LOENOURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAAORIS 

1025 Teiseks. tiinapaeva toostuslikus Rinkeby hnnaosa 

1050 

uhiskonnas tiinavapilt 
Stockhomis. 

on inimesel vajadus moraalse Turg. 
ja emotsionaalse toe jarele. 

kuuluvuse jarele gruppi. mis 
oleks pere ja riigi vahepeal. 

Paljudes uhiskondades tuleb 
see moraalne tugi 

etniliselt grupilt. 
kuhu inimene kuulub. 

Eriti selgelt oli see naha 
Ameerika Ohendriikides. 

kuhu saabus mitmeid 
rahvusgruppe Euroopast. 

Nad said rahvuskaaslastelt 
vajalikku kodutunnet. 

Kolmas p6hjus. miks rahvus
likud vahemusgrupid 

peaksid saama oma kultuuri ja 
organisatsiooni arendada. 

tuleneb nende vajadusest 
oma 6igusi kaitsta. 

Sellisel juhul peab nende uhen
dus pakkuma uhtsustunnet 

koostegutsemiseks oma 
6iguste kaitsmisel. 

Professor John Rex. 

HAAL KAAORIS 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

Need 3 pahjust t6estavad. et 
kultuuride mitmekesisuse 

tunnustamine tugevdab 
demokraatiat. 

Samas tahaksin lisada. 

et sellised ruhmitused ei pea 
igavesti kestma. 

Sisserandajate ruhmitused 

kaotavad 34 sugupolve parast 
oma tiihtsuse grupina. 

Lopuks suhtutakse nendesse 
kui ruhmitustesse. 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

1130 millel on oma festivalid. tavad Rinkeby tiinavapilt. 
ja sumbolid. 

1140 

Poliitilises mattes pole see 
grupp enam tiihtis. 

kuid kultuurilises mattes 
rikastab see rahvast 

Tugevus seisneb selles. 
et siinsetel elanikel 

oli joudu end oma maast 
lahti rebida. 

Nad ei ole norgad inimesed. 
neil oli leidlikkust. 

Iris Berggren Rinkeby Iris Berggren. 
linnaosa valitsusest. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS 

-1160 Mele kohus on nende vomeld Opilased Rinkeby 

1170 

ja leidlikkust margata. koolis. 

mitte kohelda neid 
kui vooraid. 

Kui Ohiskond on ajalooliselt 
multikultuume. 

st. eksisteerivad keelelised ja 
religioossed klassid. 

siis on selle moju nOOdisaegsele 
riigile tohutu. 

eriti kui raakida mojust 
kirjandusele ja kunstile. 

See voib avalduda nii 
vaiksemates kogukondades 

kui ka riigis tervikuna. 

Nagu naha. voib riik 
sellest ka kasu saada. 

Mina pole selles kindel.et 
enamused ja vahemused 

ning erinevad kultuurid lopuks 
paris ara kaovad. 

Teatud aspektid pOsivad ilmselt 
kaua. 

lsegi norgemad vahemusgl1.Jpid 
maailma isoleeritud paikades. 

Professor Tagdish 
Gundara Londoni 
Ulikoolist. 

HAAL KAADRIS 

Tagdish Gundara. 



... ~;y: 
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LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

1235 

1250 

1270 

Tanapaevases riigis on vaja 
tagada eri gruppide 6iguseid. 

Kultuurses uhiskonnas 
v6etakse riigi uhisvarasse 

nende gruppide komplekssed 
kultuurilised vaartused. 

Muidugi on kombeid, mida 
kasutatakse grupisiseselt -

naiteks kirikus v6i 
mosees kaimine, 

kuid riigisiseselt, kus inimesed 
suhtlevad omavahel 

ja kus valitseb uks 
kindel riigikultuur. 

annavad vahemusgrupid 
meile palju juurde. 

Multikultuursuse j6ud on 
selles, et saab impulsse 

erinevatest milj66dest ja 
keskkondadest, 

rahvuslik kultuur rikastub 
valism6jude t6ttu. 

Ukski kultuur Euroopas pole 
isoleeritud 

ja seega ka puhtalt rahvusliku 
iseloomuga. 

PILT KAADRIS 

Tanavapilt BrDsselis. 

Euroopa N6ukogu 
peasekretiir Taniel 
Tarschys. 

Tanavapilt 
Strasbourg'is. 

HAAL KAADRIS 

Taniel Tarschys. 



LOENOURI NAIT 

1275 

1285 

SUBTIITRITE TEKST 

Me koik oleme kaasatud 
kultuurivahetusse, osmoosi 

ja arYan, et oleme koik sellest 
paremaks saanud. 

Multikultuume Ohiskond on 
mitmeti tahtis. 

Kuid tuleb r6hutada, et inimestel 
peab olema oigus 

sailitada nende endi kultuurilist 
identiteeti. 

Multikultuurses Ohiskonnas 

saavad grupid sailitada oma 
kultuurilist vabadust. 

Kultuurilises arengus on tahtis 
veel aspekt, 

et erinevate kultuuride 
esindajad rikastavad 

kunsti, muusikat ja teisi 
tegevusvaldkondi. 

Multikultuume Ohiskond on 
vaga ponev Ohiskond. 

PILT KAAORIS 

Euroopa Noukogu 
peahoone 
Strasbourg'is. 

HML KAAORIS 

Uppsala Olikooli oppe- Hans Ingvar Roth. 
joud Hans Ingvar 
Roth. 

1325 Oks hea naide ponevast mult~ Strasbourg'i katedraal 
kultuursest Ohiskonnast ja selle Ombrus, lipud. 

on New York City, Manhattan, 

jattes korvale sotsiaalproleemid. 

· 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

See on parim naide 

hastitoimivast multikultuursest 
Ohiskonnast. 

Inimesed erinevatelt maadelt ja 
kontinentidelt kohtuvad 

ja tulemuseks on Olimalt 
p6nevsegu. 

PILT KAADRIS HML KAADRIS 

, 345 Multikultuursuse kasu ei avaldu Euroopa Liidu amet- Phyrrus Mercouris. 
Oksnes kunstis. nik. linnaplaneerija 

Phyrrus Mercouris. 

Inimene saab kasu ja samas 
kogeb uusi kunstivorme 

ning ka religioosseid ja 
filosoofilisi ideid. 

Naiteks segu euroopalikest ja 
asiaatlikest ideedest. 

V6tame naiteks Antiik-Kreeka. 

Seal valitses asiaatlik paganlik 
usk 12jumalaga. 

samas oli seal segu Roomast. 
Platoni ideedest ... 

Platoni riigi ja vaaraode 
Egiptuse vahel oli samasusi. 

Sellellaial alai oli 
ideede segu. 

Siis suundus Kreeka A1eksander 
Suure juhtimisel Aasiasse. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Kreeklasena on Kreeka ajalugu 
mulle tuttav. 

1400 Aleksander Suur oli multikul- Paatj6e1. 
tuursuse alai fanaatik. 

Kui Makedoonia armee 
j6udis Kreekasse. 

1405 andis ta sOduritele kiisu Rebase topis. lind 
abielluda parslannadega. suus. 

Ta organiseeris hiidpulmad: 

1 0 000 kreeka sOdurit abiellus 
parslannadega. 

1410 Ise oli ta eeskujuks. Paevitajad rannal. 

abielludes imekauni Parsia 
vOrstitari Roxanega. 

See on muidugi aarmus 
ja ma ei arva. 

1420 et peaksime tanapaeval midagi Merevaated. 
tao list tegema. 

Tema moistis selle jou 
tahendust. 

multikultuursuse ideed ja 
tahendust. 

1435 Kultuurid multikultuurses Londoni koolide Michael Hussey. 
Ohiskonnas muutuvad Oleminspektor 

Michael Hussey. 

vaga poneval viisil, 
mojutades Oksteist. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

1515 

Nad annavad riigile muutuva ja 
dunaamilise imidzhi. 

See identiteet areneb valja 
valikuv6imalustest. 

mis on multikultuurse 
uhiskonna liikmetel. 

Keegi pole 16putult suletud 
oma kultuurigruppi. 

K6ik v6ivad kasutada 
erinevaid v6imalusi, 

olgu need siis usulised 
v6i lingvistilised. 

K6ik see rikastab uhiskonda 

ja muudab selle mitmekes~ 
suse dunaamiliseks. 

Sellise uhiskonna liikmed 
tunnevad end rikkana 

ja saavad ara kasutada seda 
kultuuride mitmekesisust. 

Vaartushinnangud ja 
demokraatia m6iste 

on sellises uhiskonnas 
umbritseva t6ttu laiemad. 

V6imalus end rikastada ja 
oma vaateid avardada, 

PILT KAADRIS 

Moodne tramm 
Strasbourg'i tanaval. 

HAAL KAADRIS 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

n 6 aknaid avada, et naha 
paremini enda sisemusse, 

m6ista oma humaansust-

seda k6ike on v6imalik teha 
oma kodumaal. 

Monokultuurses riigis tuleb 
sama kogemuse saamiseks 

reisida kaugele, mida muidu 
voib kogeda Ohes linnas -

1535 olgu see erinev kook, Kanalid Strasbourg'is, 
muusika, kunstid ... 

1540 Rikas materjal, mis muudab elu Leierkastiga J6uluvana 
palju tiihendusrikkamaks. Strasbourg'i tiinaval, 

1550 Me saame palju m6jutusi, mis Frttja multikultuursuse Elin Birgitta. 
rikastavad me endi kultuuri. keskuse 6petaja Elin 

Birgitta Rootsist. 

Need pole Oksnes toit ja elu-
kombed, vaid ka eri m6ttelaad, 

1565 mis rikastavad me kultuuri Fittja koolimilj66. 
ega isoleeri meid teistest. 

See muudab riigi 
rahvusvahelisemaks 

ning selle kaudu m6istame 
Olejaanud maailma paremini. 

1580 Uhiskonna erinevad kultuurid Phil Bamett - Briti Phil Bamett. 
on praktikas erinevad, Rasside V6rd6igus-

likkuse Komitee tead-
lane. 



lOENOURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAAORIS HAAL KAAORIS 

kuid erinevuste kaudu on 
voimalik samasusi tuvastada. 

Vaatamata teatud kommete 
erinevustele uksikasjades, 

eksisteerivad samased 
jooned. 

Naiteks puhitsevad erinevad 
usundid valguse pidu -

teame ju divalit, hannukah't ja 
muidugi joule. 

Koik need on valguse puhad. 

Otsides erinevusi, leiame 
rahvuste samaseid jooni 

ning erinevuste ja 
samasuste Ole motlemine 

aitab inimestel naha oma 
tavasid uuel poneval moe!. 

Valimised sidemed on 
kasusaamisel vaga praktilised. 

Maailm muutub pidevalt uha 
enam vastastikku soltuvaks 

1630 poliitiliselt, majanduslikult, Euroopa Liidu pea-
sotsiaalselt. hoone Brusselis. 

Ja maailm ongi mitmekesine. 
On erinevaid maailmavaateid, 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

kultuurilisi ja poliitilisi 
susteeme. 

PILT KAADRIS 

1640 Kui me suudame erinevaid SUS- Euroametnikud laha-
teeme edukalt uhendada. vad toole. 

kui meie uhiskonnas on 
erinevaid kultuure. 

erinevaid vaatenurki 
elu-olule. 

aitab see sotsiaalselt. 
poliitiliselt ja majanduslikult 

maailma erinevate kultuuridega 
paremini uhenduda. 

Ja sel on kindel praktiline 
vaartus iga maa jaoks. 

HAAL KAADRIS 



III OSA MULTIKULTUUBSE OHISKONNA NOBGAD KOWED 

NBI Selle videol6igu kaadrid on peamiselt must-valged 

OSA ULATUS VIDEOL: 

LOENDUBI NAIDUD 1670 - 2390 

AJALINE KESTUS 18 MINUTIT 

Opilased voiksid videoloiku vaadates leida vastused jiirgmistele kusimustele: 

1. Missugused ohud peituvad multikultuursuses? 

2. Millistest riikidest tuuakse naiteid kui uhiskondadest kus multikultuursus ei 
toimi positiivselt? 

3. Kel/eks tuleks pidada Rootsis sundinud rootsi keelt puhtalt valdavat musta
nahalist last? 

4. Mil/iste teistest kultuuridest sisserandajate p6hjustatud raskustega puutub 
Rootsi tanapaeval kokku? 

5. Kas videol6igus s6na saavad inimesed on multikultuursuse n6rkuste suhtes 
uksmeelsel arvamusel? Mil/est te seda jareldate? 

6. Mida oleks Eestil v6imalik sel/est videol6igust 6ppida? 

7. Miks on videol6ik filmitud must-valgena? 

LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

1675 Mina toetan kultuurilist mit- Professor John Rex. John Rex. 
mekesisust. 

1690 

Olen sellest mitmel pool 
maailmas raakinud 

ja tean ohte, mis kaivad 
multikultuursusega kaasas. 

Praegu tuntakse USA-s 
muretet Ohiskond 16heneb. 

Oks ki~anik on nimetanud 
seda olukorda 

Strasbourg'i tanava
pi It. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

"kaks rahvust - vagivaldsed, 
vardsed ja omavahel tOlis". 

Selline olukord ilmneb 
multikultuursuse sildi all. 

See on vaga halb olukord 
iga Ohiskonna jaoks -

1715 kui ei suudeta areneda, Strasbourg'i katedraal. 
loome siis lahku. tiinavapilt. 

Sestap on vaga tiihtis, 

et erinevad kultuurid 
oleks omavahel dialoogis 

ja teadvustaks sama 
Ohiskonna liikmeid. 

Teine altematiiv ilmneb 
endises Jugoslaavias, 

kus pimedale usule 
oma kultuurisse 

1735 lisandub teise kultuuri Professor John Rex. 
totaalne vihkamine 

Multikultuursuses tuleb 
seda altematiivi valtida. 

Maned on vaitnud, 

et etnilisus ja natsionalism 
on omavahel seotud. 

Ohelt poolt on neil 
positiivseid jooni, 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

teiselt poolt on need vaga 
ohtlikud. 

1755 On veel Oks halb voimalus 

1765 

1795 

ja seda esineb mitmes l.liane
Euroopa riigis, 

kus valitsus kasutab 
multikultuursuse moistet, 

kontrolli saavutamiseks 
immigrantide Ole. 

Naiteks vaites, et peab 
dialoogi rahvusvahemustega, 

kuigi tegelikult peab nou vaid 
kogukonna vanematega, 

mitte kogukonna kui 
tervikuga. 

Selline versioon 
multikultuursusest 

naitab kultuure staatilise, 
muutumatu ja tagurlikuna. 

Tahan lisada, et minu jaoks 
on multikultuume Ohiskond 

PILT KAADRIS 

Leierkasti mangiv jOll
luvana .. 

Strasbourg'i kana lid. 

Lobusoidulaev 
Strasbourg'i kanalis. 

HAAL KAADRIS 

see, kus erinevad kultuurid Lobusoidulaev IOi.i-

1805 

muutuvad ja arenevad pidevalt. sides. 

USA ja endine Jugoslaavia on 
vaid paar naidet sellest, 

Londoni Olikooli oppe- Tagdish Gundara. 
joud Tagdish Gundara. 



LOENDURI NAIT 

1810 

SUBTIITRITE TEKST 

kuidas mutlikultuume Ohiskond 
tegelikus elus ei toimi. 

Monokultuume Ohiskond 
v6ib kOIl igav olla, 

kuid seal on valjakujunenud 
vaiirtuste sOsteem. 

Kui multikultuume 
Ohiskonnamudel ei toimi. 

eriti kui konstitutsiooniline 
sOsteem ei toimi 

ja valitsus ei taga riigi 
liikmetele v6rd6iguslikkust, 

v6ib ilmneda teatud 
Ohiskonnasisest killustumist, 

mis v6ib saada vagagi 
ohtlikuks. 

V6ib tekkida lokaalseid ja 
regionaalseid ilminguid, 

mis n6rgestavad riiki v6i ohus
tavad r6hutud gruppe. 

Kui v6etakse kuulda vaid 
domiveerivate gruppide hiiiilt 

ja teiste hiiiilt eiratakse, 

on multikultuume Ohiskond 
vaga suures ohus. 

PILT KAADRIS 

L6bus6idulaev 
Starabourgi IOOsides. 

HAAL KAADRIS 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

1855 Inimeste eraldamisel on 
loomulikult omad ohud. 

1860 Rootsis 6eldakse elavat 
rootsiasi ja immigrante, 

1865 

1875 

1880 

1890 

kuid tegelikkuses pole 
see nii lihtne. 

Koolides opib naiteks 
16-aastaseid tOrgi lapsi, 

kelle vanaisad tulid 
Rootsi elama. 

Lapsed on siin sOndinud. 

Kui kaua neid 
immigrantideks nimetada? 

See on kOsimus Rootsi riigile. 

Multikultuurses Ohiskonnas 
on mitmeid ohte. 

Oks tosisemaid nendest on, 

et eri kultuurigruppidel on 
erinevad elunormid. 

Multikultuurses Ohiskonnas 

peavad olema kindlaksmaaratud 
vaartushinnangud, 

et see toimiks oigel moe!. 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Stockholmi Rinkeby 
linnaosa valitsuse 
tootaja Iris Berggren. 

Rinkeby tiinavapilt. 

Uppsala Olikooli oppe
joud Hans Ingvar Roth 

Rinkeby tiinavapilt. 

Iris Berggren. 

Hans Ingvar Roth. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Uhiste vaartushinnanguteta 
nagu austus, tolerantsus 

laheb muttikultuurses 
uhiskonnas vaga raskeks. 

Kui etnilised kultuurigrupid 
on sotsiaalselt allasurutud 

ja neil on elanikkonnaga 
suhtlemisel probleeme, 

siis see ainult suurendab 
konflikte vaartushinnangutes. 

Sotsiaalne probleem ja konflikt 
vaartuste vahel 

on omavahel tihedalt seotud. 

Uhte ei saa lahendada 
ilma teiseta. 

1935 Norgaks kuljeks on alad, Elin Birgitta. 
kus on inimeste eraldamine. 

1940 Inimesed, kes elavad Fittjas, Stockholmi Flttja lin-
tunnevad end siin turvaliselt. naosa multikultuurse 

keskuse opetaja Elin 
Birgitta. 

1950 Tegelikkus on see, et nad Flttja koolimilj60. 
kaivad vahe Fittjast valjas. 

Nende teadmised Rootsist 
on vaga kasinad, 

kuna nad eelistavad olla 
isoleeritud alaI. 



LOENDURI N.AIT SUBTIITRITE TEKST 

2000 

2020 

Rootsis kasvab toopuudus 
ja siin on see vaga korge. 

Rootsis on raske tOOd leida. 

Valismaalt tulnutel on see 
veelgi raskem. 

Sellistel puhkudel kasvab 
neis rajoonides kuritegevus. 

Kui noortel pole tOOd ega 
selget tulevikku silme ees, 

lahevad paljud neist 
kuritegelikule teele. 

Seeparast anname meie Frttja 
koolis oma parima, 

et noored saaksid j6udu ja 
usuksid endasse. 

Ma ei usu, et norkused 
peituvad mitmekesisuses. 

Vaadates loodust teisi naiteid 
meie universumist, 

mitmekesisus pohjustab 
dunaamilisust ja elujoudu. 

Ohud peituvad multikultuurse 
uhiskonna juhtide 

nagemuse puudulikkuses. 

Ma ei arva nii. 

PILT KAADRIS 

Londoni koolide 
uleminspektor 
Michael Hussey. 

HAAL KAADRIS 

Michael Hussey. 

Taniel Tarschys. 



LOENDURI 'NAIT 

2040 

2045 

SUBTIITRITE TEKST 

Alvan, et kultuuride 
labikaimine on eelis, 

saame erinevatest 
allikatest inspiratsiooni. 

See aitab rahvuskultuuril 
areneda. 

Alvan, et multikultuursusel 
on positiivne moju. 

JtJhid ei nae alati neid 
universaalseid viiartusi, 

mis eksisteerivad ka 
monokultuurses uhiskonnas, 

nagu vabadus, demokraatia, 
austus teiste rahvuste vastu, 

austus nende puutumatuse, 
kultuuri ja tavade vastu, 

on tegelikult uldised 
viiartused 

ja voimetus votta meetmeid, 

mis aitaksid kaasa kokkukuulu
mistunde tekkimisele, 

on tegelikult voimetus neid 
kasulikult ara kasutada. 

Mundi teine pool on see, 
et peamised huvigrupid, 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Euroopa N6ukogu 
peasekretiir Taniel 
Tarschys. 

Londoni koolide Michael Hussey. 
Qleminspektor 
Michael Hussey. 

Joelaevad 
Amsterdamis. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

eriti need, kes on voimul 
koolides, Olikoolides, 

kuna nemad kujundavad ideid 
ja voivad sOstida lastesse 

eelarvamusi. diskrimineerivat 
suhtumist teise rahvusesse, 

ideid kultuuride hierarhiast, 

et nende ku~uur on parem 
kui moni teine, 

ja nad ei nae teistes 
ku~uurides pesitsevat head. 

Tegeliku~ pole kultuurid 
need, kus esinevad norkused, 

vaid voimetus ara kasutada 
eelpoolmainitud voimalusi. 

Killustumine tekib, kui 
erinevad grupid pole ausad 

ja ajavad taga vaid 
enda huvisid 

ning asetavad oma huvid 
teistest korgemale. 

See on toeline oht. 

Ohtudeks on nagemuse 
puudulikkus ja voimalused, 

mida multikultuurses 
Ohiskonnas kasutatakse 

PILT KAADRIS HAALKAADRIS 



LOENDURI NAIT 

2140 

SUBTIITRITE TEKST 

kas v6imulolevate gruppide 
v6i vahemusgruppide huvide 

upitamiseks kokkukuulumis
tunde tekitamise arvelt 

Raakides Rootsi kogemusest. 
on ohud tiiiesti olemas. 

Algul tuli meile palju 
immigrante Euroopast. 

viimase 15 aasta jooksul 
valjastpoolt Euroopat. 

PILT KAADRIS 

Stockholmi Olikooli 
professor Charles 
Westin. 

2150 Oks ilmselge oht on Stockholmi 
rassismi.neonatslike ilmingute linnavaateid. 

ja ultraaarmusliku 
natsionalismi kasv. 

See on oht Ohiskonnale. 

Rootsis pole need rOhmad 
veel vaga suured. 

kuid nad tekitavad palju 
hirmu. 

Need rOhmad rOndavad 
sOmboleid ja immigrante. 

kes on silmnahtavalt 
vahemusgrupid. See on ohtlik. 

Vastuv6tval Ohiskonnal. 
antud juhul Rootsil. 

HAAL KAADRIS 

Charles Westin. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

2205 

2220 

lasub vastutus haarata 
immigrandid uhiskonna ellu. 

Tahtis on leida neile tc5Od. 
Ebanonnaalne on olukord, 

kus tooMe protsent 
immigrantide hulgas 

on suurem kui rootslaste 
seas. See tekitab pingeid. 

N6rgad kuljed tekivad 
arusaamatustest. 

Arusaamatusest ja valesti 
m6istmisest tekivad segadused. 

Multikultuurses uhiskonnas 
muutuvad 

sotsiaalsed ja majanduslikud 
probleemid rassistlikuks 

ja rahvas peab patuoinaks 
juute, mustlasi jt. rahvaid. 

Tekivad rahvuslikud 
vastuolud. 

Olen seda ise kogenud, 
samuti paljud mu s6brad, 

kes on kogenud rahvuslikku 
diskrimineerimist. 

Rahvuslikud probleemid 
tekivad peaaegu alati 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Euroopa N6ukogu Phyrrus Mercouris. 
ametnik, linnaplaneeri-
ja Phyrrus Mercouris. 

Paadid rannas, kalurid. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

majanduslikest muredest 
nagu toopuudus, 

samuti olukordadest kus 
teatud huvigrupid 

manipuleerivad julmalt 
rahva vahemarenenud osaga, 

kes pole ehk nii korgelt 
haritud, on segaduses, 

ja meediakanalite ning 
propaganda kasutamisega 

veenavad elanikke, et koik 
nende probleemid tulenevad 

monest vaiksernast inimrOhrnast 

kes tegelikkuses on nork 
ega kujuta endast ohtu. 

Monikord suudistatakse 
mitmerahvuselises riigis 

uht vaikest rahvusgruppi kogu 
riigi ebaonnestumistes. 

See on ebaoige. 

Suudistada tuleks neid, kes 
on tekitanud rassiprobleeme. 

2280 Multikultuursuse norgaks Euroopa Liidu Satumio Munos 
kuljeks on, meediaprogrammi Comez. 

juht Satumio Munos 
Comez. 

et eri regioonide rahvad, 
kellel on erinev kultuur. 

11{!il:~1 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

pole saanud voimalust voi ei 
taha kontakte luua. 

2290 Multikultuursuse norkus 
Euroopas on, 

et inimesed tahavad olla 
isoleeritud, 

ja vahene kontakt tekitab 
mittemoistmist 

elinevate kultuulide vahel. 

Teame ju mitmeid teooliaid 
natsionalismi kohta. 

Kui tootada ja einestada 
koos teiste rahvustega, 

saab mutlikultuursus 
tiiiesti uue tiihenduse. 

Kui vaadata Euroopa eli 
rahvaid eraldiseisvana, 

voib see olla norkus. 

Keegi ei taha rahvaste 
segunemist. 

Meie eesmark pole 
europudingi valmistamine. 

Mitmekesisus peab sailima. 
Probleemi lahendamisel on 

vaga kasulik kuulda 
elinevaid seisukohti. 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 



LOENDURI NAIT 

2350 

SUBTIITRITE TEKST 

See oleks mutlikultuursuse 
tugews. 

kuid n6rkuseks on 
rahvuste isoleeritus. 

Multikultuursuse suhe 
. separatismisse 

on vastastikuses sOltuvuses 
6iguste mittetagamisega 

ja erinevuste 
mitteaustamisega. 

Selle ohu valtimiseks 
vajame muuhulgas 

PILT KAADRIS 

Phil Barnett Briti 
Rasside V6rd6igus
likkuse Komiteest. 

2370 otsusekindlat poliitilist juhtimist. Amsterdami 

ka moraalsel pinnal. 

Poliitilist juhtimist 
poliitikute pooit. 

moraalset juhtimist kogukon
dades ja kiriku poolt. 

Kindlat toetumist konstitut
sioonile ja seadustele. 

mis puudutavad indiskriminee
rimist ja 6iglust. 

tiinavapilt. 

HAAL KAADRIS 

Phil Barnett. 



IV OSA - MULTIKULTUUBSE OHISKONNA VOIMALUSEP 

OSA ULATUS VIDEOL: 

LOENDUBI NAIDUD: 2390 - 2990 

AJALINE KESTUS 17 MINUTIT 

Opilasi vide%igu vaatamise/e motiveerides voiks poorata nende tiihe/epanu 
vastuste /eidmise/e monede/e jiirgmiste kusimuste hu/gast: 

1. Millist naidet multikultuursuse voimaluste kohta pakub Louna-Aafrika 
Vabariigi kogemus? 

2. Kas multikultuurse uhiskonna elu korraldamine on kerge? Miks Sa nii arvad? 

3. Millist sumboolset tahendust videolfilmi teema seisukohast voiks omada 
Mini-Euroopa mudelite ja makettide naitamine koneldava teksti taustana? 

4. Missugused kaasaja riigid on paremateks naideteks hastitoimivatest 
multikultuursetest uhiskondadest? 

5. Kas voib olla tosi, et iga inimene on oma olemuselt multikultuurne? Pohjenda 
vas tus t. 

6. Kuidas on multikultuursus kooskolas demokraatia pohimotetega? 

LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

2395 Erinevate olukordade hulk 
terves maailmas, 

kus multikultwrsus on Uheks \6-
maliku Iaherduseks on Vciga swr. 

Ma ei maininud enne,et 
sundisin LA \Lis 

viienda p6lve valge 
16un&aafriklasena. 

Elasin "vaga 6elat" tuupi 
multikultuurses uhiskonnas, 

mille nimi oli apartheid. 
Nuud see on kadunud 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Professor John Rex. John Rex. 



LOENDURI NAIT 

2445 

2460 

SUBTIITRITE TEKST 

ja seisame silmitsi uue 
olukorraga partnerluses. 

kus kaks teineteisega Ohenduses 
olevat gruppi juhivad maad 

jiirgmised 10 aastat 

Nad ei oota. et Okski 
kultuur valja sureks. 

vaid proovivad neid 
partneritena arendada. 

Uuelt arenevalt Louna-.A.afTikalt 
on palju oppida. 

Arvan. et oigustega peab 
kaasnema ka vastutus. 

Kui oletame. et oigused ja vastu
tus on kohustused. 

mis konstitutsiooni jargi 
on riigi kohus tagada. 

siis tanapiievase Ohiskonna 
juhtprintsiibid toimivad. 

Me keegi ei ela eraldatuna. 

Tekib kOsimus. kuidas luua 
printsiipe. mudeleid. viise. 

et elada koos teistega. 
See on esimene valjakutse. 

Teiseks. kuidas saavad 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Londoni Ulikooli 6ppe- Tagdish Gundara. 
j6ud Tagdish Gundara. 

Amsterdami tanava
pi It. 
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elada eri paikades, 
kultuurides, 

ja jatta siiski 
sinnakuuluvuse muljet? 

Ehk, kuidas saavad algasukad 
ja valjastpoolt tulnud 

kuuluda uhe ja sama koha 
juurde? 

2490 Eurooplastel on tiina Eurooa Noukogu Taniel Tarschys. 
suured voimalused peasekretiir Taniel 

Tarschys. 

tutvuda teiste maadega, 
saada nendest inspiratsiooni, 

noortel on voimalus oppida 
ja saada stiimuleid 

teistest rahvustest 
noortega kohtudes, 

2505 filmidest, ki~andusest, Istungitesaal Euroopa 
kunstist Noukogu peahoones 

Strasbourg'is. 

ning kasutada seda ara 
enda isiklikuks arenguks. 

2510 Raakides Rootsi tulevikust, Stockholmi Rinkeby Iris Berggren. 
on oluline voime muutuda, linnaosa valitsuse 

ametnik Iris Berggren. 

tulia toime eri keeltega,olia Rinkeby tiinavapilt. 
rahvusvaheline inimolend. 

1
48

1 



LOENDURI NAIT 

2530 

2540 

SUBTIITRITE TEKST 

Lapsed, kes meie uhiskonnas 
kasvavad, saavad selliseks. 

Meie vaatame nende 
kui probleemi peale. 

Multikultuursus pakub 
voimalusi ja juhtumeid, 

kus erinevate kultuurigruppide 
esindajad saavad harrastada 

uhtseid tegevusi tsMliseeritud 
uhiskonna erinevates sfciarides, 

samuti kindlaksmaaratud 
poliitilistes institutsioonides. 

Need kaks tingimust -
tsMliseeritud uhiskond 

ja kindlad poliitilised 
institutsioonid -

on hea multikultuurse uhis
konna loomiseks ulivajalikud. 

Nende loomises peavad osa
lema erinevad kultuurigrupid. 

Oks grupp ei tohiks mingil 
tingimusel domineerida. 

Tahaksin rohutada uhtsete 
tegevusalade tahtsust, 

kohtumispunktide vajalikkust 
eri etniliste gruppide jaoks. 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Uppsala Olikooli oppe- Hans Ingvar Roth. 
joud Hans Ingvar 
Roth. 

Huvipark Mini
Euroopa BrOsselis Old
tuntud Euroopa ehi
tiste makettidega. 



LOENOURI NAIT SUBnlTRITE TEKST PILT KAAORIS 

2575 

2590 

lima uhtsete tegevusaladeta 

pole hea multikultuume 
uhiskond voimalik. 

Uued mutlikultuursed uhiskon- Stockholmi Olikooli 
nad arenevad sisseriinde teel. oppejoud Charles 

Westin. 

Parimad naited on 
Austraalia,Kanada, USA. 

USA-s voib naha sellise 
uhiskonna tugevust 

Loomulikult kasvavad 
ka probleemid, 

kuid tugevuseks on need voi
malused, mida toovad endaga 

maailma eri paigust 
tulnud inimesed -

nende teadmised ja motted, mis 
loovad alguse millelegi muule. 

See ongi multikultuurse 
uhiskonna sisu. 

Multikultuursus tahendab ka 
diskrimineerimise eitamist. 

Inimestel on erinev kultuur. 
nad riiagivad eri keeli, 

kuid selle tottu ei tohi 
neid diskrimineerida. 

Mini-Euroopa. 

HML KAAORIS 

Charles Westin. 



LOENDURI NAIT 

2635 

SUBTIITRITE TEKST 

Neid tuleks kaasata uue 
uhiskonna loomisse, 

demokraatlikku poliitilisse 
protsessi. 

Neid tuleb vastu votta 
sellistena, nagu nad on. 

Pohimotteliselt on igal 
multikuituursel uhiskonnal 

voimalus demokraatiat umber 
defineerida ja laiendada. 

PILT KAADRIS 

Londoni koolide 
Uleminspektor 
Michael Hussey. 

2640 Tavaliselt vaadeldakse demok- Min~Euroopa 
raatiat indiviidiga seoses, BrUsselis. 

kuid indiviid pole kunagi 
uksi ega isoleeritud. 

Gruppide identiteedis on 
olemas mikrokosmos, 

mida vajab iga riik ja terve 
maailm-

see on rahu ning voime 
oma hLNisid jargida 

jagatud keskkonnas, mis 
tunnistab meid ja me vajadusi 

ja kus meie tunnistame ja 
arvestame teiste vajadusi. 

Selle sisu on demokraatia 
redefineerimine ja laiendamine. 

HAAL KAADRIS 

Michael Hussey 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

.. 
Majanduslike eeliste korval. Uppsala Ulikooli oppe- Hans Ingvar Roth. 

joud Hans Ingvar 

mida pakub kaubandus teiste 
maade ja kontinentidega. 

ning esteetilised kogemused. 

mida saame teiste 
kuituuridega kohtudes. 

tuleb rohutada. et elades 
multikuituurses uhiskonnas 

Roth. 

2690 saavad inimesed end paremini Mini-Euroopa. 
teiste rahvastega samastada. 

Elades kOMJti teiste 
kultuuride esindajatega. 

saab end innukamalt samastada 
maailma eri rahvaste. 

nende probleemide 
ja voimalustega. 

Arvan ka. et mitme kultuuri 
olemasolu uhiskonnas 

suurendab meie teadlikkust. 

et tegelikult oleme me koik 
multikuituursed isiksused. 

Inimese identiteet on 
algusest peale multikuituume. 

Isegi maades. mis esmapilgul 
tunduvad homogeensed. 



LOENDURI NAIT 

2735 

2755 

~ 

SUBTIITRITE TEKST 

ki~eldavad inimesed end 
teistele rahvustele viidates. 

Multikultuurses Ombruses 
elamine annab teadmise. 

et meie isiksus on 
multikultuume. 

Mainisin juba poliitilise 
juhtimise rolli. 

kuid vaga tiihtis tegur on 
ka personaalne juhtimine. 

Oksikisikud langetavad 
ju otsuseid. 

kas olla v6i mitte olla 
valla teistele kultuuridele. 

nendega tegemist teha. 
kaituda mitterassistlikult. 

kas olla v6i mitte olla 
vastu rassismile 

individuaalsetes olukordades 
ja oma elus Oldse. 

Langetades positiivseid '. 
otsuseid. 

v6ib iga Oksikisik oma 
tegevusega kaasa aidata 

demokraatia arendamisele 
Ohiskonnas tervikuna. 

PILT KAADRIS 

Phil Barnett Briti 
Rasside 
V6rd6iguslikkuse 
Komiteest. 

Mini-Euroopa 
BrOsselis. 

HAAL KAADRIS 

Phil Barnett. 



LOENDURI NAIT 

2780 

2800 

SUBTIITRITE TEKST 

See vCiime on demokraatliku 
uhiskonna rajamisel tahtis. 

Multikultuurses uhiskonnas 
rassismi vastu voideldes 

voib igauks kaasa aidata 
uhiskonna demokratiseerimisel. 

See on privileeg. vaga 
tahtis oigus ja voimalus. 

Tahaksin rohutada kultuuride 
vahelisuse moistet. 

See tahendab gruppide 
omavahelist suhtlemist. 

teadmiste vahetamist. 

opetaja ja opilase 
vahelist suhet jne. 

Interkultuume suhtlemine 
toimub igas eluvaldkonnas. 

Niiiteks koolis. oppeplaanide 
koostamisel. keele6ppes. 

pedagoogika valdkonnas 
kus tuleb arvestada. 

et lapsed eri rahvustest 
omandavad teadmisi erinevalt. 

koolides ja ulikoolides. kuhu 
tuleb eri rahvustest opilasi. 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Londoni Olikooli oppe- Tagdish Gundara. 
joud Tagdish Gundara. 

Min~Euroopa 
BrQsselis. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Teater. kino ja meedia 
toimivad erinevalt 

ja see voinnaldab arendada 
interkultuurset dialoogi. 

Tuleb m6elda. kuidas parendada 
interkultuurset eluviisi. 

. See ei tahenda. et inimesed 
kaotavad oma elulaadi. 

Me lisame selle ning 
see tugevdab meid. 

Moned viiidavad. et globaalsus 
neelas nende kultuuri alia. 

Kui tugevdate kohalikku 
interkultuurset suhtlemist. 

olete paremini valmis 
kohtama globaalset kultuuri. 

Meie tegutsemine koolides 
ja kohalikes kogukondades 

pakub suuri voimalusi arendada 

interkultuurset suhtlemist 
multikultuurses Ohiskonnas. 

2860 Ti:ina on seda raske i:ielda. Rttja Multikultuursuse Elin Birgitta. 
Keskuse opetaja Elin 

Moni piiev on helget 
Birgitta. 

tulevikku viiga raske ni:iha. 

2865 Kui endal on lapsed voi Rttja miljoo. 
kui tootad lastega. 

1:;:1$31\11 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 

tuleb tulevikule m5elda, 
neid suunata ja 6petada. 

Uutele v6imalustele tuleb 
m5elda, 

kuigi mina olen m6nikord 
toopuuduse parast Osna mures. 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

2885 Meie esindame Ohtsuse 
ja mitmekesisuse ideed. 

Professor John Rex. John Rex. 

Tuleb nnainida ka 

interkultuursete suhete 
moraalset tiihtsust. 

2900 Tore on olla Vciikese Mini-Euroopa 
tihedalt seotud kogukonna liige 8rOsselis. 

(kui me ei riiagi just 
ema Osas olemisest), 

kuid me peame suureks kasvama. 

2910 Olles arendanud oma identiteeti Strasbourg'i katedraal. 
viiikestes gruppides, 

2920 

peame minenna suurde maailma. 
Loodetavasti ei hakka me 

teisi gruppe vihkama 
ega nende vastu v6itlema, 

vaid proovime nendega 
vastastikku suhelda. 

Kasvades on tore elada 
multikultuurses Ohiskonnas, 

Mini-Euroopa. 



LOENDURI NAIT 
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SUBTIITRITE TEKST 

kuna see annab inimesele 
taolise voimaluse. 

Multikultuursus peaks 
ja voiks tiihendada. 

et teatud kindlad rassid. 
kultuuri- ja usugrupid 

leiavad maailmas kindlalt 
oma koha. 

PILT KAADRIS 

Phil Barnett Briti 
Rasside 
Vordoiguslikkuse 
Komiteest 

2940 tunnevad end oma identiteedis Amsterdami 
ja suhetes teistega kindlalt. tiinavapilt. 

Kui Ohelt poolt eksisteerib 
niihtav erinevuse vastuolu 

ja teiselt poolt Ohtsus. 
pole vastuolu olemas. 

Voi kui ongi. siis on see 
loov ja dOnaamiline vastuolu. 

Multikultuursus voimaldab 
uutel riikidel 

julgelt laias maailmas 
oma kohta leida. 

Multikultuursuse ideest 
kinnipidamine 

ja pOOd rassismist ning 
diskrimineerimisest vabaneda 

on rahvusliku uhkuse 
oigustatud p5hjus. 

HAAL KAADRIS 

Phil Barnett. 



LOENDURI NAIT SUBTIITRITE TEKST 
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2985 

Multikultuursus v6imaldab 
meil m6ista. 

et nahtavad vastuolud 
polegi tegelik oht. 

vaid on hoopis positiivsed 
ja loovad tingimused. 

Me ei ela mitte ainult 
multikultuurses uhiskonnas. 

vaid tiinapiieval 6eldakse. 
et meie maailm on globaalne 

Oma uhiskonna vahemusgrup
pidega dialoogi alustamine 

on alus teiste riikide elanikega 
kontakti loomiseks. 

Multikultuursus annab meile 
v6imaluse kupseda 

ja saada paremaks 
inimeseks. 

PILT KAADRIS HAAL KAADRIS 

Professor John Rex. John Rex. 

Amsterdami tiinava
pi It. 



LISALUGEMINE 
Multikultuursus on Eesti oludes suhteliselt uus s6na. kuigi ilming iseenesest on siin juba 

traditsioonidega. Multikultuurne uhiskond - see tahendab keelte. kommete. usutunnistuste. 
maailmavaadete jms paljusust. Seega on multikultuursus tanapaeva uha avatumate piiridega 
maailma jaoks normaalne nahtus. Ometi kaasneb sellega mitmel pool ule maakera palju prob
leeme. Piisab. kui meenutada P6hja-lirimaad. endist Jugoslaaviat. TSetseeni s6da. islami Mr
muslust jne jne. Seda jada jatkates ilmneb. et ka Eestis on multikultuursus midagi sellist. mil
lega on seotud om ad raskused - esmalt kasv6i mitte-eestlaste integratsiooniprobleemid. 
Uhinemine rahvusvaheliste organisatsioonidega. eriti astumine Euroopa Liitu. esitab Eestile 
n6ude korrastada siseriiklikult uhiskonna integreerituse puudulikkus. Seda meil puutaksegi 
teha. Ka kaesolev brosuur ning videofilm. mille toetuseks see trukis on valminud. puuavad anda 
omapoolse panuse multikultuursuse problemaatikaga tegelemisse. 

Jargnevalt on brosuuris esitatud kolm t6lketeksti. millest igauks kasitleb uhiskonna multi
kultuursusega seotud kusimusi erinevast aspektist. 

Michael Walzeri artikkel "Pluralism poliitilises perspektiivis" teeb hea ajaloolise tagasivaate 
sellele. kuidas erinevad uhiskonnad on ajaloos oma mitmekultuurilisusega toime tulnud -
kuidas seda on kas aktsepteeritud v6i puutud kaotada. 

Patrick Thornberry artikkel "Vahemuste 6iguste rahvusvahelised ning Euroopa standardid" 
informeerib meid sell est. millised on vahemuste 6iguste alased uldtunnustatud rahvusvahe
lised dokumendid ja nende satted. vastavad uldtunnustatud arusaamad ning praktika. Euroopa 
Liiduga uhineda soovivas Eestis on vastavad teadmised vajalikud k6igile. 

Harald Runblomi artikkel "Rootsi mitmekultuurilisus Euroopa v6rdlevas perspektiivis" annab 
taas hea ulevaate sellest. kuidas kaasaja uks teadlikult mitmekultuuriliseks muudetud riik on 
oma tanase seisundi saavutanud ning kuidas see uhiskond funktsioneerib . 



Michael WALZER 
a: 

; PLURALISM POLIITILISES PERSPEKTIIVIS 

] Demokraatia ning rahvuslus 
.!O! 
~ Vanadest kreeklastest alates on enamik poliitikateoreetikuid pidanud enesest-

moistetavaks nende Ohiskondade rahvuslikku voi etnilist homogeensust. millest nad 
kirjutasid. Enne Rousseau' teost ei olnud teooria kunagi selgesonaliselt natsionalist
lik. kuid Ohise keele, ajaloo voi religiooni eeldamine to etas enamikku sell est. mida 
6eldi poliitilise praktika ning institutsioonide kohta. Seeparast oli ainus impeerium. 
mida poliitilise teooria suure traditsiooni kohaselt kaitsti, keskaegne ristiusu impee
rium: vaideti, et Oks religioosne labikaimine tekitas Ohe poliitilise Ohenduse. 
Muistsete aegade ning tanapaevastel religioosselt segunenud impeeriumidel. vas
tupidi, ei ole olnud teoreetilisi kaitsjaid. neil olid ainu It publitsistid ning apologeedid. 
Poliitiline motlemine domineeris Kreekas Periklese, mitte Aleksandri ajal; vabariik
likus Roomas, mitte Rooma impeeriumis; Veneetsias ning Hollandis. mitte 
Habsburgide Euroopas. Isegi liberaalsed kirjanikud, piisavalt valmis tunnustama 
huvide pluralismi, olid silmatorkavalt mittevalmis kultuuride paljususeks. Oks rahvas 
moodustas Ohe riigi. Siin voib kasutada F6deralistlike artiklite (1787 - 1788) autorite 
argumenti. et votta kokku motlemise pikaajaline traditsioon. Ameeriklased, nagu kir
jutas John Jay. moodustasid rahva, "kes polvnes samadest esivanematest. koneles 
Oht ja sama keelt. kellel oli Ohine usutunnistus, kes oli seotud Ohtede ja samade va
litsemisprintsiipidega, kellel olid vaga sarnased tavad ning kombed". Niimoodi Ohen
datud "vennalikkuse side ei tohiks kunagi laguneda paljudeks asotsiaalseteks. kade
dateks ning voorasteks suveraansusteks". 
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Jay kirjeldus vastas ainult vaga ligilahedaselt toele 1787. aasta Ameerikas ning 
kindlasti on maksiimi Oks rahvas, uks riik kogu inimkonna ajaloo jooksul koige vahem 
au sees peetud. Koige sagedamini on vennaksed ara jaotatud vooraste suveraan
suste vahel ning sunnitud neid tundmatutega vaenuliku Olemvoimu all kooseksis
teerima. Rahvuslik ning etniline pluralism on olnud reegel. mitte erand. Kultuurilise 
Ohtsuse teoreetiline eeldus eksisteeris sajandite jooksul korvuti dOnastiatele ning 
impeeriumidele omaste institutsioonidega, mis tekitasid lahknemist. Alles hiljem, 
18. ja 19. sajandil transformeerus vana homogeensuse eeldus, mida oli tugevdatud 
uute demokraatlike kohustustega, eraldumise ning soltumatuse praktilisse noud
misse. See noudmine tugines kahele mojuvoimsale ideele: esiteks - vaba valit
semine oli voimalik ainult kultuurilise Ohtsuse tingimustes; teiseks - vabad indi
viidid voiksid valida, kas nad suudaksid elada koos omaenda lastega, st kas Ohen
dada poliitiline suveraansus rahvusliku voi etnilise kooslusega. Kahtlemata voisid 
need ideed olla esilekutsutud. Marx ning tema mottekaaslased eitasid rohutatult. 
nende ideed oigsust ning vaitsid, et seda laadi kontseptsioonid tuginesid lopp
kokkuvottes pigem klassi- kui etnilistel erinevustel. Kuid kahel ideel oli olemas pika
ajalise intellektuaalse traditsiooni toetus, ning onnelikul viisil toetasid nad teineteist. 
Nad toestasid. et demokraatia ning enesemaaramine toid kaasa neidsamu poliitilisi 
kokkuleppeid ja korraldusi. mida noudis nende efektiivne teostamine - impeeriu
mide asendamise rahvusriikidega. 



Tegelikkuses v6ttis see asendamine kaks vagagi erinevat vormi. Uus rahvuslik po
liitika valjendus k6igepealt n6udes Ohendada rahvad - nagu naiteks sakslased, itaal
lased ning slaavlased -, kes olid jaotatud vanade impeeriumide ning paljude 
erinevate tahtsusetute vOrstiriikide vahel. Natsionalistlikult meelestatud liidrid 
pOOdlesid algselt suurte riikide ning kultuurilise homogeensuse avara (pangerma
nistliku v6i panslavistliku) defineerimise poole. Jugoslaavia ning TSehhoslovakkia on 
selle esimese natsionalismi tulemus, mis t6i kaasa impeeriumide lagunemise, kuid 
kujutas endast siiski Olesehitus-, mitte jagunemis-poliitikat. Sionistlikul juutide 
"kokkukogumisei" Euroopast ning Idamaadest oli just seesama iseloom. Enam
vahem sarnased rOhmad tuli kokku sulatada Prantsusmaa ning Britannia natsionalis
mieelse Ohendamismudeli kohaselt. 

See varajane rahvuseloomine oli rank labikukkumine, kuid selge natsionalismiten
dents pidi veel Osna hiljuti esitama valjakutse mitte ainult vanadele impeeriumidele 
(eelk6ige koloniaalimpeeriumidele), vaid ka moodustunud rahvusriikidele. Ei vanimad 
(Prantsusmaa, Inglismaa) ega noorimad riigid (Pakistan, Nigeeria) pole olnud kaits
tud seda laadi valjakutsete eest. Praeguseks k6neaineks on pigem lahkul66mine kui 

.Ohinemine. Tanapaeval on rahvusvahelisele kogukonnale iseloomulik riikide 
vohamine, nii et "ORO liikmesriikide enamus", nagu kirjutas Eric Hobsbawm, 
"moodustab varsti omalaadse 20. sajandi 16pu vabariikliku ekvivalendi Saxe-Coburg
Gothale ning Schwarzburg-Sonderhausenile". Maailmamajanduse transformeeru
mine avas sellele protsessile tee: eluj6ulisuse reeglid on 19. sajandist alates 
radikaalselt muutunud. Kuid see protsess esindab ka enesemaaramisp6him6tte 
harukordset v6idukaiku, maaratledes Oha enam kollektiivi ennast viisidel, mis peegel
davad inimkonna tegelikku mitmekesisust. 

Puutudes kokku selle mitmekesisusega, on iga rahvusriik arvatavasti ilmutanud 
p61ist v6i kaasaegset Olesehitust. Enesemaaramine naib olevat piiramatult ra
kendatav p6him6te ning uute riikide tekkimine tundub olevat maaratlemata 
kestvusega protsess. Kui protsessi oleks vaja katkestada, siis vaevalt kOIl tuleks 
tagasi IOkata p6him6te, sest see on tanapaeval poliitiliselt vaieldamatu'; pigem tuleks 
seda kasutada m66dukates kogustes. Jarelikult v6ib autonoomia olla alternatiiviks 
iseseisvusele, 16dvendades Ohendatud riigi k6idikuid, et valtida lagunemist. 
Suveraansuse asemel v6ivad rahvuslikud ning etnilised rOhmad valida detsent
raliseerimise, 6iguste Oleandmise ning f6deralismi. Viimased ei ole kokkusobimatud 
enesemaaramisega ning nad v6ivad eriliselt sobida inimrOhmadele, kellele on 
omased m6ned selgesti eristatavad ajaloolise Ohenduse karakteristikud ning kes 
sailitavad tugeva territoriaalse aluse. Kas Ohendatud riigid saavad jaada pOsima 
f6deratsioonidena, pole muidugi m6ista kindel, kuid vaevalt kOIl suudaksid nad pOsi
ma jaada mingil muul viisil - vahemalt mitte siis, kui nad jaavad (isegi ainu It 
vormiliselt) demokraatliku valitsemise v6i mingit laadi sotsiaalse egalitaarsuse hoole alia. 

Demokraatia ning v6rdsus on t6estanud, et nad on lahustamisv6imelised. 
Vanades impeeriumides kaldusid alistatud rahvaste eliidid assimileeruma domi
neerivas kultuuris. Nad saatsid oma lapsed haridust omandama enda vallutajate 
juurde; nad 6ppisid ara sissetungijate keele; nad j6udsid selleni, et hakkasid oma
enda kultuuri kasitlema kolkaliku ning alavaartuslikuna. Kuid lihtsad mehed ning 
naised ei assimileerunud, ning kui neid mobiliseeriti esmalt majanduslikuks ning see
jarel poliitiliseks tegevuseks, t6id nad esile sOgava rahvusliku ning etnilise lojaalsuse 
vajaduse. Mobiliseerimine tekitas konflikti - mitte ainult domineerivate rOhmadega, 
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vaid ka teiste vaesemate rahvakihtidega. Muuseas, erinevad rahvused elasid sajan
dite valtel impeeriumi valitsemise all Oksteise korval rahus. Praegu, kui neil tuleb end 
ise valitseda, avastavad nad, et suudavad nii rahumeelselt tegutseda ainult omava
hel, kohaldades poliitilisi piire kultuuriliste rajajoontega. Seega on toestatud teo
reetiliste traditsioonide paikapidavus. Omavalitsusel on olnud kalduvus tekitada 
suhteliselt homogeenseid kogukondi ning ta on osutunud taiesti edukaks ainult sel
liste kogukondade sees. Suur erand sellest reeglist on Ameerika Ohendriigid. Samal 
ajal on valeks osutunud marksistlik argument - koige tahendusrikkam valjakutse 
traditsioonilisele teadmisele. Mitte kusagil ei ole klassilojaalsus tagaplaanile torjunud 
rahvuslike voi etniliste rOhmade kohustusi. Tana sarnaneb Noukogude Liit koige 
rohkem ei millegi muu kui Romanovite impeeriumiga - paljurahvuselist riiki hoitakse 
koos peaasjalikult jou abil. Kui ette kujutada, et "rahvuskOsimus" oleks Okskord 
lahendatud, et ajalooliste kogukondade olemasolu ning jatkuv areng oleksid garan
teeritud (nagu see Lenin vaitel pidanuks olema). voiksid esile kerkida liidu ning 
koost66 uued eeskujud. Kuid praegusel hetkel tuleb oelda, et seal. kus iganes on 
poliitika vaba, jargneb poliitika rahvusele. Pluralism kind las tahenduses - Dks riik, 
pa/ju rahvaid - on voimalik ainult tOranlike repiimide ajal. 

Ameerika erandlikkus 

Loomulikult on ka Ameerika Ohendriikides vallutatud ning Ohinenud rahvaid (in
diaanihoime, mehhiklasi). kes jaid ette Ameerika ekspansiooni teele, samuti sellesse 
riiki orjadena vagivaldselt sissetoodud - musta nahavarviga inimesed, kes allutati 
julmale ning jatkuvale rohumisele. Kuid pluralistlik sOsteem, mille sees need rOhmad 
on alles hiljuti hakanud organiseeruma ning tegutsema, ei ole esmajoones nende 
isikliku kogemuse tulemus. Tanapaeval on Ameerika Ohendriike voimalik moista ain
ult mitmerassilise Ohiskonnana. Kuid vahemusrassid alid poliitiliselt jouetud ning sot
siaalselt nahtamatud pikkade aegade jooksul, mil Ameerika pluralism kuju vottis, 
ning kuju, mille ta vottis, ei olnud mojutatud nende olemasolust voi nende rohumisest. 

Vastandina Vanale Maailmale, kus pluralism on parit vallutustest ning dOnastiate lii
tudest, parines pluralism Uues Maailmas Oksikisikute ning perekondade mig rat
sioonist. Suurim osa Ohendriikide elanikkonnast moodustus Oksikisikute lisandu
misest. kes Okshaaval filtreerusid labi suurte sadamalinnade. Kuigi uue riigi piir, nagu 
iga teisegi riigi ama, oli maaratletud sodade ning diplomaatiaga, oli sisseranne see, 
mis maaras selle riigi elanike iseloomu ning muutis valeks John Jay arvamuse nende 
Ohtsuse kohta. Ameerika Ohendriigid ei olnud impeerium; tema pluralism oli sis
serandajate Ohiskonna pluralism ning see tahendab, et rahvusel ega etnilisusel ei ole , 
siin kunagi olnud stabiilset territoriaalset alust. Erinevad inimesed kogunesid riigi eri 
osadesse, kuid nad tegid sed a oma valiku alusel, kogunedes seltskonna parast, ilma 
erilise sidemeta selle maaga, millel nad elasid. Vana Maailma Oleskutse ene
semaaramisele ei leidnud siin vastukaja: sisserandajad (valja arvatud mus
tanahalised orjad) olid siia saabunud vabatahtlikult ning neid ei olnud sun
nitud paigale jaama (muuseas, igal aastal poordusid paljud neist tagasi 
kodumaale), samuti ei olnud immigrantidel mingit alust ega pohjust eraldu
da. Ainus markimisvaarne lahkul66misliikumine USA ajaloos, kuigi ta hol
mas erineva kultuuriga piirkonda, ei joudnud seda laadi rahvuslike kannatusteni, 
mis avaldusid Euroopas peetud sodades. 



Kuid immigrandid muutusid kohale joudnuna ning oma elu sisse seadnuna 
ukshaaval ameeriklasteks ainult poliitilises tahenduses: neist said Ameerika Ohend
riikide kodanikud. Teistes aspektides - kultuuriliselt. usuliselt. teatud ajaks isegi 
keeleliselt - jaid nad sakslasteks ning rootslasteks. poolakateks. juutideks ning 
itaallasteks. Esimeste sisserandajate. angloameeriklaste suhtes jargis poliitika siiski 
rahvuslikkust: nad olid uks rahvas. moodustasid nad uhise riigi. Hilisemate sisseran
dajate saabumisega toimus protsess umberp66ratult. Kuna nad olid uhe riigi 
kodanikud - nii seda uldiselt moeldi - soovisid nad muutuda uheks rahvaks. 
Rahvus jargnes poliitikale. nagu see oletatavasti oli olnud varasematel aegadel. kui 
kaasaegse maailma rahvused esmakordselt valja kujunesid. Siiski voisid Ameerika 
Ohendriigid moneks ajaks. voib-olla pikaks ajaks. jiiiida riigiks. mis koosnes palju
dest rahvastest. kellel oli ainult uhine asukoht ning kodakondsus. kuid kellel puudus 
uhine ajalugu voi kultuur. 

Selliste asjaolude puhul oli patriotism ainus tunne. mis mojutas uhendamist. 
Sell est tulenesid 19. sajandi lopus ning 20. sajandi alguses joupingutused suvenda
da patriootilisi tundeid. taiendada religiooni kodakondsusega. "Haaletamiskabiin on 
Ameerika institutsioonioe templiks." kirjutas 1900. aastal Ameerika Olemkohtu 
kohtunik David Brewer. "Ohtki uksikut hoimu ega perekonda ei ole valja valitud val
vama tema altaritel polevaid puhasid tulesid. (- - -) Igauks meist on preestriks." 
Etniliste poliitiliste masinavarkide ning valimisliitude esilekerkimine pidi siiski muut
ma templi selliseks. mis hairivat muljet jattes tundus lahkusuliste palvemajana. 
Vahesed inimesed uskusid. et poliitika voiks olla kullaldane alus rahvuslikule uht
susele. Patriootilisus oli oma olemuselt hoidev tegevus. kuni riik ootas natsionalismi 
tugevamat solidaarsust. Kui amerikaniseerumist kirjeldati kui jark-jargulist assimi
leerumist angloameerika kultuuri voi kui olemuslikult uue kultuuri loomist kodakond
suse sulatustiiglis. kasitleti selle lopptagajarge nii vajalikuna kui ka m66dapaasmatu
na: sisserandajad soovisid uhel paeval moodustada uhe rahva. See oli sugavam 
tahendus. mille loosung Paljudest uheks (E pluribus unum) massilise immigratsiooni 
kontekstis omandas. Ainsaks alternatiiviks voinuksid olla. nagu opetas Vana Maailma 
ajalugu. jagatavus. segadused ning repressioonid. 

Jagatavuse voi lihtsalt erinevuse kartus kutsus varasemate sisserannanute ning 
nende jareltulijate hulgas perioodiliselt esile immigrantidevastaseid meeleolu
purskeid. Selliste "kodumaiste" kampaaniate uks eesmark oli kogu tulevase sis
serande tokestamine; teine eesmark oli juba kohalviibivate "vooramaalaste" kiirem 
amerikaniseerimine. Kuid mida amerikaniseerumine endaga kaasa toil Paljud 
v66rastest olid juba naturaliseerunud kodanikud. Nuud tuli neil veel kord natu
raliseeruda. aga mitte poliitiliselt. vaid hoopis kultuuriliselt. Pealiskaudsel vaatlemisel 
tuleb seda teist naturaliseerumist eristada samasugustest kampaaniatest vanades 
Euroopa impeeriumides. Naiteks kujutas ka venestamine endast kultuurilist prog
rammi. kuid see oli suunatud puutumatutele ning juurdunud kogukondadele. sell is
tele rahvustele. kes (juudid valja arvatud) olid kujunenud nendel aladel. kus nad olid 
elanud paljude sajandite jooksul. Okski nendest rahvastest. keda tuli venestada. ei 
oleks suutnud usaldada kodakondsust vabal Venemaal. Voimaluse korral soovinuk
sid nad valida eraldumise ning iseseisvuse. Just seeparast oli venestamine nii oht
lik: rahvuslikest erinevustest puuti jagu saada poliitiliste vahenditega. Selliste vahen
dite kasutamine tekitas prognoositava demokraatliku reageeringu. nii et poliitika oli 
sunnitud rahvusele jargnema. mitte talle vastanduma. Ameerika Ohendriikides. vas
tupidi. oli amerikaniseerumine suunatud rahvastele. kes olid kultuurilisele muuda-
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tusele palju vastuv6tlikumad, kes ei olnud valja juuritud, vaid kes olid ise ennast valja 
juurinud. Uksk6ik, millisel p6hjusel nad olid tulnud Uude Maailma, nemad olid vali
nud tulemise, kuna teised oma perekondades olid valinud kodumaale jaamise. 
Vastutasuna pakuti sisserandajatele kodakondsust kui kingitust, mille paljud innukalt 
vastu v6tsid. Kuigi kohalikud pelgasid uustulnukate poliitikat, on t6siasi, et paljud 
nendest meestest ning naistest, kellel tuli amerikaniseeruda, olid juba patriootilised 
ameeriklased. 

Nende erinevuste t6ttu oli sisserandajate reageering kultuurilisele naturaliseeru
misele vaga erinev nende teisikute omast Vanas Maailmas. Nad olid paljudel juh
tudel jareleandlikud, valmis end muutma just niL nagu kodumaised seda n6udsid. 
See kehtis eriti keelte valdkonnas: ei eksisteerinud Ohtki pikaajalist ega edukat 
j6upingutust sailitada uustulnukate alguparast keelt Ameerika Uhendriikides millegi 
enamana kui teise keelena. Hispaania keele eluj6ulisus riigi edelaosas tanapaeval. 
kuigi see tuleneb v6ib-olla mehhiko sisserandajate jatkuvast ulatuslikust juurdevoo
lust, on selle reegli v6imalik erand. Kui sellised sisserandajad ise ei jagune Ole terve 
riigi, v6ib naiteks New Mexico osariik osutuda esimese Ameerika Uhendriikidesse 
kandunud keelelise konflikti piirkonnaks. Siiski on tanase paevani riigis. kus raagi
takse n6nda paljusid keeli, olnud tahelepanuvaarselt vahe konflikte. Inglise keelt tun
nustatakse ning on alati tunnustatud Ameerika vabariigi Oldise keelena ning mitte 
keegi ei ole pOOdnud muuta m6nda teist keelt piirkondliku autonoomia v6i 
lahkul66mise aluseks. Kui sisserandajad avaldasid vastupanu amerikaniseerimisele. 
v6ideldes vana identiteedi ning vanade kommete alalhoidmise eest, v6ttis nende 
vastupanu uue vormi. See ei olnud n6udmine. et poliitika peab jargima rahvust, 
pigem oli see n6udmine, et poliitika on vaja rahvusest lahutada - samamoodi, nagu 
see oli juba lahutatud usust. See oli etnilise pluralismi, mitte rahvusliku vabastamise 
n6udmine. 

~ 

Pluralism tegelikkuses 

Uldise intellektuaalse tendentsina oli pluralism 20. sajandi alguses ennek6ike 
reaktsioon suveraansuse doktriini vastu. Oma erinevate vormides - sOndikalistlikus. 
tsunftisotsia-listlikus, regionaalses. autonoomsust taotlevas - oli see suunatud 
tanapaevase riigi suureneva j6u ning kaugeleulatuvate pretensioonide vastu. Kuid 
etnilist pluralismi sellisel kujul. nagu see kujunes valja Ameerika Ohendriikides. ei ole 
t6enaoliselt v6imalik iseloomustada kui riigivastast ideoloogiat. Tema advokaadid ei 
esitanud valjakutset f6deraalvalitsuse autoriteedile; nad ei kaitsnud riigi 6igusi; neid 
ei t6mmanud korpora-tiivsuse Oksk6ik millise euroopaliku vormi poole. Nende 
keskne kinnitus seisnes selles, et USA poliitika sellisena, nagu see oli, ei n6udnud 
kultuurilist homogeensust; see sailitas demokraatlikus kodakonduses piisava kind
luse. Seda, mida varem oli m6istetud kui ajutist tingimust, kirjeldati nOOd alalisena. 
Ameerika Ohendriigid olid ning kindlasti peaksid jaama riigiks, mis koosneb palju
dest rahvastest - "rahvuste rahvuseks", nagu teda nimetas Horace Kallen. 
Muuseas, selline oli Ameerika ettemaaratus: hoida Vana Maailma mitmekesisust alai 
Ohesainsas riigis - ilma jalitamiseta v6i repressioonideta. Mitte ainult Paljudest 
Dheks, vaid ka (jh~sees palju. 

Marksism oli esimene peamine valjakutse traditsioonilisele argumendile rahvus
liku homogeensuse kaitseks; etniline pluralism on teine. Kuigi varasemad pluralistid 
el olnud kaugeltki radikaalid ega kaitsnud kunagi sotsiaalset Omberkujundamist, 



eksisteerib kindel mote, milles nende konventsionaalse teadmise salgamine laks 
sugavamale kui marksistide oma. Marksistlik argument kolab, et tuleviku sotsialistlik 
riik (enne kui ta lakkab eksisteerimast) sailitab proletaarse uhtsuse firmade baasil. 
Ning samamoodi nagu igalt teiseltki varem voimul olnud klassilt oodati ka proleta
riaadilt oma hegemonistliku kultuuri loomist, millest poliitiline elu moodustanuks ai
nult uhe valjendusvormi. Pluralistid, teiselt poolt, kujutlesid riiki, mida ei toetaks ei 
uhtsus ega hegemoonia. Kahtlemata olid nad naiivsed, mitte tunnustades uheainsa 
majandussusteemi eksisteerimist ega sedagi, et kultuur peegeldab domineerivaid 
majanduslikke vaartusi. Kuid nende argument on kaugeleulatuv ning tahtis isegi siis, 
kui ted a tuleb votta kui ainult lisandit selle uhise kultuuri juurde, mis teda katab, 
radikaalselt mitmekesistades tema moju, see on etnilise paljususe maailm. 
Riigiteooria moju on ligikaudu samasugune koos majandusliku arusaamisega voi 
ilma selleta: poliitika peab ainult tekitama rahvusliku uhtsuse, mida ukskord moeldi 
kujutada peeglina. Ning ta peab looma uhtsuse ilma paljusust korvale lukkamata voi 
sed a maha surumata. 

Varasemad pluralistlikud kirjanikud-teoreetikud, naiteks Horace Kallen ning 
Randolph Bourne, populariseerijad nagu Louis Adamic, ei andnud taielikku rahuldust 
pakkuvat kokkuvotet sellest kreatiivsest protsessist voi ulimalt ihaldusviiiirsest suh
test poliitilise uhe ning kultuurilise paljususe vahel. Nende argumendid edenesid tun
duvalt kaugemale h66guvatest kirjeldustest ning poleemilistest vaidetest. 
Joondudes raskustega 19. sajandi romantismi jargi, rohutasid nad inimlike einevuste 
sisemist vaartuslikkust ning inimolendite sugavat vajadust elu ajalooliselt ning 
uhiskondlikult struktureeritud vormide jarele. Neile oli vooras igasugune range 
uhtlustamine, igasugune uhetaolisus. Nad oli ruhmadest koosneva uhiskonna ise
hakanud valvurid - selle uhiskonna, mis tugines stabiilsetele perekondadele (valja 
arvatud sisserandajate segav kogemus), kes olid tugevalt seotud neid kandva 
uhiskonna jouliste kultuuritraditsioonidega ning kes kandsid neid traditsioone edasi. 
Samal ajal kujutas nende poliitika endast veidi enamat kui labiuurimata liberalism. 
Nad olid kind lad, et uksikisikute vabadus on koik, mida on vaja ruhmaga samastu
miseks ning etniliseks oitsenguks. Neil oli ullatavalt vahe beida selle kohta, kuidas 
tuleks erinevaid ruhmi hoida koos uhe poliitilise korra raamides, mida voib kodakond
sus tahendada pluralistlikus uhiskonnas, kas riigi voimu tuleks kunagi kasutada ruh
made nimel voi milliseid sotsiaalseid tegevusi tuleks loovutada voi jatta ruhmadele. 
Etnilise pluralismi praktiline tahendus tuli valja t66tada, senini tegeldakse sellega 
poliitilise ning sotsiaalse elu mitmetes valdkondades. Moningane teoreetiline oigus
tus on olemas igal eraldi voetud lopptulemusel. 

Parim viis pluralismist aru saada on jarelikult vaadata seda, mida on teinud voi 
mida on puudnud teha selle eest voitlejad. Ameerika Uhendriikides on etniline ene
sekinnitus olnud maailma teistes piirkondades toimunud rahvusliku vabanemise 
funktsionaalseks ekvivalendiks. Millised on need aktuaalsed funktsioonid, mida ta 
taidab? Kolm neist tunduvad eriliselt tahtsad. Ennekoike on selleks etnilisuse 
kaitsmine kultuurilise naturaliseerimise eest: Kalleni pluralism, mis t66tati valja kor
gendatud kodumaise agitatsiooni ning poliitilise jalitamise perioodil (vt tema 1924. 
aastal ilmunud teost "Culture and Democracy in the United States'), on esmajoones 
seotud uute sisserandajate kui uksikisikute oiguste toetamisega, et kujundada neid 
kultuurilisteks uhendusteks ning hoida alai nende v66raparased viisid. Kallen liitus 
20. sajandi alguse ameerika kulturkampfiga kultuurilise sallivuse advokaadi rollis. 
Treeni ning opeta kodanikke, kuid jata rahvus rahule! See argument oli senikaua, kui 



sed a kasutati. oma iseloomult suurel maaral negatiivne ning sobis nonda kergesti 
liberaalsesse paradigmasse. Kuid Kallen oli veendunud. et liberaalse Ohiskonna 
peamine produkt on mitte individuaalne iseseisvus. vaid hoopis kollektiivne identi
teet. Selles oli tal kindlasti oigus. voi vahemalt osaliselt oigus. Kui palju erasodu par
alleelselt tema intellektuaalsete kampaaniatega on peetud selliste identiteetide 
nimel amerikaniseerimise surve vastu nii koolides. riigiametites kui korporat
sioonides. Koige sagedamini siis. kui Oksikud mehed ja naised toonitavad "iseen
daks jaamist". on nad tegelikult kaitsmas omaenda mina. mida nad teistega jagavad. 
Monikord annavad nad loomulikult alia ning opivad kohanduma Uue Maailma kaitu
mise standardiseeritud versioonidega. Voi siis ootavad nad araheidutatult ning pas-
siivselt organisatsioonilist toetust: avaliku laimamise vastaselt liigalt. edasijoudmise 
komiteelt ning teistelt selletaolistelt. Kui sellised organisatsioonid hakkavad' t66le. 
tuleb otsekoheselt naha voitluse pluralistlikku vormi. isegi kui oiguslikud ning 
moraalsed argumendid keskenduksid jatkuvalt Oksikisikute oigustele. 

Etnilise sallivuse teine funktsioon on oma olemuselt positiivsem: selle voi teise 
identsuse pidulik tahistamine. POhitsemine on olulise tahtsusega iga rahvusliku voi 
etnilise liikumise jaoks. kuna nii v66ramaine vallutus kui ka valjarandamine teistesse 
riikidesse 66nestavad (kuigi erinevatel viisidel) Ohiskondlikku usaldust. 
Valjarandamine sisaldab endise riigi teadlikku korvaleheitmist ning seejarel sageli ka 
iseenda kui selle endise riigi produkti korvaleheitmist. Uus riik vajab uut elu. uusi elu
viise. Kuid uute viis ide oppimine edeneb sisserandajatel aeglaselt. nad on saamatud. 
kollanokad. kelle jatavad kiiresti seljataha nende endi lapsed. Toenaoliselt tunnevad 
nad ennast alamalseisvana ning arvatavasti kinnitavad seda tunnet nende lapsed. 
Kuid alama seisuse see tahendus. mis on nende jaoks nii piinarikas. on katastroof ka 
nende laste jaoks. See toukab nad triivima maailma meelevalla alia. kus nad 
toenaoliselt kunagi ei saa end tunda taiesti koduselt. Mingis punktis. iseendi seas voi 
enda laste (ameeriklaste teise polvkonna) hulgas algab paranemine. Etniline pOhit
semine on selle protsessi tunnusjoon. Sellel on Oldine ning osaline vorm: mitmeke
sisuse kui sellise pOhitsemine ning seejarel Oksiku rOhma ajaloo ning kultuuri pOhit
semine. Tuleb rohutada. et esimene neist oleks mottetu ilma teiseta. et esimene on 
abstraktne ning teine konkreetne. Pluralismil endal ei ole joudu pOsima jaada; ta on 
soltuvuses nende rOhmade energiast. entusiasmist ja kohustustest. millest ta koos
neb; ta ei saa elada kauem kui kultuuride ning toekspidamiste Oksikasjalikkus. 
Liberaalse riigi seisukohast on Oksikasjalikkus individuaalse valiku kOsimus. ning plu
ralism ei ole midagi muud kui tolerantsus. Uksikisiku vaatepunktist on see voib-olla 
midagi muud. mehed ja naised "valivad" enamjaolt selle kultuuri ning usutunnistuse. 
millega nad on sOndinud - isegi juhul. kui parast vallutust ning sisserandamist tuleb 
neil uuesti "sOndida". 

Etnilise sallivuse kolmas funktsioon on Oles ehitada ning toetada uuesti sOndinud 
Ohiskonda - luua institutsioone. kontrollida ressursse ning pakkuda haridus- ja 
heaoluteenuseid. Nii nagu rahvuse loomine. on ka see raske t66. kuid pluralistlikus 
Ohiskonnas eksisteerivad etnilistele rOhmadele omaparased vastuvaited: nendel rOh
rpsdel puudub sunnivoim oma liikmete Ole. Muuseas. neil puuduvad sellised 
'liikmed. nagu on riikidel kodanikud; neil ei ole olemas garanteeritud rahvastikku. 
Kuigi nad on ajaloolised Ohendused. peavad nad tegutsema nii, nagu oleks nende 
naol tegemist vabatahtlike assotsiatsioonidega. Nad peavad muutma etnilisuse 
pohjuseks. nagu on keeluseadus voi Oldine haaleoigus; nad peavad keelitama inime
si end pigem "etniseerima" kui amerikaniseeruma. Usulise etnilisuse advokaadid -
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saksa luterlased, iiri katoliiklased, juudid jne - on toenaoliselt olnud selles osas 
koige edukamad. Kuid moni rOhm, mis loodab pOsima jaada, peab end usaldama 
samale tegevuse eeskujule - voitma toetust, hankima raha, ehitama koole, 
kogukonnakeskusi ning vanurite hooldekodusid. 

Mone aastakOmne kogemustele tuginedes voib pohjendatult vaita, et etniline plu
ralism sobib taielikult kokku Ohendatud vabariigi eksisteerimisega. Kallen oleks 
pidanud Otlema, et see on lihtsalt demokraatia valjendus kultuuri valdkonnas. See on 
siiski ootamatu avaldumisvorm: Ameerika vabariik on vagagi erinev sellest vaba
riigist. mida kirjeldasid naiteks Montesquieu ning Rousseau. Selles napib intensiivset 
poliitilist liikmeksolekut, enese vabatahtlikku sidumist avalike asjadega, mida nemad 
pidasid vajalikuks. "Mida parem on riigi pohiseadus," kirjutas Rousseau, "seda enam 
tungivad avalikud asjad kodanike motetesse isiklikest asjadest. Eraasjad on isegi 
vaiksema tahtsusega, kuna Ohise onne koondumine moodustab iga Oksikisiku 
onnetundest suurema osa, nii et talon vaja vahem moelda eraldi voetud soovidele .... 
See on vahetoenaoline kirjeldus, kui etniline kultuur ning religioosne uskumine ei ole 
just tihedalt Ohte poimunud poliitilise tegevusega (nagu rohutas Rousseau, peaks 
see nii olema). Kindlasti ei ole see nii Ameerika vabariigi tegelikkuses, kus molemad 
on vankumatult pagendatud erasfaari. Ameerika Uhendriikide kodanikud elavad oma 
emotsionaalset elu valdavalt eraasjades, st mitte Oksilduses; vaid vaiksemates rOh
mades kui koigi kodanike kogukond. Ameeriklased on Ohiskondlikud oma eraas
jades, kuid individualistid poliitiliste asjade ajamisel. Uhiskond k,ujutab endast rOh
made kogumit; riik on Oksikisikutest kodanike organisatsioon. Ning kuigi Ohiskond ja 
riik puutuvad oma tegemistes pidevalt kokku, on nad vormiliselt teineteisest 
lahutatud. Toetust, lohutust ning kuuluvuse motet otsides p66rduvad mehed ja naised 
oma rOhmade poole; vabadust ning mobiilsust vajades vaatavad nad riigi poole. 

Ometi toob demokraatlik osalus rOhmad poliitilisele areenile, kus nad toenaoliselt 
avastavad Ohiseid huve. Miks ei ole see siis pohjustanud nii radikaalset jagunemist 
nagu Euroopa impeeriumides? Kindlasti oleks see tekitanud konflikti, monikord hir
mutavatki laadi, kuid alati nendes piirides, mille on ara maaranud sisserandajatest 
koosnevate Ohiskondade mitteterritoriaalne ning sotsiaalselt determineerimata 
iseloom, samuti riigi ning rahvuse terav lahushoidmine. Ukski eraldi voetud rahvus
rOhm ei saa loota riigi vallutamisele ega selle rahvusriigiks muutmisele. ROhma 
liikmed on kodanikud ainult ameeriklastena, mitte aga sakslaste, itaallaste, iirlaste 
voi juutidena. Poliitika sunnib neid astuma allianssidesse ja koalitsioonidesse; ning 
demokraatlik poliitika, tunnustades iga kodanikku teistega vordsena tema rahvusest 
soltumata, soodustab rOhmade paljususe korval Oksikisikute Ohtsust. Ameerika in
diaanlased ning mustad on sellest Ohtsusest valdavalt valja arvatud ning praegu ei 
ole veel selge, mis tingimustel on neid voimalik sinna kaasata. Kuid pohimotteliselt 
on poliitiline elu avatud, ning see avatus on voimaldanud hajutada rahvusliku 
konkurentsi koige radikaalsemad vormid. Tulemuseks ei ole olnud nork poliitiline 
kord, pigem vastupidi. Kuigi see ei ole tekitanud arritavaid kohustusi, kuigi poliitika 
ei ole muutunud massiliseks religiooniks, on vabariik osutunud markimisvaarselt 
stabiilseks ning riigivoim on labi aegade vankumatult tugevnenud. 

Korporatiivsuse suunas? 

Riigivoimu tugevnemine valmistab ette tegevusvalja uut tOOpi pluralistlike po-
liitikate jaoks. Kasvava toimega teeb riik koigi oma kodanike jaoks seda, mida iga 
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rOhm teeb voi pOOab teha oma mottekaaslaste jaoks. Ta kaitseb nende huve mitte 
ainult v66ramaiste sissetungijate voi kodumaise vagivalla vastu, vaid ka jalitamise, 
kimbutamise, monituste ja laimu ning diskrimineerimise eest. Ta tahistab nende 
kollektiivset Ameerika ajalugu, tahistab Oldriiklikke pidupaevi, ehitab monumente, 
memoriaale ning muuseume, varustab hariduseks vajalike vahenditega. Ta tegutseb, 
et Olal pidada nende kogukondlikku elu, koguda makse ning kindlustada suurt hulka 
inimesi hoolekandeteenustega. Kaasaegne riik natsionaliseerib kogukondliku tege
vuse ning mida energilisemalt ta seda teeb, mida rohkem ta makse kogub, mida 
rohkem ta teenuseid pakub, seda raskemaks muutub rOhmadel enestel tegutseda. 
Riiklik hoolekanne uuristab eraviisilist heategevust, mida suures ulatuses olid korral
danud rahvuslikud kogukonnad; see muudab raskemaks era- ning kohalike koolide 
toetamise; see uuristab kultuuriinstitutsioonide tugevust. 

Koike seda on pohjendatud ning rohkemgi veel - isegi oigustatud tosiasjaga, et 
erinevate rOhmade joud ning suutlikkus kindlustada oma poolehoidjaid teenustega 
oleksid vaga ebavordsed. Enamgi veel, etniliste kogukondade tegevuspiirkonnad 
olid ebaOhtlased ning mittetaielikud. Paljud ameeriklased ei ole kunagi p66rdunud 
mingi teenuse saamiseks mone Oksiku rOhma poole, vaid poorduvad riigi poole. 
Tegemist ei ole sellise juhtumiga, kus riigiametnikud tungivad hoolekande ning kul
tuuri valdkondadesse; neid kutsusid kohale halvemas olukorras olevad voi rohutud 
voi assimileeritud kodanikud. Kuid praegu, nagu oeldud, ei suuda pluralism pOsi
ma jaada, kui etnilised rOhmad nagu Oksikisikudki, ei saa otseselt kasu rii
givoimust. Taas kord peab poliitika jargima rahvust, tunnustades ning toetades 
kogukondlikke struktuure. 
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Mida see tahendab? Esiteks seda, et riik peab kaitsma nii kollektiivseid kui indi
viduaalseid oigusi; teiseks seda, et riik peab laiendama oma ametlikke tahtpaevi ning 
pidustusi nii, et need h61maksid mitte ainu It tema enda ajalugu, vaid ka koigi nende 
rahvaste ajalugu, kelle esindajatest on moodustunud Ameerika rahvas; kolmandaks 
seda, et maksudest kogutud raha peaks toitma etnilisi kogukondi, et aidata neil 
finantseerida kakskeelset ning -kultuurset haridust. samuti rOhmale orienteeritud 
hoolekandeteenuseid. Kui see koik on tehtud, tehtud pohjalikult, on vaja sedagi, et 
etnilistele rOhmadele antaks oigus teatud laadi esindatusele sellega tegelevates 
riigiasutustes. 

Niisugused on kaugeleulatuvad taotlused, mis ei ole vee I saavutanud selget teo
reetilist otsustust - suuremat, kui onnestus varasemal pluralismil. Need on avaliku 
arvamusavalduse ning poliitilise agitatsiooni asjad. Nende taielik tahendus on 
ebaselge, kuid see maailm, millele nemad osutavad, kujutab endast korporatiivset 
maailma, kus etnilised rOhmad ei korralda enam oma tegevust nagu vabatahtlikud 
assotsiatsioonid, vaid neil on selle asemel teatud poliitiline seisund ning moningad 
seaduslikud oigused. Siiski eksisteerib siinjuures Oks pohiline takistus: rOhmad ei 
saa loovutada oigusi, kui nad ei ole koigepealt Ole andnud oma liikmeid. Enne kui 
need esindajad saavad ametlikult tegutseda selle elanikkonna nimel. peab olemas 
olema kindlaksmaaratud elanikkond koos esindajate valimise protseduuridega. Kuid 
Ameerika Uhendriikide etnilistel rOhmadel ei ole ega ole ka kunagi olnud kind
laksmaaratud liikmeskonda (osaliselt moodustavad sellest reeglist erandi Ameerika 
indiaanlaste hoimud). Ajalooliselt on korporatiivsed korraldused valja t66tatud ainult 
nende rOhmade huvides, kes seda teevad. Tegelikult on nad valja tootatud ainult siis, 



kui kinnistatus on olnud garanteeritud paindumatu karmi dualismiga - see 
tahendab siis, kui kaks kogukonda on olnud lukustatud Ohte Ohiskonda: flaamlased 
ning valloonid Belgias, kreeklased ning tOrklased KOprosel, kristlased ning 
muhameedlased Liibanonis. Sellistel juhtudel tuleb inimestel, kes ei samasta end 
Ohe kogukonnaga, peaaegu kindlasti samastuda teisega. Jarele jaab vaikesearvuline 
kogum, mille moodustavad segaabielupaarid ning vooramaalased, eriti siis, kui kaks 
kogukonda on tekkinud kauges minevikus ning neil on oma kindel territoorium. 
Identifitseerumisprobleemid kerkivad paevakorda toenaoliselt ainult pealinnas. (Teist 
laadi probleemid tekivad Oldisemalt; need naited kutsuvad vaevalt Oles neid jargima). 

Ameerika sisserandajate kogukonnad on radikaalselt erinevate iseloomudega. 
IgaOhel neist on aktiivsetest osalejatest koosnev tuumik, nende hulgas ka moned 
mehed ja naised, kes on "uuesti sOndinud", ning palju ulatuslikum perifeeria, kuhu 
kuuluvad Oksikisikud ning perekonnad, kes kujutavad endast veidi enamat kui 
keskuses loodud teenuste juhuslikke vastuvotjaid. Need on kogukonnad ilma piir
joonteta, varjates ennast Olejaanud inimeste massis, kes motlevad endast lihtsalt kui 
ameeriklastest. Piirid ning piirivalvurid on esimesed eduka rahvusliku vabastusliiku
mise tagajarjed, kuid etnilisel pealetOkkivusel ei ole samasugust tagajarge. Eri rOh
made jaoks ei ole olemas viisi selleks, et valtida voi reguleerida individuaalseid ris
tumisi. Samuti ei saa riik seda teha ilma Oksikisikute radikaalsema sundimiseta. Ta ei 
saa fikseerida rOhmade rahvastikku, juhul kui ta ei sunni iga kodanikku maaratlema 
oma etnilist identiteeti ega tee rangelt vahet mitmesuguste identiteetide hulgas 
sedalaadi vahet. mida pluralism iseenesest ei ole tekitanud. 

Siiski on voimalik tagada etniliste rOhmade esindatus, ilma et neil tuleks orga
niseeruda ning valida endile eestkonelejad. Alternatiiv rOhmasisesele valikule on 
kvootide sOsteem. Seega oleks Olemkohtu maaruseid voimalik kitsendada kvootide 
kehtestamisega: kindel hulk musti. juute, iirlasi ning itaallastest katoliiklasi peavad 
teenistuses olema igal antud ajahetkel. Kuid neil meestel ning naistel puuduks iga
sugune poliitiline suhe vastavate rOhmadega: nad ei oleks nende rOhmade vastu
tavad esindajad, samuti ei oleks nad seotud kohustusega esineda oma rahvus- voi 
usukaaslaste huvides. Nad esindaksid lihtsalt neid, kellel on must nahavarv, kes on 
juudid voi iirlased ning kes viibivad seal, ning Olemkohus kujutaks endast esin
duskogu selles tahenduses, et ta peegeldaks Ohiskonna kui terviku pluralismi oma 
liikmeskonna kaudu. Ei ole oluline, kas need liikmed tulid rOhmade tuumikust voi 
perifeeriast, kas neil rOhmadel on tapselt maaratletud piirjooned, rikas siseelu ja nii 
edasi. 

Sed a laadi esindatus soltub ainult valistest (pigem bOrokraatlikest kui poliitilistest) 
protsessidest ning nii on seda voimalik holpsasti laiendada kogu Ohiskonnale. 
Kvoote on lihtne kasutada kandidaatide vastuvotmisel kolledpitesse ning kutseop
peasutustesse, samuti neile mingisugust palgat66d pakkudes. Sellised kandidaadid 
on selekteeritud, mitte valitud, kuigi siingi peaks eksisteerima kindlaksmaaratud 
elanikkond, kelle hulgast oleks voimalik kandidaate valja soeluda. Tegelikku'ses on 
ainu It rohutud rOhmade jaoks riigi toel ette voetud katseid maaratleda elanikkon
narOhmi ning teha voimalikuks kasutada kvoote. Meestele ning naistele, keda tahis
tatakse ohvritena voi siis ohvrite laste ning parijatena, on loovutatud oigus teatud 
kindlatele soodustustele valikuprotsessis; vastasel korral, nagu oeldud, ei saavutaks 
nad muidu Oldse esindatust koolides, kutsealadel ega ettevotluses. Siin ei ole koht 
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tahelepanu p66ramiseks sellise protseduuri vaartustele. Kuid tahtis on rohutada, et 
valik kvootide abil funktsioneerib suurel maaral selleks, et pakkuda inimestele, kel
lele identiteet on muutunud pOOniseks, voimalust paaseda rOhma elust. Selle pohi
line eesmark on anda voimalusi Oksikisikutele, mitte haali rOhmadele. See voimaldab 
suurendada Oksikisikute joukust, mitte m66dapaasmatult etnilise kogukonna 
ressursse. Kogukond on tugevnenud, etolla kindel, kui uutmoodi opetatud mehed 
ning naised p66rduvad tagasi toole nende liikmete hulgas, kuid seda teeb ainult 
Whine vahemus. Peamiselt kolbavad nad, kuid Oldse kolbavad, rollimudeliteks teis
tele toususuunas liikuvatele meestele ning naistele. Kui norgad ning seniajani pas
siivsed rOhmad mobiliseerivad end selleks, et voita koht kvootide sOsteemis, teevad 
nad sed a selle mobiilsuse parast ning toenaoliselt puudub neil mingi Oldisem ole-
masolu oigustus parast seda, kui see on Okskord saavutatud. Laiemalt vaadeldes 
eksisteerib kvootide sOsteemi ning etnilise pluralismi vahel teatud pingelisus, sest 
Okskoik millise seda laadi sOsteemi administraatorite jaoks on olemas piir keelduda 
erinevuste tunnustamisest rOhmade hulgas. Nad tulevad oma arvukusega labi lihtsa 
matemaatilise kalkulatsiooni. Nende jaoks oleks valjakannatamatu teha otsustusi 
erinevate kultuuride iseloomu voi kvaliteedi kohta. Jarelikult on nende too tendents 
reprodutseerida iga rOhma sees, millise suhtes kvoote on kasutatud, neidsamu 
haridus- ning rakenduseeskujusid. Oiglus on eeskujude identsuse funktsioon pigem 
rOhmade kui elusansside identsuse funktsioon Oksikisikute hulgas. Kuid selge on, et 
see etniline pluralism iseenesest ei genereeriks niisugust identsust. Ajalooliselt spet
siifilised kultuurid produtseerivad m66dapaasmatult ajalooliselt spetsiifilisi huvi ning 
t66eeskujusid. See ei tahenda vaidet, et pluralism paratamatult voitleb egalitaarsete 
pohimotete vastu, kuna vordsus voiks kergesti votta ligikaudu vordse hOvituse vormi 
(sotsialistid on alati oodanud, et see votaks vormi) erinevat liiki toode jaoks. 
Toenaoliselt ei ole keeruline ette kujutada heterogeenset, kuid egalitaarset Ohiskon
da: kultuuriline ning privaatne heterogeensus; majanduslik ning sotsiaalne vordsus. 
Kvoodid, vastupidi, osutavad rOhma Ohtsuse, mitte individuaalse vordsuse suunas. 
Kuigi Oksikisikute jaoks oleks vaja identifitseerida iseennast (voi olla identifitseeritud) 
rOhma liikmetena, et saada kasu kvootide sOsteemist, kaotaksid sellised identifit
seerimised progresseerudes nende kogukondliku tahenduse. ROhmade homogeni
seerumine avaks tee nende liikmete assimileerumisele valitsevasse voi arenevasse 
rahvuslikku kultuuri. 

Riik ning etnilisus 

Riik saab rOhma elu struktuuri sekkuda kahel pohilisel viisil. Ta saab rOhmi erg uta
da voi nouda neilt organiseerumist korporatiivse eeskuju kohaselt, loovutades kor
poratsioonile poliitilise rolli riigiaparaadis. See on autonoomiastrateegia - lahim asi 
rahvuslikule vabanemisele, mis on voimalik multietnilisuse tingimustes. Autonoomia 
moju seisneks kultuuriliste erinevuste intensiivistamises ning institutsionaliseerimis
es. Teisisonu, riik voib tegutseda, et vahendada erinevusi rOhmade hulgas, tootades 
nende liikmete jaoks valja Ohetaolisi voi sOmmeetrilisi saavutuste standardeid. Iga 
rOhm oleks esindatud, kuigi mitte mone kollektiivse tegutsemise vormi kaudu, 
ligikaudu vordsetes proportsioonides koigis poliitilise, sotsiaal- ning majanduselu 
valdkondades. See on integratsioonistra-teegia: sed a on voimalik rakendada piiratud 
ning tasakaalustatud viisil Oksikute rohutud rOhmade voi Oldisemalt koigi rOhmade 
suhtes. Uldisemalt rakendades oleks selle tulemus igasuguse kultuurilise omapara 
mahasurumine, muutes etnilise identiteedi administratiivseks klassifikatsiooniks. 



See, mida riik teha ei saa, on poliitiliselt uuesti esile tuua pluralistlikke eeskujusid, 
mida spontaanselt on genereerinud sisserandajad ning nende lapsed - selline 
eeskuju on loomuparaselt ebapusiv ning valjakujunemata. Tema olemasolu soltub 
selle lahushoidmisest, mille viivad omavahel kokku rahvusriik ning korporatiivne 
teooria: riik on sunnitud organiseerima oiguste kaitsmist, uhiskond organiseerib 
vabatahtlikult huvide (sealhulgas kultuuriliste ning usuliste huvide) edendamist. 
Riigiametnikud hoolitsevad vorgustiku eest, mille raamides ruhmad saaksid oitseda, 
kuid nad ei saa garanteerida nende oitsengut, isegi mitte nende pusimajaamist. 
Ainus viis sedalaadi garantiide hankimiseks oleks votta sotsiaalses maailmas 
kasutusele sunniabinoud, kujundada ruhmad umber millekski, mis sarnaneks 
nende Vana Maailma originaalidega, ning eitada kogu immigratsiooni, individua
lismi ning kogukondliku uuestisunni kogemust. Midagi sellist ei saaks Ameerikas 
paevakorda ilmuda. 

Ruhmade pusimajaamine ning oitseng soltuvad suurel maaral nende tuumikute 
elujoulisusest. Kui sed a vitaalsust ei ole voimalik alai hoida, voib pluralism osutuda 
ajutiseks fenomeniks, vahepeatuseks teel Ameerika natsionalismile. Varasemad plu
ralistid voisid olla naiivsed oma rahulikus kinnituses, et rahvuslikul elujoulisusel oleks 
talutav elu. Kuid neil oli kindlasti oigus rohutada, et seda ei tuleks kunstlikult elus 
hoida ega ka riigivoimu poolt maha suruda. Teisest kuljest eksisteerib argument, 
mida tuleb kasutada varasemate pluralistide vastu, pooldades teatud liiki avaliku toe
tuse osutamist etnilisele tegevusele. See on majanduslikust analuusist hasti tuntud 
argument, mis on seotud etnilisuse kui kollektiivse huve iseloomuga. 

Individuaalne mobiilsus on eriline vaartus, kuid see on ka ameerikaliku pluralismi 
iseloomulik norkus. See muudab lahtiseks suhted tuumiku ning perifeeria vahel, 
genereerib ilma piirideta maailma. Selles maailmas on tuumiku elujoulisust kontrolli
tud tema suutlikkusega omada mojuvoimu perifeerias tegutsevate meeste ning 
naiste ule, samuti kujundada nende eneseimagot ning veendumusi. Need mehed 
ning naised omakorda elavad vabana tuumiku kindlusest ning vastupidavusest, mille 
eest neil ei tule maksta ei aja ega rahaga. Nad on usulised ning kultuurilised 
muidus66jad, nende elusid muudavad suuremaks kogukonnad, mida nad aktiivselt 
ei toeta, ning identsus, mida nad ise ei pea kultiveerima. Ei ole olemas mingit viisi, 
et kullastada neid sellega, mida nad votavad vastu tuumikult, valja arvatud juhul, kui 
nad saavad mingit erilist laadi materiaalset abi. Kuid nende koige tahtsam saavutus 
voib olla midagi enamat kui uhkus kindlas tahenduses, etnilisuse aura, mida teisiti ei 
ole voimalik saada. Ega ole ka midagi ebaoiglast nende muidus66mises. Tuumikus 
olevaid inimesi ei ole ekspluateeritud; nad soovivad hoida perifeeriat. Seda laadi 
muidus66mine on aravatavasti vabas uhiskonnas paratamatu. 

Kuid niikaua, kuni see eksisteerib - see tahendab senikaua, kuni etnilisust kogeb 
kollektiivse huvena suur hulk inimesi -, annab see toenaoliselt motte voimaldada 
kollektiivse raha, maksumaksjate raha imbumist labi riigi/etnilise ruhma (riigi/kiriku) 
barjaari. See on eriliselt tahtis siis, kui maksud moodustavad markimisvaarse osa 
rahvuslikust joukusest ning kui riik on koigi oma kodanike nimel votnud ette hariduse 
ning hoolekande korraldamise. Sed a on voimalik teha mitmel viisil, maksuvabastuste 
ning hinnaalanduste, subsiidiumide, stipendiumide eraldamise, sertifikaatide 
plaanide kaudu jne. Tapsed mehhanismid ei ole olulised, kui ukskord on aru saadud, 
et nad peavad tegema lopu korporatiivse susteemi vajakajaamistele, mis ei noua 
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etnilise organisatsiooni erilist vormi ega liikmete administratiivset klassifitseerimist. 
Ligikaudne erapooletus rahade jaotamisel on arvatavasti kindlustatud demokraatliku 
poliitika normaalse tOi:itamisega heterogeenses Ohiskonnas. Valimisnimekirja 
tasakaalustamine ning koalitsiooni moodustamine annavad etnilistele rOhmadele 
seda laadi mitteformaalse esindatuse maaravas protsessis. Demokraatlik poliitika 
voib olla markimisvaarselt vastutulelik rOhmade suhtes. senikaua kuni talon 
tegemist ainult Oksikisikutega: valijate. kandidaatide. hoolekande vastuvotjate. mak
sumaksjate. kurjategijatega. koik ilma ametlike rahvuslike siltideta. Ning vastutule
likkus ei pea olema kibestunult jagatav. siiski tekitab see kindlasti konflikti. Etnilised 
kodanikud voivad olla vaga lojaalsed riigile. mis kaitseb ning edendab privaatset 
kogukondlikku elu. kui on naha. et seda on tehtud erapooletult. 

Siiski jaab pOsima kOsimus. kas seda laadi vordsust. mis on kohandatud sisseran
dajate kogukondade vajadustele. saab edukalt laiendada rassivahemustele. kes 
praegu esitavad oma rOhmade taotlusi. Rassism on suur takistus teel taielikult are
nenud pluralismile ning senikaua. kuni see eksisteerib. viivad Ameerika indiaanlasi 
ning mustanahalisi. voib-olla ka mehhiko paritolu ameeriklasi kiusatusse (ning rebi
vad neid eri suundadesse) korporatiivse jagamise ning riiklikult toetatud unifitsee
rimise pluralismivastased alternatiivid. Oleks jultunud toonitada. et need valikuvoi
malused on rumalad voi oigustamatud senikaua. kuni voimalused rOhmade organ
iseerimiseks ning kultuuriliseks valjendamiseks ei ole vordselt kattesaadavad koigile 
ameeriklastele. Pluralismikohustusega seotud riik ei saa siiski teha midagi enamat 
kui vaadata seda. et sellised voimalused oleksid kattesaadavad. mitte seda. kas neid 
kasutatakse. Ning ta saab seda teha ainult juhul. kui ta kindlustab koigile kodanikele. 
arvestamata nende rOhmi. vordse voi ligikaudu vordse osa koigist Ameerika elu 
ressurssidest. 

Sellest valjaspool on distributiivne oiglus rOhmade hulgas teel vastavusele nende 
tuumikute ning nende seotud liikmete elujoulisusega. lima korporatiivsuseta ei 
suuda riik abistada rOhmi. kes ei ole voimelised end aitama voi kes ei soovi. et neid 
aidataks. See ei suuda neid paasta loplikust amerikaniseerumisest. Muuseas. see 
toimib nii. et voimaldada nii individuaalset paasemist (assimilatsioon ning sega
abielu) kui ka kollektiivseid kohustusi. Riigi - ning poliitika Oldisemalt - esmaOle
sanne on olla oiglane Oksikisikute suhtes ning pluralistlikus Ohiskonnas on etnilisus 
lihtsalt Oks selle joupingutuse taustatin-gimus. Etniline identifitseerumine annab 
tahenduse paljude meeste ning naiste eludele. kuid neil pole midagi tegemist nende 
kui kodanike seisundiga. See vahetegemine tundub kaitsmisvaarne. isegi kui see ei 
100 maailma. kus ei eksisteeri tahenduse garantiid. Kultuuriliselt homogeenses 
Ohiskonnas saab valitsus edendada eraldi voetud identiteeti. sulatades tahtlikult 
kokku kultuuri ning poliitikat. Ameerika Ohendriikide valitsus seda teha ei saa. 
Seetottu on pluralism seniajani vaid eksperiment. kuni ted a testitakse rahvusriigi 
pikaajalise ajaloolise ning teoreetilise jou suhtes. 



Patrick THORNBERRY 

VAHEMUSTE CIGUSTE RAHVUSVAHELISED NING 
EUROSTANDARDID· 

Sissejuhatus 

Rahvusvahelises kogukonnas on laialt levinud arusaam, et inimoiguste valdkonnas 
on standardite tapse maaratlemise aeg labi saanud. Kuid taiel maaral ei saa see 
kunagi nii olla. Meile avaldavad pidevalt moju inimoigustest ilmajatmise uus sisu 
ning uued kategooriad, mis nouavad korrigeerivat tegutsemist spetsiifilisemate 
rahvusvaheliste ning siseriiklike oiguslike standardite vormis. Paljud praegustest 
vahemuste oigusi kasitlevatest diskussioonidest keskenduvad pigem nende 
tagamise ning teostamise mehhanismidele kui standarditele. Kuid mehhanismid 
peavad tuginema jarjekindlatele ning arusaadavatele pohimotetele - need kaks on 
omavahel tihedalt seotud. 

Ohinenud Rahvaste Organisatsiooni ajajargul on vahemuste oiguste ulatus olnud 
usna piiratud, moodustades terava kontrasti nende rahvusvaheliste lepingute ning 
deklaratsioonidega, mille valmistas ette ning kiitis heaks Rahvasteliit. 

Nagu rohutas J. Mayall artiklis "Suveraansus ning enesemaaramine uues 
Euroopas", puuduvad ORO hartas voi inimoiguste ulddeklaratsioonis viited vahe
mustele. Teisisonu, vahemusruhmade jaoks peeti piisavaks kaitseks uldiste inimoi
guste pohimotet, mis keelab diskrimineerimise rassiliste, etniliste, usuliste ning 
muude tunnuste pohjal. Kuigi vahemuse moiste oli valja jaetud loetelust, millega fik
seeriti tunnused, mille alusel on keelatud inimesi diskrimineerida, satestas Euroopa 
inimoiguste konventsiooni artikkel 14 siiski tahelepanuvaarse erandi uldisest suun
dumusest: "Konventsioonis esitatud oigustest ning vabadustest osasaamine kind
lustada ilma mingisuguse diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, 
rass, nahavarv, keel. usk, poliitilised voi muud veendumused, rahvuslik voi sotsiaalne 
paritolu, seotus rahvusvahemusega, omand, sund voi muu staatus." 

Paragrahv 27 

Oldises rahvusvahelises oiguses moodustas kuni viimase ajani vahemuste oiguse 
pohilise sisu 1966. aasta rahvusvahelise kodaniku- ja poliitiliste oiguste pakti para
grahv 27: "Riikides, kus eksisteerivd etnilised, usulised voi keelelised vahemused, ei 
tohi nende hulka kuuluvatele inimestele keelata oigust koos teiste sa masse ruhma 
kuuluvate liikmetega nautida oma kultuuri, tunnistada oma usku ning taita 
usukombeid voi kasutada oma keelt." . 

See on ettevaatlik ning esialgne paragrahv, mis peegeldab vaga piiratud ulatust, 
milles riigid olid valmis arvestama vahemuste oigusi. Selle paragrahvi tekstist 
tulenevad jargmised tahelepanekud: 

1) vahemuste oigused voivad mitte kuuluda uldiste oiguste hulka, kuna neid ruhmi 
ei pruugi olla koigis riikides; 
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2) tekst viitab isikute. mitte rOhmade 6igustele. jarelikult on tegemist 6iguste Ohise 
v6i kollektiivse m66tme piiramisega; 

3) vahemuste liikmeid ei ole kirjeldatud inimestena. kellele kuuluvad teatud 
6igused. pigem kasitatakse neid isikutena. kellele "ei tohi 6igusi keelata"; 

4) paragrahv ei anna selget Olevaadet riigi tegevusest v6i ressurssidest vahemuste 
toetamisel. 

Siinkirjutaja on oma varasemates kirjutistes siiski esitanud 27. paragrahvi sellise 
t6lgenduse. mis pOOab m6nest loetletud vajakajaamisest jagu saada. Argument tu
gineb aSjaolule. et 27. paragrahvi ainult negatiivne lugemine ei ole vastavuses riikide
vaheliste lepingute t61gendamise efektiivsuse printsiibiga. mis enesestm6istetavalt 
eeldab. et paragrahv peab taiendama muid lepingus fikseeritud p6him6tteid - eriti 
usuvabadust. v6rdsust ning diskrimineerimise lubamatust. Jarelikult peab riik vahe
mustkultuuride toetamiseks tegutsema. mitte aga jaama lihtsalt passiivse k6rvalt-, 
vaataja rolli juhul. kui rOhmad soovivad jatkata ning eden dada oma spetsiifilisi 
omadusi. samuti siis. kui nad vajavad rahalist toetust Ohiskonnalt laiemas m6ttes . 
Lisaks on avaldatud ka arvamust. et vahemuste eksisteerimine on pigem seaduse 
kui tegelikkuse kOsimus ning et riigid ei tohiks jonnakalt keelduda t6siasju arvesse 
v6tmast. Kui mitte just k6igis. siis enamikus maailma riikides on vahemusrOhmad. 
kes assimilatsioonisurvest hoolimata soovivad alai hoida oma eripara. 

Ohinenud Rahvaste Organisatsiooni deldaratsioon (detsember 1992) 

18. detsembril 1992. aastal vastuv6etud resolutsiooniga nr 47/135 16petas ORO 
peaassamblee vahemuste 6iguste standardite kehtestamise tahtsa faasi. 
Resolutsioon sisaldab "Rahvuslikesse v6i etnilistesse. usulistesse ning keelelistesse 
vahemustesse kuuluvate isikute 6iguste deklaratsiooni". Seda teksti v6ib pidada 
vahemuste 6iguste uueks "rahvusvaheliseks miinimumstandardiks". mis likvideerib 
m6ned 27. paragrahvi vajakajaamised. Deklaratsiooni teksti p6hipunktid on 
jargmised: 

(1) Artikkel 1: riikidellasub kohustus kaitsta oma territooriumil vahemuste olemas
olu ja identiteeti ning v6tta selleks vajalikke meetmeid. 

(2) Artikkel 2: veel kord on m6jukalt konstateeritud ning viimistletud 27. paragrahvi 
p6him6tteid. r6hutamaks. et p6hi6igusi peab teostama "erasektoris ja avalikult. 
vabalt ning ilma diskrimineerimiseta mis tahes vormis". 

(3) Artiklid 2.2 ning 2.3: vahemuste liikmetel on ulatuslikud osalus 6igused. seal
hulgas 6igus osaleda riigi- ning regionaal tasandil selliste otsuste langetamisel. 
mis neid endid m6jutavad. 

(4) Artikkel 2.4: vahemuste liikmetel on 6igus asutada ning sailitada oma Ohendusi. 
ilma et nende tOObi suhtes kehtestataks mingeid erilisi piiranguid. 

(5) Artikkel 2.5: vahemuste liikmetel on 6igus pidada kontakte nii rOhmade teiste 
liikmete ning teiste vahemustega kui ka sugulasrOhmadega teistes riikides. Riigi 
jaoks on tagatis see. et seda laadi kontaktid peavad olema "vabad ning 
rahumeelsed". 



(6) Artikkel 3: oigusi voib teostada nii individuaalselt kui ka koos rOhma teiste liik
metega, mis seega valistab oiguste "individualiseerimise" riigi poolt (naiteks on 
kOlialt privaatse keelekasutuse voi usukommete taitmise kokkulepest. et riik tai
daks oma kohustusi vahemuste suhtes). 

(7) Artikkel 4 kasitleb otsustavalt meetmeid, mida riigid peavad votma vahemuste 
oiguste kaitseks. Hoolimata sellest. et meetmete votmise kohustused on siin 
fikseeritud moodukamas sonastuses, on nad paljudes aspektides vabanenud 
27. paragrahvis sisalduvast passiivsusest. Meetmete hulgas on olulisel kohal 
hoolitsus emakeelsete eeskirjade eest (artikkel 4.3) ning korraldus levitada tead
misi riigi vahemuskultuuridest ning -usunditest. Teisest kOljest ergutatakse 
vahemuste liikmeid hankima teadmisi Ohiskonna kohta laiemalt. et sellega ara 
hoida taielikku ning enesekeskset pOhendumist vahemuste asjadele. 

(8) Artiklid 5, 6 ja 7 hoolitsevad selle eest, et vahemuste oigusi voetaks korrektselt 
arvesse riiklikes programmides ning rahvusvahelise koost66 korraldamisel. 
Need artiklid kasitlevad ka riikidevahelise usalduse loomist ja vastastikust 
moistmist vahemuste asjades ning (kuigi monevorra ebamaarases sonastuses) 
riigi ja rOhmade vahel. 

(9) Artikkel 8 pOOab vahemuste oigusi seostada vordsuse ning teiste inimoiguste 
austamise Oldiste pohimotetega, samuti kannab ta hoolt riigi territoriaalse ter
viklikkuse eest. On taiesti selge, et deklaratsioonis loetletud meetmete 
eesmargiks ei ole soodustada lahkul60mist voi suurendada enesemaaramist. 
sedalaadi kusimused on paevakorrast valja jaetud. 

(10)Artikkel 9 naitab, et OROlt susteemilt kui tervikult oodatakse toetust deklarat
siooni eesmarkide saavutamisel. Praktikas omandab see hoolitsus vaga suure 
potentsiaalse tahtsuse, kuna eesmark on mobiliseerida ORO ressursse 
deklaratsioon ellu viia. 

Oldistest punktidest voib siinkohal nimetada veel jargmisi. 

(1) Deklaratsiooni nimetus taiendab pakti 27. paragrahvis esitatud vahemuste 
loetelu maaratlusega "rahvuslikud", kuid jaab ebaselgeks, kas see tahendab, et 
vahemuste liikmed peavad kuuluma nende riikide kodakondsusesse voi 
rahvusesse, mille territooriumil nad elavad. Siiski voib sed a laadi kitsendus 
tuleneda vahemuste kontseptsioonist endast. Saksamaa on toonitanud, et 
deklaratsiooni moju on piiratud pohirahvuste esindajatega/kodanikega, kuid sel
lised riigid nagu naiteks Nigeeria peavad oluliseks deklaratsiooni rolli voitluses 
vaenuliku suhtumise va stu sisserandajatesse ning valismaalastesse. Seejuures 
osutatakse, et see puudutab ka pohirahvusesse mittekuuluvaid inimesi. 

(2) Tekstis ei ole toodud vahemuste definitsiooni, kuna deklaratsiooni ette valmistanud 
inimoiguste komitee tooruhm oli arvamusel, et omadussonad "rahvuslik, etniline, 
usuline ning keeleline" moodustavad ise juba piisava kirjelduse. 1980. aastate 
keskel pidurdas definitsiooni otsimine tood deklaratsiooni kallal mitmeks aastaks. 

(3) Eelnou ettevalmistamise ajal jaeti korvale ettepanekud IOlitada deklaratsiooni 
vahemuste oigus autonoomiale; ei aktsepteeritud isegi madalama tasandi 
oigust "omavalitsusele". Riikide jaoks ei olnud vastuvoetav Okski vahemuste 
oiguste kontseptsioon, mis algas sonaga "enese". Neid punkte arutades kerkis 
esiplaanile hoolitsus riikliku suveraansuse eest. 
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(4) Oigusi kohaldatakse vahemuste koosseisu "kuuluvate isikute suhtes", kuid 
mitte vahemuste kui selliste suhtes: neile jaavad ule vaid individuaalsed 
6igused, kuigi viimaste kollektiivne moode on m6nev6rra rohkem valja tootatud 
kui see oli 27. paragrahvis. Naiteks r6hutab deklaratsiooni artikkel 1. et riigid 
kaitsevad "vahemuste", mitte aga vahemuste hulka "kuuluvate isikute" eksis
tentsi ning identiteeti. 

Euroopa uued initsiatiMd 

Lisaks ulalmainitud "globaalsele" tegevusele inim6iguste standardite valjatoo
tamisel on mitmed Euroopa piirkondlikud organisatsioonid uritanud tegelda sobivate 
p6him6tete kogumi arendamisega 6iguse nendes valdkondades, mis eelnenud pe
rioodil olid hooletusse jaetud. Oma tegutsemisulatuse piires puutakse keskenduda 
ainult "rahvuslike" vahemuste kategooriale ning naidata, et vahemuste kontsept
sioonis t6useb teistest k6rgemale rahvuse/kodakondsuse element. Sellest annavad 
ammendava ulevaate jargnevad naited. 

Yahemyste tilhendus praegu kehtjyates eyrokonventsjoonjdes 

Regionaal v6i vahemuskeelte euroharta 

"Artikkel 1 - definitsioonid 

Harta eesmarkidel tahendavad: 
a) "regionaal- v6i vahemuste keeled" selliseid keeli, 

i.mida traditsiooniliselt kasutavad riigi territooriumil elavad riigi rahvuste esin
dajad, kes moodustavad arvuliselt vaiksema ruhma kui riigi ulejiiiinud 
elanikkond; 

ii.mis erinevad riigikeel(t)est; mis ei sisalda ei riigikeel(t)e dialekte ega sisseran
dajate keeli." 

Vahemuste kaitse eurokonventsioon. Eurokomisjoni ettepanek "Oemokraatiale 
seaduse kaudu". Strasbourg, 4. marts 1991, COL (91) 7. 

"Artikkel 2.1. 

Konventsiooni eesmarkides tahendab vahemus ruhma, mis oma arvukuse poolest 
on vaiksem kui riigi ulejaanud elanikkond, mille liikmetele, kes on riigi rahvuste esin
dajad, on omased etnilised, usulised v6i lingvistilised iseloomujooned, mis erinevad 
ulejaanud elanikkonna samasugustest tunnustest, ning kes juhinduvad soovist kind
lustada enda kultuuri, traditsioone. religiooni v6i keelt." 

Vahemusrahvuste hulka kuuluvate isikute inim6iguste ning p6hivabaduste kaitse 
konventsiooni lisaprotokolli ettepaneku tekst - Euroopa N6ukogu parlamentaarse 
assamblee soovitus nr 120 (1993). 

"Artikkel 1: 

Kaesoleva Konventsiooni (Euroopa inim6iguste konventsiooni) eesmarkides 
tahendab rahvuslik vahemus sellist isikute ruhma riigis, kes 



(a) asuvad riigi territooriumil ning on selle riigi kodanikud; 

(b) hoiavad alai pikaajalisi, kindlaid ning pusivaid sidemeid riigiga; 

(c) toovad esile selgelt eristatavaid etnilisi. kultuurilisi, usulisi ning lingvistilisi 
iseloomuomadusi; 

(d) on piisavalt esindusliku, kuigi vaiksema arvukusega kui riigi voi riigi piirkonna 
ulejaanud elanikkond; 

(e) on uheskoos motiveeritud sailitama seda, mis moodustab nende uhise iden
titeedi - sealhulgas nende kultuuri. traditsioone, usku ning keelt." 

Euroopa Julgeoleku ja Koostoo N6upidamine (CSCE) ning Euroopa Noukogu 

Lisaks ulalmainitud selgele kitsendusele instrumentidest kasu saamisel voib CSCE 
ning Euroopa Noukogu saavutatud progressi vahemuste oiguste valdkonnas pidada 
vaid moodukaks kordaminekuks. 

CSCE instrumendid hOlmavad vahemuste oiguste tahtsaid pohimotteid ning 
peegeldavad pohiarusaama, et vahemused ei kujutavad endast mitte ainu It riikidele 
alaliselt iseloomulikke tunnuseid, vaid ka Euroopa uhiskonna rikastumise alii kat. 

Oiguslikust aspektist hinnatuna on CSCE instrumendid uldiselt edumeelsed ning 
arenenud, kuid sageli jaab neil vajaka sisemisest kooskolast ning jarjekindlusest. nad 
ei ole kaitstud ka voimalike tagasilanguste eest. Nii on 1992. aastaHelsingi jatkukoh
tumise viide "polisrahvastiku hulka kuuluvatele isikutele" kahes aspektis all pool 
kaasaegsete rahvusvaheliste standardite taset. Esiteks ei ole poliselanike oigused 
mitte ainult individuaalsed, vaid ka kollektiivsed. Teiseks viitab ORO terminoloogia 
"poliselanikele", mitte aga "poliselanikkonnale". Pohiliselt on CSCE tostnud vahe
muste oiguste profiili Euroopa raamistikus ning tema pigem lotv ja umberstruk
tureerimata standardite kogum sisaldab tervet hulka olulisi pohimotteid, mis touse
vad margatavalt esile vahemuste puhul. 

Paljudel puhkudel ei ole Euroopa Noukogu joudnud kuigivord edasi Euroopa 
inimoiguste konventsiooni 14. paragrahvist: Euroopa vahemuste kaitse kon
ventsiooni projekt on ainult projektiks jaanudki; Euroopa regionaal- ja vahemuskeelte 
harta ulesehituses on vahemuste voi nende liikmete oigustele pooratud vahem 
tahelepanu, vorreldes riigi kohustustega tunnustada vahemuste keeli. Euroopa 
Noukogu masinavark ei ole seni veel loplikult heaks kiitnud progressi koige 100-

tustaratavamat teed - Euroopa inimoiguste konventsiooni lisaprotokolli. Vahemuste 
oiguste valdkonnas on Euroopa Noukogu tunnistanud langetatavate otsuste ning 
endale voetavate koh ustuste erilist hadavajalikkust: oma 1993. aasta soovituses 
nr 1201 valjendas Euroopa Noukogu parlamentaarne assamblee heamelt selle ule, et 
riigipeade ning valitsusjuhtide kohtumisel 8. ja 9. oktoobril 1993. aastal Viinis avanes 
vahemuste oiguste protokoll allakirjutamiseks. 

Kokkuvotvad tahelepanekud 

Inimoiguste probleemistikus kuulub viihemuste kusimusele eriline koht. 
Vahemuste oigused on kull osa inimoigustest, kuid nagu inimoiguste teisedki kate
gooriad ning valjundid nouavad ka need oma erilist lahenemisnurka. 



Jark-jargult on joutud selle tosiasja moistmiseni, et diskrimineerimise valtimise 
pohimote kujutab endast esimest sammu vahemuste kaitsmisel. kuid ainuOksi sell est 
vee I ei piisa probleemiga tegelemiseks. 

Rahvusvahelise oiguse valdkonnas on vahemuste oiguste pohituum nende oigus 
eksistentsile ning identiteedile. Spetsiaalseid meetmeid selle identiteedi oitsengu 
soodustamiseks ei saa vaadelda diskrimineerivana. 

Rahvusvahelised oiguslikud instrumendid ilmutavad kasvavat lugupidavat suhtumist 
mitmekesisuses, oigusesse olla teistest erinev. Oha laitvamalt suhtutakse sihilikusse 
assimilatsioonipoliitikasse. Evolutsioon tiiidab demokraatia rikkama, suuremat 
osalemist voimaldava kontseptsiooni rolli, mis seda mitmekesisust peegeldab. 

Siiski nouab vahemuste probleem rahvusvahelises oiguses selget eristamist ene
semaaramisest. Vahemustel puudub enesemaaramisoigus, mis on vaid "rahvaste" 
jaoks. Kuid ka vahemused peaksid enesemaaramises osalema, neid ei tohiks sellest 
korvale jatta. 

Oigus autonoomiale ei kujuta kaasaja rahvusvahelises oiguses endast vahemuste 
erilist oigust, kuigi nii monigi kord kasutatakse sed a vahemuse ning riigi lepitamiseks. 
Seda arvesse vottes voib areng toimuda selle poole, et autonoomiat hakatakse rahvus
vahelises oiguses enam tunnustama. praegusajal on meil siiski tegemist paradoksaalse 
olukorraga, kus riigid, kes viivad siseriikliku oiguse valdkonnas ellu mitmesuguseid 
autonoomiapoliitikaid, voivad osutuda vagagi torksaks, kui paevakorda voetakse nende 
Olekandmine kohustuslikesse voi isegi ainu It soovitusliku iseloomuga rahvusvahe
listesse normidesse. 
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Rahvusvahelises oiguses ei ole olemas vahemuste Oldiselt aktsepteeritavat definit
siooni. Rahvusvahelised instrumendid respekteerivad Oha enam enesedefineerimise 
kontseptsiooni, lahtudes ideest, et rOhmade olemasolu on pigem tegelikkuse kui 
seaduse kOsimus. Molemat nimetatud kontseptsiooni tunnustati tegelikult juba 
Rahvasteliidu ajal ning praegu on kaimas nende taasavastamine. 

Osaliselt kattub vahemuste kOsimus poliselanike probleemiga. Polisasukad tahavad 
olla midagi enamat kui vahemused, kuid nad on kasutanud vahemuste suhtes kohal
datavate seaduste eeliseid. Polisasukate rahvusvahelised instrumendid on vahemuste 
omadega vorreldes tunduvalt selgemalt kollektiivsed oigused. Naideteks voivad olla 
Rahvusvahelise T660rganisatsiooni (ILO) 1989. aasta konventsioon nr 169 polisasukate 
ja suguharude kohta ORO poliasukate oiguste Olddeklaratsiooni eelnou (1992). Euroopa 
ei jaa valjapoole polisrahvaste definitsioonide reast - need kaivad ka laplaste (saamide) 
kohta. 

Vahemuste oiguste alai on progress saavutatud pigem individuaalsete oiguste kollek
tiivse mootme valjat66tamise kui kollektiivsete oiguste suurendamise kaudu. 
Silmanahtavalt suurem valmisolek kohaldada polisrahvaste suhtes kollektiivseid oigusi 
voib peegeldada seisukohta, et polisrahvaste pretensioonid ei kujuta endast riigi jaoks 
samasugust ahvardust nagu monede vahemuste enesemaaramise taotlused; polisrah
vaste kontekstis tahendab enesemaaramine vaid vaga harva lahkul66mist riigist. 

Rahvusvaheline oigus on hakanud vahemusti paremini moistma. Okskoik millise 
vahemuste jaoks kehtestatava korra arhitektuur hakkab ilmsiks tulema nagu kaugel 
asuval ehitusel - Oldmulje tekib juba siis, kui detailid ega kogu keerukus ei ole veel 
selgelt nahtavad. 



Harald RUNBLOM 

ROOTSI MITMEKULTUURILISUS EUROOPA V6RDLEVAS PERSPEKTIIVIS 

Sissejuhatus 

Moned aastad tagasi tegi Norra antropoloog Frederik Barth ettepaneku keelusta
da sona kultuur. Ta oli seisukohal. et seda sona on kasutatud ·Iiiga palju ning vaaralt 
ning seetottu on see hakanud muutuma vaartusetuks/Barthi eesmark voiks olla oma 
opetatud kolleegide narritamine. kuid keegi voib tenla ettepanekut holpsasti meeles 
pidada. kui arutletakse mitmekultuurilsuse moiste Ole Euroopa kontekstis. 
Mitmekultuurilisuse moistet on sageli kasutatud siis. kui kasitletakse nOOdisaegseid 
muutusi Laane Ohiskondades (Laane-Euroopas ning pohja-Ameerikas). samuti 
osutab see katsetele integreerida erinevaid sisserandajate rOhmi neid vastuvotvasse 
Ohiskonda ning annab neile ka voimaluse hoida ja arendada oma traditsioonilist kul
tuuri ning elustiili voi vahemalt olulist osa sell est. Ideoloogilises plaanis on mit
mekultuurilisus muutunud assimileerumise liberaalseks alternatiiviks. 

Euroopas puudub mitmekultuurilisuse moistel (ning selle vastetel erinevates 
keeltes) kindel maaratlus nii igapaevases poliitilises vaitluses kui ka kultuurilises ning 
teaduslikus arutluses. Mitmekultuurilisust kasutatakse sageli selleks. et kirjeldada 
olukorda. mida iseloornustab etniliste rOhmade. kultuuride. religiooni-de ning keelte 
paljusus. Kuid sellel moistel on olemas ka normatiivne kasutus. Selles mottes osutab 
ta erineva paritoluga isikute ning rOhmade rahumeelse kooseksisteerimise ideaalset 
situatsiooni. Rootsi vaitlustes on sellel kontseptsioonil (mangkulturellt samhalle) 01-
diselt positiivne korvaltahendus. Saksarnaal aga ei voetud mOlstet 
Multikulturalismus kasutusele kaugeltki samas tahenduses. Euroopa riigid erinevad 
Oksteisest selle poolest. kuidas nad viitavad iseendile kui immigratsiooniriikidele. 
Siin on eksisteerinud rohkem voi vahem alateadlik tendents jatta tahelepanuta voi 
torjuda tagaplaanile see fakt. et immigratsioon on toimunud sajandite jooksul ning 
jatnud oma jalje rahvastikule ja kultuurile. Ukski Laane-Euroopa riik ei ole end ava
likult kuulutanud mitmekultuuriliseks Ohiskonnaks. nagu seda on teinud Kanada. 
Kuid oma 1974. aasta pohiseaduses seadustas Rootsi usuliste ning etniliste vah
muste joupingutused oma kultuuri sailitamiseks ning nagi ette markimisvaarse 
majandusliku toetuse nende eesmarkide saavutamiseks. 

Selle artikli eesmargik on vastandada mitmekultuurilisus (selle sona kahes tahen
duses) ning sellega seotud poliitika teostamine nende suurte demograafiliste. sotsi
aalsete ning poliitiliste muudatuste taustale. mis mone viimase aastakOmnee jook
sui on Euroopas aset leidnud. Tahtis on esitada kOsimus. kuidas seondub Euroopa 
Liidu loomine elanikkonna uute rOhmade ning uute kultuuride integreerumisega. 
EsmaOlesanne on demonstreerida sojajargse migratsiooni tagajargi ning seda. kui
vord on Euroopa riigid muutunud keele. religiooni. etnilisuse ning kultuuri moistes 
mitmekesisemaks. Teine Olesanne on vaadelda reageeringut sellisele olukorrale. 
Pohiline tahelepanu on p66ratud Rootsile. kuid vaatluse alia on voetatud ka Euroopa 
perspektiiv laiemalt. See vomaldab diskuteerida praeguste tendentside Ole ning 
osaliselt neile ka hinnangut anda. Mida mitmekultuurilisus tegelikult tahendab ning 
millist rolli mangib mitmekultuuriline poliitika Euroopa erinevates osades? 
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Rootsi juhtumi valimine uurimisobjektiks n6uab tema asjakohasuse ning paikapi
davuse selgita-mist. Rootsi illustreerib etniliselt homogeense elanikkonna 
radikaalset muutust etniliselt kirju taustaga rahvastikuks paremini kui enamik Ole
jaanud Euroopa riike. 

S6jajargse migratsiooni tagajarjel. mille tulemus oli rahvastiku muutunud koosseis. 
liikus Rootsi kiiresti rootsistamise mudelilt. mis r6hutas immigrantide etnilise ning 
kultuurilise assimileerimise tahtsust. mitmekultuurilisuse mudelile. mis ametlikult 
lubas kultuurilist mitmekesisust ning isegi ootas ja kutsus seda esile. Alus sellisele 
poliitikale pandi 1970. aasta paiku. Euroopas teatakse. et Rootsi teeb jarjekindlalt 
j6upingutusi immigratsiooni tagajargedest Olesaamiseks. 

Paljudes riikides vaadatakse Rootsit sotsiaalse laboratooriumina ning prag
maatiliste sotsiaalsete lahendustega heaoluriigi mudelina. Ameerika Uhendriikides 
saavutas Rootsi sellise reputatsiooni 1930. aastatel. paljuski tanu markii Childsile. 
kes 1936. aastal avaldas teose "Rootsi: kesktee". Rootsi sotsiaalsete eksperimen
tide vaatlejad on muuseas lahkarvamustes ning m6ned neist on isegi seadnud 
kahtluse alia nii nende kasuteguri kui humanistliku iseloomu. Rootslaste endi arva
mustese on Rootsi tolerantne riik. mida iseloomustab sisserandajatega seonduvate 
kOsimuste lugupidav kasitlus ajakirjanduses. Siiski ei ole keegi 6nnelik. et immig
rantide ning p61iselanikkonna vaheliste suhete iseloom on esile kerinud. Eksisteerib 
t66puudus. segregatsiooni tendents koolides ning asutuses. Oha suurenev 16he sis
setulekutes. samuti avaliku vaenulikkuse margid. Seda. mis on lainud valesti. vaadel
dakse all pool. ka Euroopa perspektiivis. 

Migratsioonimudelid 

Rahvusvaheline sojajargne migratsioon muutis rohkem kui mistahes muu faktor 
asjakohaseks kOsi muse. kuidas valmistada Euroopa riikides ette kultuuride koosek
sisteerimise soodsaid tingimusi. Laane- ning P6hja-Euroopas muutsid elanikkonna 
etnilist koosseisu k6igepealt Euroopasisene t66j6umigratsioon ning seejarel 
pogenike sissevool Ladina-Ameerikast. Aasiast ning Aafrikast. Immigratsioon on 
kaasa toonud uued religioonid ning avanud tanavad keeltele. mida sisserandajaid 
vastuv6tvates riikides varem vaevalt oli raagitud. Silmatorkavon kodakondsusrOh
made suur arv Rootsis. kus on immigrante vastu voetud kogu maailmast ning seal 
on rohkem kui saja kodakondsuse esindajaid. Euroopa perspektiivis on see 
suhteliselt suur arv. kuid immigratsioon on dramaatiliselt muutnud olukorda peaaegu 
k6igis Euroopa riikides. See kehti ka Balti riikide ning teiste endiste N6ukogude Liidu 
vabariikide kohta. Eestis on registreeritud proportsionaalselt koige ulatuslikum im
migratsioon - p6hiliselt venelased ning teiste slaavi rahvaste esindajad. Samuti on 
Eesti Euroopa riikidest s6jajargse perioodi jooksul kogenud ilmselt k6ige suuremat 
elanikkonna muutust. Noukogude migratsioonipoliitika tagajarjel on Eestis ning Latis 
drastiliselt vahenenud p6hirahvastiku osakaal elanikkonnas. 

Siiski pole immigratsiooni puhtdemograaafilised tagajarjed osutunud Laane
Euroopas Oleliia dramaatiliseks. kuna immigratsiooni k6rvale jattes on viimastel aas
takOmnetel Euroopa rahvastikule olnud iseloomulik peaaegu nullkasv. See-eest on 
dramaatilistel muutustel tegemist pigem rahvastiku inim-. rahvusliku ning kultuurilise 
koosseisuga. Valismaalaste (mittekodanike) osakaal on muutuste m66tmiseks 
konarlik vahend (vt tabel 1). 



Mittekodanike proportsioon ei ole uhiskonna heterogeensuse m66tmiseks siiski 
parim vahend. kuna arvesse tuleb votta ka neid immigrante. kes on saanud vastu
votva riigi kodakondsuse. Nende arv on suhteliselt korge Rootsis. kus kodakond
susele vaadatakse pigem instrumentaalsest seisukohast. 

Et taielikult moista Laane-Euroopa riikide elanikkonna mitmekultuuilist iseloomu. 
on oluline hinnata migratsiooni aarmiselt mitmepalgelist iseloomu. See tahendab. et 
riik. mis seab endale ulesandeks oma "vooramaalaste" integreerimise. peab toime 
tulema terve hulga ruhmadega. kes erinevad uksteisest oma tausta. suuruse. 
demograafilise struktuuri. migratsiooniloo ja paljude muude tunnuste poolest. Oks 
voimalikke immigratsioonide jaotusi on jargmine: hooajaline-. t66- ja pogenike 
migratsioon. sisseranne kolooniatest. kodumaale tagsip66rdumine ning repatrieeru
mine. Naiteks on t66migrandid ning pogenikud saabunud neid vastuvotvasse riiki 
vagagi erinevate eesmarkidega. mistottu nad reageerivad riikliku poliitika meet
metele erinevalt. Rootsi on 20. sajandi jooksul va stu votnud sisserandajaid koigist 
loetletud ruhmadest. valja arvatud sisserandajad kolooniatest. Monel ruhmal on sel
les riigis pikk ajalugu (taanlased. soomlased. sakslased). samas kui teised on uus
tulnukad (peaaegu koik mitteeurooplased). 

Tabel1. Valismaalaste (mittekodanike) osakaal mone Euroopa riigi rahvastikus 

PARITOLURIIK VAUSMAALASTE ABSOLUUTARV OSAKAAL KOGU RAHVASTIKUS 
(TUHANDETES) (PROTSENTIDES) 

Austria 413.4 5.3 

Belgia 904.5 9.1 

Taani 160.0 3.1 

Soome 26.3 0.5 

Prantsusmaa 3607.6 6.4 

Saksamaa 5241.8 8.2 

Itaalia 781.1 1.4 

Holland 682.4 4.6 

Norra 143.3 3.4 

Rootsi 483.7 5.6 

Sveits 1100.3 16.3 

Ohendatud Kuningriik 1875.0 3.3 

Kuna suure depressiooni algusega jai emigratsioon ookeani taha peaaegu taielikult 
soiku. muutus 1930. aastatel immigratsioonipiirkonnaks Laane-Euroopa. See prot
sess kiirenes 1940. ning 1950. aastatel. kuid soja viimaste ning esimeste soja
jargsete aastate jaoks olid iseloomulikud kumned miljonid umberasustatud. kes 
otsisid tagasiteed oma elukohtadesse voi vaatasid uue kodumaa otsingul ringi 
lagedaks tehtud Euroopas. Kaasaegne Euroopa immigratsioon sai alguse aastatel 
1944-1947. Paljud riigid olid laostatud. kuid moned eelkoige Rootsi ning Sveits. 
avanesid kohe t66jou sissevooluks. Rootsis moodustas suure osa sellest immigrat
sioonist Rootsi ettevotete ning Riigi T66turuameti planeeritud varbamine. Rootsi va
litsus solmis vormilised kokkulepped Kesk- ning Louna-Euroopa riikide valitsustega; 
samasuguse mudeli vottis Laane-Saksamaa kasutusele 1950. aastate lopus. 



Kui parast soda taastus normaalne poliitiline olukord. iseloomustas immigratsiooni 
Laane-Euroo-pa riikidesse silmatorkav uhetaolisus. Skemaatiliselt voib selles valja 
tuua neli erinevat perioodi (vt tabel 2). Esimene holmab vahetult sojale jargnenud 
aastaid. mil kontinendil toimusid mitmed umberpaiknemised: sojavaeosade tagasi
tulek. umberasustatud isikutele uute elukohtade leidmine. pogenikelaagrite 
evakueerimine. algav t66joumigratsioon. Teise perioodi (1948-1964) jaoks oli 
iseloomulik vaba liikumine Euroopa Ohenduse liikmesriikide ning Pohjala riikide 
vahel. Kolmandat (1965-1972) voiks nimetada kulalist66liste perioodiks. mil leidis 
aset ulatuslik sisseranne Louna-Euroopast. Peaaegu samaaegselt peatus 1973. 
aastal majanduslik immi-gratsioon Laane-Euroopasse - vastureaktsioonina nn ener
giakriisile ning majanduslikule moona-perioodile. Tegelikkuses immigratsioon 
vahenes. kuid see vottis ka uued vormid. Seda tahistab neljas periood (1973-1988). 
milles piirangutele vaatamata sisserandajate arv lopuks suurenes. Viies periood sai 
alguse 1989. aastal: viimaseil aastail on kohaldatud rangemaid reegleid ning rajatud 
valjapoole suunatud barjaare. 

Tabel 2. Iga-aastane immigratsioon Liiiine-Euroopasse 

1948-1964 

1965-1972 

1973-1982 

1983-1988 

1989-1993 

500 000 

1100 000 

700 000 

1100 000 

2300 000 

Viimaste aastakumnete jooksul on jark-jargult nahtavale tulnud olukorda 
iseloomustavad kolm piirkonda: Laane-Euroopas paiknev keskus. mis elanikkonna 
jaoks oli ning jaab tugevaks magnetiks; poo/perifeeria. mille moodustavad Louna
ning Ida-Euroopa; perifeeria. mis koosneb pohja-Aafrikast. moningatest Aasia 
osadest ning Ladina-Ameerikast. Poolperifeeria on uhtaegu nii keskusesse emig
reerumise piirkonnad kui ka perifeeriast saabuva immigratsiooni sihtpunkt. 
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Kuigi immigratsiooni moon ning tous leiavad enamikus Laane-Euroopa riikides 
aset paralleelselt. immigreeruvad ruhmad erinevalt. Suurel maaral on see tingitud 
ajalooliste traditsioonide erinevustest. Naiteks tulevad islamimaailmast 
Prantsusmaale valdavalt POhja-Aafrikast parit moslemid. Suurbritanniasse 
muhameedlased eelkoige Indiast ning Pakistani st. kuna Saksamaal moodustavad 
sisserandajate seas enamuse tUrklased ja kurdid. Endises Jugoslaavias kestva soja 
tagajarjel kasvab Rootsis praegu pidevalt Bosnia muhameedlaste arv. ning 
bosnialased voivad soomlaste jarel muutuda arvukuselt teiseks immigrandi ruh
maks. 

Alates 1980. aastate algusest on immigratsioonisurve Laane-Euroopale muutunud 
uha suuremaks ning paljudes riikides on praegu arevust tekitav olukord - voib-olla 
koige rohkem Saksamaal. Isegi immigratsiooni suhtes positiivselt meelestatud 
Saksamaa liberaalid hindavad sisserandajate jatkuvat juurdevoolu Saksa uhiskonna 
jaoks valjakannatamatuks. Parast Berliini muuri kokkuvarisemist ning kommunismi 
lagunemist on toimunud tunduvalt intensiivsem immi-gratsioon Ida-Euroopast 
Laane-Euroopasse. Destabiliseerumine endises Noukogude Liidus kuju-tab endast 
faktorit. mida on vaga raske hinnata. kui puutakse koostada rahvastikurande prog
noo-se tulevikuks. 



Rootsi muutumine etniliselt heterogeenseks 

Rootsile, nagu teistelegi Pohjala riikidele (Taani, Soome, Island, Norra) oli kuni 20. 
sajandini iseloomulik rahvusliku koostise poolest homogeenne elanikkond. 1930. 
aastal Rootsis korraldatud rahvaloenduse andmetel oli koos soomlaste ja laplastega 
vahem kui 1 % rahvastikust "v66rast tGvest parit". See on huvitav naide rGhmitamise 
kohta, kuna nii laplased kui soomlased olid Rootsi aladel elanud rohkem kui viissada 
aastat. Sodadevahelisel ajajargul kitsendas Rootsi nagu enamik teisigi Euroopa riike, 
pogenike ning sisserandajate vastuvottu. Looklauseks oli -"Rootsimaa rootslaste 
jaoks". Jarkjargulised muudatused valismaalasi puudutavas seaduses peegeldasid 
soovi hoida riik vaba v66rastest. Parast soda toimus hoiakus radikaalne muutus ning 
piirid avati. Muutus sai alguse soja aastatel. Oigemini osutus Gheks poordepunktiks 
Norra juutide salajane vastuvotmine 1942. aastal, sam uti 1943. aasta oktoobris taan
laste ning rootslaste korraldatud paasteaktsioon, mille tulemusel natside okupeeri
tud Taanist paasesid eluga ligikaudu kuus tuhat juuti, ked a ahvardas oht sattuda 
natslikesse koondus- ning havituslaagritesse. Nende aktsioonide sotsiaalpsGh
holoogilistest tagajargedest ei ole voimalik Gle vaadata, kui pGGtakse moista nihkeid 
Rootsi poliitilises kliimas ning immigratsioonipoliitikas. 

Rootsi pohielanikkond ei ole kunagi laskunud mingitesse kultuuriteemalistesse 
aruteludesse Pohjamaadest ning teistest riikidest parit rGhmadega, kes saabusid 
maale 1940-1950. aastatel. Arusaamine sisserandajate rGhmade kultuurilistest 
taotlustest arenes vaga aeglaselt ning vottis palju aega, enne kui saadi aru sellest, et 
paljud pogenikud ning majanduslikel pohjustel sisserandajad kujutasid endast val
jakutset uhiskonnale. Pusiti valjakujunenud seisukohal, et immigrandid peavad muu
tuma rootslasteks, votma omaks rootslaste tavad ja kombed ning harmoneeruma 
Rootsi uhiskonnaga. 

Rootsi valisministri Osten Undeni sonavott 1945. aastal illustreerib ametlikku 
assimilatsiooni hoiakut sisserandajate rGhmade suhtes. 1946. aasta jaanuaris markis 
Unden parlamendis soja lopus riiki saabunud ligikaudu 30 000 Balti riikidest parit 
pogeniku kohta, et nende rGhmade jaoks oleks parem, kui nad p66rduksid tagasi 
Gles ehitama oma kodumaad - Noukogude Liitu. Kui nad jaaksid Rootsi, oodataks 
neilt, et nad muutuksid rootslasteks ning kaituksid nagu rootslased. Siia voib lisada, 
et Unden esines oma avaldusega ajal, mil Noukogude valitsus hellitas lootust saada 
Rootsis asuvad Balti riikidest parit inimesed tagasi oma kontrolli alia. Struktuurselt 
integreerusid baltlased Rootsis kiiresti, kuid nad sailitasid oma tugeva kollektiivse 
identiteedi ning jatkasid oma kodumaalt parit traditsioone. See kehtis eriti eestlaste 
kohta, kes arendasid Rootsis valja rikka ning mitmetahulise kultuuri ja seltskonnaelu. 
Sama tegid ka latlased, kuigi nende oluliselt vaiksem arvukus ei voimaldanud luua nii 
mitmekesiseid rahvuslikke institutsioone Eestlaste jaoks oli eksiilis pohjapaneva 
tahtsusega oma keele sailitamine. 

Alates 1930. aastast on Rootsi ning tema naaberriigid kainud labi pika tee. Nagu 
margitud, on muutunud elanikkonna etniline koosseis, kuna jark-jargult on laienenud 
need piirkonnad, kust Rootsi isserandajaid va stu votab. Pealegi on toimunud poore 
(vahemalt pohimotetes), mille tulemusel aktsepteeritakse immigrantide oigusi hoida 
alai oma iseloomulikke kultuurijooni. Rootsi on kasutusele votnud kultuurilise mit
mekesisuse tunnustamise ning isegi ergutamise ametliku poliitika. Seeparast tuleb 
esitada kusimus, kuidas suudab Ghiskond, mis oli assimilatsiooni poolt ning skepti
line ruumi andmisel valiskultuuridele, teha 1800 poorde ning kuulutada end pluralist
likuks. See tulenes mitmeist tahtsaist faktoreist. 



Koigepealt moisteti. et monda 1950. aastate lopul ning 1960. aastatel Rootsi 
saabunud ruhma ei olnud kerge integreerida. 1940-1950 saabusid Kesk- voi Uiane
Euroopa taustaga (industrialiseerunud ning urbaniseerunud) sisserandajad, kelle 
varasemal elul oli olnud vahemalt moningane sarna sus Skandinaavia elulaadiga. Ent 
ruhmad, mis hakkasid saabuma 1960. aasta paiku, parinesid pohiliselt hoopis Turgi 
ning Kreeka pollumajandus piirkondadest, olles tunduvalt norgema haridustaustaga. 

Teiseks, pidades silmas hilisemaid ruhmi. hakati 1960. aastate keskel astuma 
samme ka valitsuses ning moodustati eriruhm, mille juhiks maarati Kjell Oberg. 
Obergi ruhm esitas aruandeid otse Rahvuslikule T60turukomisjonile ning 
T60ministeeriumile. Nad kasutasid oma t66s mittekonventsionaalseid meetodeid ja 
otsitud vahendeid ning tegutsesid kontaktis omavalitsusorganite ja t66andjatega. 
Nad soovitasid ning kontrollisid vaga konkreetseid lahendusi ( naiteks keeleopet, 
mida katsetati vaikeses ulatuses). 

Kolmandaks saadi teatud ringkondades aru, et riigil lasub moraalne vastutus 
nende inimeste heaolu eest, kes olid saabunud Rootsi t661e ning otsustanud sinna 
jiiadagi. Rootsi parlamendis aastatel 1966-1968 tehtud ettepanekute hulk oli ilmekas 
toend selle uue lahenemise kohta. Paljud nendest ettepanekutest kasitlesid 
haridusalast ning kultuurilist toetust etnilistele ruhmadele, isearanis neile, kes olid 
parit Balti riikidest. Lopuks avastasid Rootsi voimuorganid elanikkona erineva kul
tuurilise ning lingvistilise koosseisu tagajarjed ning aktsepteerisid neid. 

Neljandaks avaldati Rootsile rahvusvahelist survet, et ta suhtuks paindlikumalt 
vahemuste keele ning kultuuri alalhoidmisse. Seda survet ei maksaks Ole tahtsusta
da, kuid Soome valitsuselt tulid selged signaalid. Soomes oli sugav mure Soome 
elanikonna "kuivendamise" parast. SOjajargsete aastate jooksul oli Soome olnud 
Rootsi t66turu jaoks pohilisne valismaise t66jouga varustamise allikas. Soome 
meeste ja naiste lahkumine mojus verekurnamisena ning sed a vaadeldi kui paralleeli 
sajandialguse transatlantilisele migratsioonile. Kuna emigratsioon suurenes, tun dis 
Soome valitsus vajadust kaitsta kodumaist majandust. Oluliseks muutus soomlaste 
sailitamine Rootsis, et nad saaksid hiljem Soome tagasi p60rduda. Sellel oli sOgav 
kultuuriline tagamote, ning votmekOsimus oli soome keelt konelejate keele sailita
mine. Kui soomlased olid Rootsis voimelised hoidma ning kindlustama oma keelt. 
muutus remigratsiooni voimalikkus suuremaks, samuti suutsid kodumaale naasvad 
migrandid reintegreeruda Soome uhiskonda. Soome vottis kasutusele meetmed nii 
kodus kui ka valismaal, avaldades survet P6hjamaade N6ukogu kaudu, et koost66s 
kehtestataks Pohjamaade t66turu jaoks teatud reeglid. Noudmised, mida Soome 
Rootsile esitas, mojutasid olulisel Rootsi reformi kaivitamist. Selle suunamuutuse 
tulemusena tagati sisserandajatele moningad kultuurilised oigused. Immigrantide 
kultuurilised pOOdlused leidsid kaitse pohiseaduses. Rootsi 1974. aasta valitsus
dokument ergutas toetama keelelisi, usulisi ning kultuurilisi rOhmi, kes eelistsid alai 
hoida oma iseloomulikke omadusi. T60tati valja, voeti vastu ning viidi ellu terve see
ria programme. Need sisaldasid ka toetusi ajakirjandusvaljaannetele, mis ilmusid sis
serandajate keeltes, toetusi emakeelsele opetusele avalikus koolisOsteemis ning 
isegi oigust osaleda poliitilistes valimistes omavalitsuste tasandil. Ohesonaga -
valmistumine Rootsi kodakondsuse saamiseks muudeti lihtsamaks. 
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Reformidega, mida kavandati selleks, et kindlustada sisserandajate pOudlusi oma 
kultuuri sailitada ning anda neile lahedamat tegutsemisruumi Rootsi Ohiskonnas, 
kaasnes retoorika. Integratsiooni alused voeti kokku kontseptsioonis "Vordsus, 
valikuvabadus ning koost66". Vordsust moisteti selles kontekstis kui sisserandajate 



ning rootslaste pariteeti 6iguste, kohustuste ning v6imaluste osas. Valikuvabaduse 
eesmiirk to etas immigrantide 6igust valida, kas hoida alai oma kodumaa kultuuri, 
"muutuda 'rootslasteks" v6i segada kokku oma kodumaa ning Rootsi kultuuri 
iseloomulikke jooni. Koost66 eesmiirk oli saavutada elanikkonna enamuse ning 
viihemuste vahel kokkulepe. Rootsi valitsusliikmed, samuti ametiisikud riigi ning 
omavalitsuste tasandil kordasid neid kolme v6tmes6na Oha uuesti ja uuesti kui juh
tivat p6him6tet enamuse suhtumise jaoks immigrantide viihemustesse. Siiski lange
tati otsus nende p6him6tete kohta seadusi eriti arvestamta ning kogu aeg eksis
teerisid ka nende erinevad t6lgendused. Oks selgitus anti 1986. aastal, kui p6hilised 
eesmiirgid korrati Ole valitsuse ettepanekus: eeldati. et sisseriindajad arendavad 
oma kultuuripiirandit "selliste p6hinormide raames, mis kehtivad inimeste koosek
sisteerimise jaoks meie Ohiskonnas". 

Vaevalt tekitab hiimmastust, et on v6imalik esile t6sta Oht valdkonda teise jiirel 
(niiiteks kohtuid, koole, avalikku sotsiaalabi), kus nende p6him6tete kasutuselev6tt 
polnud lihtne. Keelereform oli kulukas, selle kasutegurit ning kultuurilisi tagajiirgi 
seatakse Oha enam ja enam kahtluse alia. Integree1rimaks sisseriindajaid poliitilisse 
ellu, tagas Rootsi 1975. aastal hiiiile6iguse kohalikel valimistel k6igile viilisriikide 
kodanikele, kes on Rootsis viibinud viihemalt kolm aastat. 1976 .aas-ta valimistel 
osales ainult 60 % selle 6iguse saanud viilismaalastest. 1991. aastal langes see niii
taja 41 %-ni. 

Rootsi mitmekultuurilisus ajaloolise parandi valguses 

Pluralismipoliitika oli murrang Rootsi traditsioonis, kuna sisseriindajad on alati 
(ehkki erineva kiirusega) assimileerunud ning v6tnud omaks Rootsi kombed ja elu
laadi. Muuseas on nad jiitnud tugeva jiilje Rootsi majandus ja kultuurielule, kuid pOsi
vat immigrantide kultuuri ei arendatud. Valloonid olid koondunud Rootsi tehaste 
Omber mitme p61vkonna viiltel, kuid viihehaaval see lahustus. (Valloone viirvati 1600. 
aastatel tiinase Belgia 16unaosas ning nad r6hutasid endogaamia (siseabielu Ohe ja 
sama Ohiskondliku rOhma piires - t61kija mtirkus) hiidavajalikkust. et siiilitada oma 
kaubandussaladusi terasetootmise selles nisis, mis nad olid h6ivanud. Juudi immig
randid hakkasid Rootsi saabuma 18. sajandi 16pu poole, kuid jiirk-jiirgult nad assimi
leeriti (v6i emantsipeeriti, nagu seda on kirjeldanud mitmed ajaloolased). Viihesed 
eksisteerinud etnilised enklaavid ( niiiteks viiikesed ning tihedad juudi kogukonnad), 
mis Rootsi linnades arenesid, lahustusid juba 19. sajandi 16pul. Juutide traditsioonid 
jiiid pOsima, kuid p6hiliselt seet6ttu, et juutide sisseriinne on olnud enam-viihem 
pidev. Tiinapiieval on ainult viihesed Stockholmi v6i G6teborgi juudi kogukonna 
liikmed kolman-da v6i neljanda p61vkonna immigrandid - kui seliliseid Oldse leidub. 

Paljude viimase kahe sajandi jooksul Euroopas toimunud poliitiliste protsesside 
eesmiirgiks on olnud rajada riike, mis t6stavad esile rahvuslikke traditsioone ning 
elanikkonna homogeniseerimist. Olevaade immigratsioonist ning mitmekultuurili
suse poliitikast Euroopas demonstreerib ajalooliste traditsioonide tiihtsust. Oks 
aspekt. millele sageli on viidatud, seisneb Saksamaa ning Prantsusmaa riigi ja 
kodakondsuse kontseptsioonide lahknemises. Esimene neist kasutab p6him6tet ius 
sanguinis (vere6iguse printsiip, mille kohaselt lapse kodakondsus miiiiratakse vane
mate kodakondsuse jiirgi- tOlkija mtirkus). teine ius soli p6him6tet (k6ik riigi territoo
riumil sOndinud lapsed saavad selle riigi kodakondsuse s61tumata nende vanemate 
kodakondsusest - t61kija mtirkus), mis v6imaldavad kasutada viilismaalaste ning sis
seriindajate vastuv6tmiseks erinevaid aluseid. Sotsioloogilisest aspektist vaadatuna 
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on Saksamaa olukord aarmiselt keeruline. Moned vaatlejad moistavad sakslaste 
ksenofoobia ajaloolisi juuri. Saksa kultuuris on traditsiooniliselt eksisteerinud tugev 
dihhotoomia sakslaste ning mittesakslaste (deutsch ja undeutsch) vahel. Idee sak
slastest kui Ohtsest rahvast (ein Volk) kasvas valja Saksamaa rahvuslikust Ohen
damisest 19.sajandil. See idee on seotud ka sodadega. milles Saksamaa osales: 
soda puhastab inimesi (voi rahvust). Praegune kahe Saksamaa Ohendamine ning Ida
ja Laane-Saksmaa kokkusulamine on lisanud uue faktori Saksamaa identiteediprot
sessi. Neil inimestel. kes ei ole maaratletud sakslastena. eelkoige sisserandajatel 
ning varjupaiga taotlejatel on tunduvalt norgemad positsioonid. 

Rootsi juhtumi puhul. mida iseloomustavad tema erilised traditsioonid. voib keegi 
kOsida. kas suudab riik omaks votta sedalaadi pluralismi. mille ta on visandanud. 
Moned ajaloolised faktorid veenavad. et see ei ole voimalik. Rootsi ajalooliste fak
torite ning traditsioonide loetelu on vastu-olus praeguste pluralistlike poliitikatega 
ning selle voib kokku votta jargmiselt. 

1. Rootsi ei ole sOnni ega traditsioonide poolest mitmekultuuriline ega palju
rahvuseline Ohiskond. Erinevalt Kanadast ei ole riigis kaht pohilist tougu (kui kellelgi 
on vastuvoetav selle moiste kasutamine. mis on tavaline Pohja-Ameerikas. kuid mida 
peetakse vananenuks Euroopa mones osas). Erinevalt Soomest ei ole Rootsi rajanud 
oma identiteeti riigina. kus elavad erinevate keelterOhmade esindajad. Pigem assi
mileerimiti immigreerunud rOhmad kiiresti . 

2. Selle tagajarjel puudusid Rootsil kogemused vahemusi kasitlevate seaduste 
osas. samuti puuduvad vahemuste kohtlemise positiivsed traditsioonid. Naiteks olid 
Teise maailmasoja jooksul Rootsi saabunud eesti keelt konelevad eestlased vaga 
Ollatunud. kui rootslased suhtusid nii Okskoikselt nende noudmistesse. kohelda neid 
vahemusena. Rootsi voimuorganid ei saanud aru nende soovist organiseerida oma 
koole. Eestlaste voitlus oma koolide eest oli seetottu kahetsusvaarne lugu. 

3. Rootslased on vana rahvas. Me oleme konsolideerunud Ohiskonnana. ning 
laieneva jouna asutasime 1600. aastatel tugeva keskvoimu. mis baseerus 
kuningakroonile ja kirikule. Rootslased elavad seniajani paljude tsentralistlike ten
dentsidega. mis muutusid tugevaks Gustav Adolfi ning tema jareltulijate ajal. 

4. See tendents Ohetaolisusele on tugev. isearanis hariduse valdkonnas. 
Kirjaoskuse levitamise kampaania haaras kogu rahvast. Kiriku juhitud haridusprog
ramm aitas muuta Ohiskonna Osnagi Ohtseks. Selle kohta on jargmisi hilisemaid 
naiteid: (a) algkoolide (folk-skola) rajamine alates 1842. aastast. (b) koolireformid 
parast 1945. aastat (enhetsskola. grundsko/a). traditsioonide puudumine. kui tekkisid 
erakoolid; (c) 1970. aastate keskel labiviidud keelereform (hemsprJksreformen) oli 
Ohtne lahendus. mille eesmark oli kohaliku (st rootsi) keele opetamise korraldamine 
koigi keelerOhmade esindajatele - soltumata sellest. kas neid oli sadu tuhandeid 
(nagu naiteks soome keelt konelejaid) voi hoopis kaputais koos tulevaste opilastega. 

5. Rootsi pole kunagi olnud koloniaalriik. Sellest tulenevalt puuduvad riigil igasu
gused suhted dekoloniseeritud piirkondadega. mis naiteks on olemas Suurbritannial 
ning Hollandil. 

6. Rootsi on traditsiooniliselt olnud Ohtne ka religiooni mottes - kontrastina 
naiteks Hollandile. kellel on traditsioon luua modus vivendi mitmesuguste usuliste 
rOhmituste vahel. 



Hinnangud Rootsi mitmekultuurilisusele 

Liikumine etnilise pluralismi ametliku aktsepteerimise poole ning 1970. aasta paiku 
toimunud assimilatsioonilise uhiskonna suhteliselt akiline muutumine mitmekul
tuuriliseks langes kokku teiste muutustega. mida seaduseandjad ei olnud ette nai
nud ega olekski saanud ette naha. Esiteks. vahendid sisserandajate mitmesuguste 
ruhmade n6udmiste rahuldamiseks v6eti kasutu-sele olukorras. milles elanikkonna 
rahvuslik koosseis tundus antuna. Sisserandajad saabusid paljudest Euroopa ning 
P6hja-Ameerika riikidest ja t6id kaasa kullaltki suure hulga erinevaid keeli. Pealegi 
esindasid k6ik ruhmad kristlikku traditsiooni. valja arvatud vahesed sisserandajad 
Turgist ning Jugoslaaviast. Nende ruhmade enamus peegeldas "euroopalikke vaar
tushinnanguid". Kuid uute printsiipide kasutuselev6tmisel kultuuriliseks valikuks ei 
kujutanud ei seadusandjad ega ajakirjanduses toimunud vaitlustes osalejad ette mit
teeurooplaste ning mittekristlaste massilist saabumist. 

Teiseks kehtestati ametlik kultuuriline pluralism Rootsis sealse majanduse 6itsen
gu ajal ning riik kuulus vee I maailma suurima rahvusliku kogutoodanguga riikide 
esiviisikusse. Drastiline muutus saabus 1970. aastate alguses. kui kasvutendents 
kahanes ning Rootsi lahenes jarkjargult. kuid palju kiiremini. kui sed a m6istis enamik 
vaatlejaid. perioodile. mil riiklikult heldekaeliselt toetatud reformide laiendamine ei 
olnud majanduslikult enam 6igustatud. 

1970. aastate alguses puudis Rootsi (nagu ka k6ik teised Euroopa riigid) peatada 
laiaulatuslikku immigratsiooni. Nagu tliupiline Euroopa kogemusele. andis ka see 
"stopp" ainult piiratud tulemusi. Lubatud oli perekondade taasuhinemise. samuti 
p6genike immigratsioon. mida ei m6jutanud immigratsiooni jark-jargult suurenev 
pidurdamine 1970-1980. aastatel. T06immigrandid. kes saabusid varasemal pe
rioodil. and sid riigi majandusele rohkem. kui nad temalt n6udsid. ning mitmekultu
urilised reformid olid suunatud eelk6ige nendele ruhmadele. 1970-1980. aastate sis
serandajad lisasid tootmispotentsiaalile palju vahem. Niisiis n6udsid struktuursed 
reformid tootmises t66j6ult k6rgemat haridustaset ning rohkem kultuurilist kompe
tentsust. Uha suurenev osa sisserandajatest jai valja t06tajate hulgast ning 1990. 
aastate alguses saavutas see kriitilise taseme. 

Tabel3. T06puudus Rootsis kodakondsuse jargi 1993. aastal 

MEHED NAISED 

Kogu elanikkond 9.7 6.6 

Valisriikide kodanikud 24.0 17.0 

Soome 16.5 8.9 

Taani 7.7 11.6 

Norra 19.6 7.9 

Jugoslaavia 19.3 18.7 

Iraani 52.3 55.5 

Turgi 24.2 24.1 

Tshiili 30.2 38.1 

Poola 27.1 27.2 



Rootsis on tendents uue klassiOhiskonna kujunemise suunas. kus mitte
eurooplased moodustavad toot ute ulatusliku alama klassi. 1980. aastate keskel 
vaga arvukalt saabuma hakanud iraanlaste - isegi korgelt kvalifitseeritute - hulgas 
ulatub tOOpuudus Ole 50%. Bosnialased. kes massiliselt saabuvad endises 
Jugoslaavias peetava soja tottu. on valdavalt muhameedlased - nagu iraanlasedki. 
Siiski on nende valjavaated paremad lihtsalt sel pohjusel. et nad on eurooplased. 
Varsti voivad nad muutuda getostunuteks voi rohututeks t66puuduse ning 
mitmesuguste sotsiaalametite heasoovliku hoolitsuse pahelises ringis. Erinevate 
rOhmade haavatavust illustreerib Rootsi t66puuduse statistika (vt tabel 3). 

Rootsi kultuurilise pluralismi mudel voeti kasutusele vastavuses Rootsi heaolu-
riigi pohimotetega. Tuleb rohutada. et heaoluriigi Olesehitus tugineb vasak- ning 
parempoolsete poliitilisele kompromissile . Koik parlamendiparteid on aktseptee
rinud nii kultuurilise pluralismi pohimotteid kui ka nende ellurakendamist. Siiski on 
tousev protestipartei Uus Demokraatia (Ny demokrati) alates 1991. aastast sead
nud kahtluse alia monede programmide paikapidavuse. 

Niisiis voeti kultuuriline pluralism kasutusele Rootsi heaolupoliitika traditsiooni 
raames. mille tingimusteks on k6ikihaaravus (heaolutingimused peavad olema 
kindlustatud igaOhele). sotsiaalne 6igustatus (Oksikisikul on oigus paljudele sot
siaalteenustele) ning universaalsus (holmab kogu elanikkonda). See toi kaasa ka 
selle viisi kritiseerimise. kuidas Rootsi Ohiskond vottis vastu ning kohtles oma sis-
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serandajaid ja pogenikke. Leiti. et Oksikisikule avaldati liiga suurt survet ning ilmu
tati liiga vahe arusaamist rOhma (olgu siis perekonna. hOimu voi koguduse) 
vajadustest. Sotsioloog Kjell Magnusson demonstreeris selgelt bOrokraatliku 
heaoluriigi ning endisest Jugoslaaviast parit. teistes traditsioonides Oles kasvanud 
sisserandajate vahelise kokkuporke problemaatilisust. Niisiis soovis korporatiivne 
Rootsi. et sisserandajad organiseeruksid kogu rahvust holmavatesse assotsiat
sioonidesse vastavalt nendele eeskujudele. mis tuginesid OheksteistkOmnenda 
sajandi lopu ning 19. sajandi alguse poliitilistest traditsioonidest valja kasvanud 
rahvaliikumiste mudelile. Sisserandajad integreerusid selle pohimottega kooskolas 
ajajargul. mil see suhete mudel lakkas toimimast. 

Rootsi motlemismudelit saab paljuski illustreerida selle viisi kaudu. kuidas 
Rootsi vottis 1980. aastate jooksul vastu pagulasi. Pogenike Oha suurenev hulk 
sundis riiki otsima uusi lahendusi. jaotama vastuvotmise "koormat" ning kandma 
hoolt pagulaste eest. Pogenike vastuvotmise programm. mis voeti kasutusele 
1980. aastate keskel. oli tOOpiline Rootsi viis lahendada sotsiaalseid probleeme: 
Ohtne lahendus ning kogu Rootsit holmav strateegia. mille tottu lopptulemusena 
peaaegu koik omavalitused pidid pagulaste jaoks eUe nagema sobivad 
meetmed. voimaldama piiratud ruumid privaatse tegevuse ning valitsusvaliste 
organisatsioonide jaoks. Araarvamatuks faktoriks oli loomulikult riigis varjupaika 
otsivate inimeste arvu suurenemine. mis Oletas tublisti koik arvestused. 
Kaugeleulatuvat integratiivset eeesmarki ei saavutatud. ning praktikas osutus 
programmi rakendamine kompromissiks Rahvusliku Immigratsiooniameti ja vas
tavate omavalitsuste "paternalistliku" sotsiaalse administratsiooni. koolide. 
t66hoiveameti jpt vahel. Immigratsiooni'amet. kellel olid olnud suured visioonid. 
vottis enda kanda ka operatiivse vastutuse. kuid tal oli selles tegutsemisvald
konnas nork organisatsioon. 



Euroopa perspektiiv 

Rootsi mitmekultuurilisuse kasutuselevott tahendab selget korvalekallet Rootsi 
traditsioonidest. Selle kujundajad ei ole kunagi toeliselt motiskenud tema sugava 
iseloomu ning voimalike tagajargede ule. Selle muutuse jaoks aja valimine on huvi
tav seeparast. et ta langes kokku praeguste debattide ning reformidega Kanadas. 
olles neist ka silmnahtavalt inspireeritud. Kui vaideldakse mitmekultuurilisuse ule 
ning antakse talle hinnanguid. tuleb selgelt eristada riikide kolme pohiruhma: 

1. riigid. kus eksisteerivad territoriaalsed vahemused (naiteks Sveits. sam uti 
Jugoslaavia kuni 1991. aastani) 

2; riigid. mis on oma kaasaegse ajaloo rajanud ulatuslikule immigratsioonile 
(naiteks Austraalia. Kanda. Ameerika Ohendriigid). 

3. riigid. kus ulatuslik immigratsioon on praegune fenomen (naiteks Rootsi ning 
teised Laane-Euroopa riigid). 

Tingimused pluralistliku uhiskonna kujundamiseks on iga ruhma puhul usna 
erinevad. Naiteks rajab Sveits etniliste ruhmade vahelise tasakaalu tugevale 
ajaloolisele traditsioonile koos probleemide lahendamise mehhanismidega. Nii 
Kanada kui Sveits on viimase poolsajandi jooksul kogenud ulatuslikku immigrat
siooni. Molema riigi alustugede hulka kuulub kahe pohilise "tou" (britid ja prantslased 
Kanadas) ning territoriaalselt jagunenud keeleruhmade (saksa. prantsuse. itaalia ning 
retoromaani keeled Sveitsis) vastastikune mojustamine. Pohiline erinevus Kanada 
ning Sveitsi vahel on see. et esimene on oma kaasaegse ajaloo rajanud immigrat
sioonile ning votnud mitmekultuurilisuse omaks kui printsiibi. milles uued sisseran
dajad (nondanimetatud teised etnilised ruhmad) mangivad eristavat rolli. kuna aga 
Sveits on suuremal voi vahemal maaral hoidunud oma sojajargsete sisserandajate 
integreerimisest ning sailitanud rohkem kOlalist66liste susteemi. Oks hupotees seis
neb siin selles. et delikaatne tasakaal nelja keeleruhma vahel on aarmiselt tundlik sis
serandajatele sel juhul. kui sisserandajad omandavad riigis viibimiseks pusiva aluse. 
19. ning 20. sajandi jooksul kujundas ka Soome kahe keeleruhma (soome voi rootsi 
keelt konelejate) vahel valja modus vivendi. Siiski eksisteerib Soomes varjatud kujul 
kusimus migratsioonist. mis on usna vaikene. kuid suurenedes voiks mojutada 
elanikkonna struktuuri nendes omavalitsusuksustes ning piirkondades. kus keele
ruhmadevaheline tasakaal on rikutud. 

Mitmesugustel pohjustel on Laane-Euroopa uhiskondades teatud sisserandajate 
ruhmi ning uksikisikuid koheldud positiivselt voi negatiivselt. Positiivne kohtlemine 
(mis vahem privilegeeritute silmades on loomulikult negatiivne) on pohiliselt riikide 
ning riikide ruhmade vahel solmitud kahepoolsete ja mitmepoolsete kokkulepete 
tagajarg. Laane-Euroopa koost66 raamides on alia kirjutatud mitmesugused spetsi
aalsed lepingud. mis pohinevad kodakondsusel. Teoreetiliselt on Taani kodanik eel is
tatud olukorras. kuna Taani on molema. nii Euroopa Liidu (EU) kui ka Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriik. EU-siseselt on Taani kodanikel 
juurdepaas t66turule. Traditsiooniliselt on taanlastele tagatud juurdepaas ka 
Pohjamaade t66turule. mis holmab nelja riiki valjaspool Taanit. EU ning EFTA liikmete 
vahel solmitud Euroopa Majandusruumi (EES) leping tasandas selles aspektis erine
vused koigi Laane-Euroopa riikide vahel. Et Saksamaal pistab avalik arvamus uhte 
patta koik need. kes on riiki saabunud sisserandajatena. on eri ruhmade vahel 
olulised oiguslikud erinevused. 



On tugev seos viiside vahel. kuidas Euroopa Ohiskonnad kohtlevad oma immig
rante ning Olejaanud vahemusrOhmi. Vastuseta on kOsimus. kas sisserandajate 
rOhmi tuleks nimetada vahemusteks voi tuleks vahemuste moistet kasutada ainult 
nende rOhmade puhul. keda tahistatakse eriliselt ning kellel on selgelt identifitseeri
tavad oigused. Moistete lingvistiline tarvitusviis tekitab siin segadust. Kaibel on 
rohkem piiritletud tarvitusviisi. 

Kuna EC/EU poliitika soodustab liikmesriikidevahelist mobiilsust. on pakiliseks 
muutunud migrantide kultuurilised ning keelelised oigused (itaallased Saksamaal. 
sakslased Hollandis jne). Suurenev majanduslik ning poliitiline koost66 muudab 
asjakohaseks ka ajalooliste vahemuste ja piirialade vahemuste kOsimused. Oks juh
tum. mis lahendati enam-vahem harmooniliselt. on sajandivanune vaidlus taani
saksa vahemuse Ole nende riikide vahelise piiri laheduses. Suurenenud kaitsepoli
itilises koost60s ning arvestades Laane-Saksamaa valjavaateid saavutada NATO 
liikmesriigi staatus. lahendas Bonni valitsuse selle poletava kOsi muse 1950. aastate 
keskpaiku. Positiivseks margiks on see. et moned riigid on loobunud oma jaanalin-

~ nupoliitikast. Poola. kes aastakOmnete jooksul ametlikult ei tunnustanud vahemuste 
9 olemasolu oma territooriumil. on asunud uuele Iii nile. tunnustades ametlikult vahe-
m mustena oma sakslasi. valgevenelasi ning teisi. z 
:::> a:: Riigid on alia kirjutanud vahemuste vastastikuse kaitse kokkulepetele. Mitmed 
~ inimoiguste valdkonna rahvusvahelised konventsioonid keskenduvad vahemuste 
.~ . olukorrale. naiteks Ohinenud Rahvaste Organisatsiooni 1992 .aasta deklaratsioon 
J: rahvuslike voi etniliste. usuliste ning keeleliste vahemuste hulka kuuluvate isikute 

oigustest. Paralleelne areng toimub ka Euroopa riike holmavate kokkulepete osas. 
kus sam uti keskendutakse sisserandajate rOhmadele. 

Paljurahvuselises Euroopas on esiplaanile tousnud traditsioonilisema Euroopa 
mudeli vahemuste kOsi mused. Territoriaalsed vahemused (nagu bretoonid. 
waleslased ning ~otlased) mobiliseerusid 1960. aastatel ning taotiesid piirkondlikku 
omavalitsust; Faari saartel ning Ahvenamaa saarestikul onnestus saavutada pooleldi 
autonoomne staatus. kuid Faari saarte juhtum illustreerib autonoomia haavatavust. 
kui majandusbaas on nork. Selles kontekstis tuleb vaadelda ka praegu Prantsusmaal 
ning Belgias valitsevaid tendentse adminstratiivse detsentraliseerimise suunas. 
sam uti Hispaanias aset leidnud piirkondlike keelte ametlikku aktsepteerimist. 
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Euroopa uues enamuste-vahemuste ohustikus koos kasvava sOmpaatiaga vahe
muste esitatavate noudmiste suhtes on soome keelt konelevad Rootsi soomlased 
palunud vormiliselt aktsepteerida Rootsis mitteterritoriaalset vahemust. Nad 
nouavad kultuuriautonoomiat ning viitavad monikord Eesti Vabariigi 1925. aasta 
vahemusrahvaste kultuurautonoomia seadusele. mis andis kindlatele rOhmadele 
erilised privileegid ning oiguse kehtestada makse. Samuti osutavad nad asjaolule. et 
rootsi ning lapi keele korval on Rootsi valdustes alati raagitud ka soome keelt. Lisaks 
viitavad nad olukorrale Soomes. kus rootsi keelt koneleval vahemusel on kind lad konsti
tutsioonilised oigused. Rootsi valitsusel tundub olevat moningaid raskusi anda nen
dele noudmistele pohjendatud vastus. 

Kriitika Rootsi riigi aadressil on kolanud vaheste rOhmade. valdavalt saami (Iapi) 
vahemuse suust. kes vaidavad. et Rootsi viivitab inimoigusi ning vahemuste oigusi 
kasitlevate rahvusvaheliste konventsioonide allakirjutamisega. Samuti vaidavad nad. 
et Rootsi on torges vastama oma ajalooliste vahemuste noudmistele ning kriitikale. 
Konfliktid saamide (Iaplaste) ning Rootsi riigi vahel on vaga vanad. ning kaesoleval 
sajandil on saamid organiseerunud. et kaitsta oma huve. Sisserandajate poliitika 
kaudne tagajarg on see. et ligikaudu kahekOmnetuhandeline poliselanike saamide 
kogukond saavutas moned kultuurilised ning keelelised tagatised. 



Kolckuvote 

Mitmes Uiane-Euroopa immigratsiooniriigis ksenofoobia suureneb. 
Sisserandajate r60vimised. rOnnakud asOOlitaotlejate ning valismaalaste majadele. 
sam uti demonstratsioonid kitsendatud immigratsioonipoliitika toetuseks on praegu 
tavalisemad kui kOmme aastat tagasi. Paralleelselt sellele naeme. kuidas valitsused 
ning organisatsioonid vaga teravalt ja otsustavalt va stu tegutsevad. Need fenomenid 
on silmaga nahtavad nii vahesete sisserandajatega riikides (Norra) kui ka riikides. kus 
sisserandajaid on palju (Saksamaa). kus viimaste aastate jooksul on toimunud 
agedad kokkuporked politsei ning meeltavaldava noorsoo vahel. Olalkasitietud 
diskussioon on keskendunud Rootsile. kes tegi auahne joupingutuse. et lahendada 
suurte ning erinl;vate sisserandajate rOhmade integreerimise probleemid. 
Mitmekultuurilisuse poliitika kasutuselevott oli suur kontrasti Rootsi ajaloolisele tra
ditsioonile. ning sotsiaalne eksperimenterimine polnud seni taielikult onnestunud. 
Oheks aspektiks. mida pole taiel maaral arvesse voetud. on ajaloolised faktorid. ning 
paralleelsed Euroopa kogemused demonstreerivad selgesti. et ei ole voimalik 
ignoreerida selliseid minevikukogemusi nagu riik ja rahvus. 
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