
 

 

IN VARIETATE CONCORDIA 

Rahvusvaheline konverents 

13. detsember 2008 TALLINN, EESTI 

 

KOKKUVÕTE 

 

Sissejuhatus 

 

Tallinna Ülikoolis korraldati, Euroopa Kultuuridevahelise Dialoogi Aasta raames, 13. 

detsembril 2008, ruumis U-218 algusega kl 12:00, rahvusvaheline konverents, mille peamisteks 

teemadeks on kultuuridevaheline dialoog,  tolerantsus ja integratsioon kohalikul ja Euroopa 

tasandil.  Esinema kutsutute hulgas olid tunnustatud eksperdid Tallinna Ülikoolist, Euroopa 

Nõukogust, Peacechild Internationalist, Lastekaitse Liidust ja  Euroopa Parlamendist, eesmärgiga 

pakkuda võimalikult laiahaardelist teemakäsitlust ja mitmetasemelise diskussiooni arendamise 

võimalust. 

 

Korraldajad 

Peakorraldaja: MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing,  

Projekti juhtkond: Vassili Golikov ja Taisi Valdlo. 

Konverentsi moderaator: Vassili Golikov 

Koostööpartnerid: Eesti Lastekaitse Liit, Peacechild International, Tallinna Ülikool, 

Hasartmängude Nõukogu 

Osalejate arv: 57 inimest 

Konverents toimus kolmes keeles: eesti, vene ja inglise. Kõigile osalejatele võimaldati 

sünkroontõlge. Tõlketeenuse viisid läbi: Natalja Baraeva, Margarita Starina, Taisi Valdlo. 

 

 

 



 

 

Konverentsi avamine 

Pärast moderaatori Vassili Golikovi poolt edastatud tervitussõnu esinesid lühikeste 

sissejuhatavate avaldustega: 

1. Irina Golikova – Sillamäe Lastekaitse Ühingu esinaine 

2. David Woollcombe – Suurbritannia organisatsiooni Peacechild Internationali president 

3. Alar Tamm – Lastekaitse Liidu juhataja 

4. Agu Laius – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja  

Avakõnelejad rõhutasid tolerantsuse ja sallivuse teemade ning kultuuridevahelise dialoogi 

kujundamise olulisust tänases Eestis ja noorte kaasamise tähtsust nende probleemide 

lahendamisel. 

 

 

Vassili Golikov, David Woollcombe, Rein Ruutsoo, Katrin Saks, Alar Tamm 

 

 

 

 



 

Metodoloogia 

Konverentsil esineti lühikeste ettekannetega, oli kutsutud põhikõne pidaja, tutvustati Eestis 

juba käimas olevaid projekte ja uut Üle-Euroopalist projekti Peace Child- Alpha Omega, kus Eesti 

on üks kolmest põhipartnerist; ja oli koostatud viie eksperdiga paneeldiskussioon. Iga esinemise 

järel võis konverentsist osa võtja esitada küsimusi, arvamusi või ettepanekuid. Et iga konverentsist 

osavõtja saaks võrdsel tasemel toimuvast aru oli organiseeritud sünkroontõlge eesti, inglise ja 

vene keelele. Konverentsi edukaks läbiviimiseks oli paika pandud moderaator. Konverentsi 

lõpetas väike muusikaline etteaste ja bankett.   

 

Konverentsi põhikõne 

Konverentsi peaesinejaks oli kutsutud Euroopa Nõukogu liige, Noorte ja Spordi 

direktoraadi esindaja Guy-Michel Brandtner, kes tutvustas ja kirjeldas Euroopa Nõukogu tööd 

noorsootöö vallas ja rõhutas noortepoliitika (youth policy) olulisust, ning tutvustas erinevaid 

Euroopa Nõukogu initsiatiivil läbiviidud kampaaniaid. Lisaks rõhutas kultuuridevahelise dialoogi 

olulisust ja Euroopa Nõukogu tööd selles vallas (Kultuuridevahelise Dialoogi Valge Paber) ning 

käsitles ka tolerantsuse ja austuse kontseptsioone, nende erinevusi ja sarnasusi ning kasutamise 

tingimusi. Viimasena tuli  mainimisele mitmekesisuse väljakutse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy – Michel Brandtner Euroopa Nõukogu  Noorte ja Spordi direktoraadi esindaja  

 



 

Projektid „Mina olen tolerantne, ole sina ka!“ ja Peace Child -  Alpha Omega 

 

Seejärel tuli tutvustamisele projekt „Mina olen tolerantne, ole sina ka!“ mille raames 

sellise konverentsi idee esmakordselt tekkis. Kaasa arvatud projekti taust, seni läbi viidud 

üritused, praegu teada olevad tulemused ja lõplikud väljundid. Ettekande eesmärgiks oli pakkuda 

välja näide noorsoo initsiatiivist, projektist, mida on võimalik läbi viia väheste rahaliste ja 

inimressurssidega. 

Sellele järgnevalt tutvustasid David Woollcombe ja Rosey Simonds Peacechild 

Internationalist uut üleeuroopalist projekti Peace Child – Alpha Omega, mille raames viiakse 

läbi Eesti üks kolmest Peace Child-Alpha Omega oratooriumi lavastusest. Käsitleti ka 

organisatsiooni enda ajalugu ja organisatsiooni eelnevaid ettevõtmisi muusikali Peace Child 

korraldamise raames ja tutvustati uue projekti läbiviimise protsessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taisi Valdlo – Mina olen tolerantne, ole sina ka!   David Woollcombe ja Rosey Simonds 

           Projekti koordinaator     Peacechild International  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paneeldiskussioon 

Pärast väikest kohvipausi jätkus konverents paneeldiskussiooniga, kus osalesid Irina 

Golikova, Euroopa Parlamendi liige Katrin Saks, Tallinna Ülikooli professor Rein Ruutsoo, 

Mustamäe Avatud Noortekeskuse juhataja assistent Julia Tido ja akadeemik Klara Hallik. Iga 

paneeldiskussioonis osaleja esines 10-15 minutilise lühikõnega ja seejärel toimus küsimuste ja 

vastuste voor. 

1. Katrin Saks – tutvustas seadusandluse tähtsust kultuuridevahelise dialoogi ja sallivuse 

edendamisel ja Euroopa Parlamendi seisukohti antud küsimustes.  

2. Rein Ruutsoo – avas mitmekogukonnalise ühiskonna ja sallivuse seoseid. Tõi välja 

sallivuse erinevad astmed ja Eesti ühiskonna positsiooni antud skaalal viimaste 

kümnendite jooksul. 

3. Irina Golikova – kõneles multikultuursusest ja sallivusest hariduslikus raamistikus. 

4. Julia Tido – esindas noorsootöö praktilisemat poolt ja tõi välja häid näiteid sallivuse 

edendamisest noorsootöö kaudu. 

5. Klara Hallik – rääkis kultuurierinevuste taustast ja võimalikest seletustest neile ning 

Eestis läbiviidud integratsioonimonitooringute tulemustest.  

Viimase esinejana astus väikese sõnavõtuga üles Eesti Koostöö Kogu esindaja Eero Raun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vassili Golikov, Irina Golikova, Katrin Saks, Julia Tido, Rein Ruutsoo, Klara Hallik 

(Moderator)  (Sillamäe LKÜ) (Euroopa Parliament) (MANK) (Tallinn Ülikool) (Tallinn Ülikool)  



 

Konverentsi lõpetuseks tuli näitamisele väike hariduslik dokumentaalfilm, mis oli kokku 

pandud projekti meeskonna poolt. Konverents lõppes vastvõtuga ja väikese kontserdi ja 

tantsuetendusega. 

Kokkuvõte 

Konverents korraldati Euroopa Kultuuridevahelise Aasta raames, et tuua kokku erinevate 

elualade ja vaatepunktide esindajaid ja luua ühtne foorum konstruktiivseks ideedevahetuseks, 

eesmärgiga edendada avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda, esile tõsta lahendamist 

vajavaid probleemseid kitsaskohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Sallimatus ei ole ainult 

vähemuste probleem. Mõlemapoolsed initsiatiivid on vajalikud. Eesti ühiskonnale ei saa ette heita 

totaalset võõraviha ega rahvusvahelise koostöö valmisoleku täielikku puudumist, kuid nagu ka 

konverentsil väljatoodud seisukohad näitasid, on arvamusi veel erinevaid ja probleemid ei lahenda 

ennast ise. Eriti positiivse küljena võib välja tuua erinevatest rahvustest noorte osalemise 

konverentsil. Ühe olulise eesmärgina üritas konverents välja tuua noorte inimeste rolli 

kultuuridevahelise dialoogi edendamisel. Noored on üha enam kaasatud ühiskonda ja kujunemas 

aktiivseks suureneva mõjuga jõuks. Noortel ja noorteorganisatsioonidel on üha suurem roll 

mängida sallimatusega võitlemisel ja teadlikkuse tõstmisel eelarvamuste ja stereotüüpide 

negatiivse mõju kohta. Ka käesolev konverents oli korraldatud alla 25 aastaste noorte inimeste 

poolt ja seetõttu pidas oluliseks rõhutada sarnaste initsiatiivide olulist rolli ja sarnaste initsiatiivide 

julgustamise ja toetamise tähtsust. 

KONVERENTSI KORRALDAJAD 

 

 

 

 

 

 

 


