
Hea vastaja!

Oled palutud osalema Tartu Ülikooli küsitluses, mis on osa projektist “CATCH-
EyoU – Kodanikuaktiivsuse kujundamine koos Euroopa noortega: poliitikad,

praktikad, väljakutsed ja lahendused”; www.catcheyou.eu. Projekti koordineerib
Bologna Ülikooli psühholoogia osakond ning rahastab Euroopa Komisjoni

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm “Horisont 2020”.

Palun loe uuringu tutvustust, et saaksid anda osalemiseks informeeritud nõusoleku.



Osa A: Nõusolek

Projekti eesmärgid

Projekt “CATCH-EyoU” uurib erinevaid sotsiaalse ja poliitilise osaluse vorme Euroopa noorte seas (Eestis, Inglismaal, Itaalias,
Kreekas, Portugalis, Rootsis, Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis). Erilist tähelepanu pöörame sellele, miks ja kuidas noored
osalevad (või ei osale) oma kogukondades ja Euroopa Liidu kodanikena.

Selles veebiküsimustikus soovime uurida tegureid, mis soodustavad või takistavad noorte aktiivset kodanikuosalust. Sinu poolt
antud vastused on meile väga olulised, kuna need võimaldavad meil võrrelda eestlaste arvamusi teiste maade noorte
hinnangutega.

 

·Osalemise mõju

 

Küsitluses osalemisega on Sul võimalus aidata luua teaduslikke teadmisi noorte kodanikuaktiivsuse kohta. Kogutud teadmised
võimaldavad meil teha ettepanekuid ja soovitusi noortepoliitika kujundamiseks nii Eesti kui Euroopa tasandil.

Sellele küsimustikule vastamisega ei kaasne Sulle mingeid ebamugavusi.

 

Mis juhtub, kui otsustad uuringus osaleda

Palume Sul täita veebiküsimustiku, mille küsimustele saad vastata, valides sobiva vastusevariandi või kirjutades vastuse tühjale
reale. Ankeedi alguses küsime ka Su meiliaadressi, et saata üleskutse aasta pärast toimuvas jätkuküsitluses osalemiseks. Palun
märgi sinna see meiliaadress, mida ka aasta pärast aktiivselt kasutad.

 

Privaatsus ja andmete töötlemine

 

Andmete kogumise ja säilitamisega tegelevad Bologna Ülikool ja Tartu Ülikool. Kasutame kõiki meetmeid kogutud teabe
kaitsmiseks ning lähtume seejuures Isikuandmete kaitse seadusest. Sinu osalemine uuringus jääb rangelt konfidentsiaalseks,
mis tähendab, et Sinu poolt antud vastuseid ei seostata Sinu isikuga.  

Küsimustikule antud vastuseid analüüsitakse ainult statistiliselt üldistatud kujul ning uuringu tulemused avaldatakse üldistatult
nii populaarteaduslike kui ka teadusartiklitena Eestis ja rahvusvaheliselt. Sinu nime ei mainita kunagi üheski publikatsioonis,
esitluses ega veebis.

 

Uuringus osalemisest loobumine

Uuringus osalemine on täiesti vabatahtlik. Sul on õigus mõnele küsimusele vastamata jätta ning uuringus osalemiseks antud
nõusolek tagasi võtta (mistahes põhjusel), ilma et see tooks Sulle, Sinu koolile või muule organisatsioonile kaasa negatiivseid
tagajärgi.

Edasine info

Kui nõustud uuringus osalema, siis küsimuste korral on projektitiim Sinu käsutuses. Mis tahes info või selgituse saamiseks
uuringu kohta või muu vajaduse korral, mis ilmneb uuringu käigus, võid võtta ühendust professor Veronika Kalmusega,
projekti Eesti koordinaatoriga, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis (Lossi 36, Tartu, tel 5662 3583, e-
post veronika.kalmus@ut.ee). 

A1. Nõustun uuringus osalema ja olen teadlik, et annan nõusoleku
vabatahtlikult ning võin selle alati tagasi võtta ilma, et see tooks mulle
kahju või kaasnevaid negatiivseid tagajärgi.

 

Nõustumise kinnituseks märgi, palun, see ruut!



A2. Palun märgi siia oma meiliaadress, mida kasutad ka aasta pärast. See
on vajalik selleks, et saaksime Sind kutsuda osalema jätkuküsitlusel
ning võtta Sinuga ühendust, kui osutud võitjaks kinkekaartide või
reisi loosimisel. Meiliaadressi ei seostata Sinu antud vastustega.

Osa B: Vastajat puudutav informatsioon

B1. Kui vana Sa oled?

B2. Palun märgi oma sugu.

 

Naine
Mees

B3. Mitmendas klassis/kursusel Sa õpid?

B4. Millises koolis Sa õpid?

 

Gümnaasiumis või keskkoolis
Kutsekoolis

B5. Ma elan…

 

Suures linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva)
Äärelinnas või suurlinna lähedal

Väiksemas linnas
Külas

Üksikus talus või maakodus

B6. Kas Sul on kellegagi lähisuhe?

 

Jah
Ei

Muu (palun täpsusta):
Eelistan mitte öelda

B7.

B8. Ma elan koos … (siin võib märkida rohkem kui ühe vastusevariandi.)
Ühe või mõlema vanemaga/hooldajaga

Sõpradega/toakaaslastega
Partneriga/abikaasaga



Üksinda
Muu (palun täpsusta):

B9.

B10. Palun märgi oma ema/hooldaja haridustase (kõrgeim, mille ta on
omandanud).

 

Lõpetamata põhiharidus (vähem kui 9 klassi)
Põhiharidus

Lõpetamata keskharidus
Keskharidus
Kõrgharidus

Magistrikraad (lisaks kõrgharidusele)
Doktorikraad

Ei oska öelda/Ei tea

B11. Palun märgi oma isa/hooldaja haridustase (kõrgeim, mille ta on
omandanud).

 

Lõpetamata põhiharidus (vähem kui 9 klassi)
Põhiharidus

Lõpetamata keskharidus
Keskharidus
Kõrgharidus

Magistrikraad (lisaks kõrgharidusele)
Doktorikraad

Ei oska öelda/Ei tea

B12. Millega Sinu ema/hooldaja praegu tegeleb?

 

Töötab
Otsib tööd

Ei tööta ega otsi tööd (pensionil, töövõimetu, kodune, midagi muud)
Ei oska öelda / Ei ela temaga koos

B13. Millega Sinu isa/hooldaja praegu tegeleb?

 

Töötab
Otsib tööd

Ei tööta ega otsi tööd (pensionil, hooldaja, töövõimetu, kodune, midagi muud)
Ei oska öelda / Ei ela temaga koos

B14. Kas Sinu leibkonna sissetulekud (aga ka säästud vmt) katavad kõik
perekonna vajadused?

 

Üldse mitte
Osaliselt

Suuremalt jaolt
Täielikult



B15. Kas Sa pead ennast usklikuks inimeseks?

 

Üldse mitte
Veidi

Üsnagi
Väga

B16. Olen oma usulistelt veendumustelt …

 

luterlane
õigeusklik

muu kristlane
moslem

juut
budist
hindu

Ma ei ole usklik
Muu (palun täpsusta):

B17.

B18. Palun nimeta oma rahvus. Olen…

 

eestlane
venelane

ukrainlane
valgevenelane

Muu (palun täpsusta):
Mitu rahvust. Palun märgi mõlemad:

B19.

B20.



B21.

B22. Kas Sul on Eesti kodakondsus?

 

Jah, mul on Eesti kodakondsus
Jah, mul on Eesti kodakondsus ning ka mõne teise riigi kodakondsus (mitu kodakondsust)

Ei

B23. Kus Sa sündinud oled?

 

Olen sündinud Eestis
Olen sündinud mõnes teises riigis

B24. Kus on sündinud Sinu vanemad/hooldajad?

 

Mõlemad vanemad/hooldajad on sündinud Eestis
Ainult üks vanematest/hooldajatest on sündinud Eestis
Mõlemad vanemad/hooldajad on sündinud teises riigis

B25. Kui hea on Sinu inglise keele oskus?

 

Peaaegu olematu
Vähene

Hea
Peaaegu sorav

Sorav
Inglise keel on mu emakeel

B26. Mitut keelt lisaks eesti ja inglise keelele Sa veel räägid?

 

Mitte ühtegi
Ühte

Kahte
Kolme või enamat

B27. Kui hea on teise võõrkeele oskus, mida peale inglise keele kõige
paremini valdad?

 

Peaaegu olematu
Vähene

Hea
Peaaegu sorav

Sorav
See keel on mu emakeel

B28.

Mitte ükski
Väga

vähesed Vähesed Mõned Paljud

Kui paljud Sinu sõpradest elavad mõnes muus Euroopa riigis?

Kui paljud Sinu sõpradest elavad Euroopast väljaspool?

B29. Järgmised küsimused käivad viie viimase aasta kohta.

Mitte
kunagi Paar korda

Mõned
korrad Sageli Väga sageli

Kui tihti oled oma väljaspool Eestit elavate sõpradega suhelnud
(telefoni või skaibi teel helistanud, e-



Mitte
kunagi Paar korda

Mõned
korrad Sageli Väga sageli

Kui sageli oled viibinud teises Euroopa riigis 1-2-päevasel või kuni

Kui sageli oled viibinud mõnes teises Euroopa riigis korraga

B30. Mitmes teises Euroopa riigis oled viibinud pikemalt üle kahe nädala?

B31. Mis oli Sinu viimase reisi põhjus (küsimus puudutab üle 2 nädala
pikkust viibimist mõnes teises Euroopa riigis). Märkida võib mitu
põhjust.

Puhkus
Sugulaste külastamine

Sõprade külastamine
Ametlikud/ organiseeritud noortekohtumised

Mitteametlikud noortekohtumised
Õppimine/koolitus

Töö
Muu (palun täpsusta):

B32.

Osa C: Sinu vaated ühiskonnas toimuva suhtes

C1. Igal inimesel võib olla oma suhtumine ja arusaam riigist, kus ta elab.
Mil määral nõustud järgnevate väidetega (arvestamata Sinu
kodakondsust)?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Tunnen tugevat sidet  Euroopaga.

Olen uhke selle üle, et olen eurooplane.

Eurooplaseks olemine annab mulle enesekindlust.

Tunnen tugevat sidet Eestiga.

Olen uhke selle üle, et olen eestlane.

Eestlaseks olemine annab mulle enesekindlust.

Mõtlen sageli sellele, mida tähendab olla eurooplane.

Otsin informatsiooni Euroopa kohta.
Arutlen sageli teiste inimestega selle üle, mida tähendab nende

Mõtlen sageli sellele, mida tähendab olla eestlane.

Otsin informatsiooni Eesti kohta.
Arutlen sageli teiste inimestega selle üle, mida tähendab nende

Minu tunded Euroopa suhtes on muutumas.



Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Mul ei ole väga selget ettekujutust sellest, mida tähendab olla

Arvan, et minu arusaam eurooplaseks olemisest võib lähitulevikus

Minu tunded Eesti suhtes on muutumas.
Mul ei ole väga selget ettekujutust sellest, mida tähendab olla

Arvan, et minu arusaam eestlaseks olemisest võib lähitulevikus

Mul on palju rohkem ühist oma maa inimestega kui teiste Euroopa

C2. Mida tähendab Sinu meelest olla hea Euroopa Liidu kodanik? Kas
see tähendab, et tuleks:

Ei ole 
oluline Väheoluline

Mõnevõrra
oluline

Väga
oluline Ülioluline

…  toetada endast kehvemal järjel olevaid inimesi.

…  osaleda Euroopa Parlamendi valimistel.

… järgida alati Euroopa Liidu seadusi ja regulatsioone.

… kujundada teistest sõltumatult oma arvamust Euroopa Liidust.

… osaleda aktiivselt vabatahtlikes organisatsioonides.

… avaldada oma arvamust Euroopa Liidu teemadel.

…  olla informeeritud Euroopa Liidus toimuvast.

… vastata oma kogukonna või naabruskonna ootustele.
… kaitsta oma  rahvusrühma (või samu usulisi veendumusi

….  sotsiaalse ebaõigluse vastu välja astuda.

C3. Sageli rõhutatakse, et Euroopa Liit seisab silmitsi suurte
väljakutsetega. Palun märgi, mil määral nõustud allolevate väidetega.

1) Liikmesriikides valitseva noorte tööpuuduse osas …

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus seda mõjutada.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.

C4. 2) Konfliktipiirkondadest saabuvate põgenike arvu suurenemist arvesse
võttes…

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus seda mõjutada.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.

C5. 3) Olukorras, kus liikmesriigid kaaluvad Liidust lahkumist …

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus seda mõjutada.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.

C6. Kui oluline on Sinu arvates nende probleemidega tegelemine?

Ei ole üldse
oluline Väheoluline

Mõnevõrra
oluline

Väga
oluline Ülioluline

Noorte tööpuudus

Konfliktipiirkondadest pärit põgenike vastuvõtmine

Euroopa Liidust lahkumist kaaluvad riigid



C7. Inimesed suhtuvad Euroopa Liitu erinevalt. Milline on Sinu isiklik
arvamus?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Peaksime Euroopa Liidu üle õnnelikud olema.

Euroopa Liiduta oleks elu Eestis parem.

C8. Milline võiks Euroopa Liit Sinu arvates olla? Palun märgi, mil
määral nõustud  järgmiste väidetega. 

 

Euroopa Liit peaks olema …

Palju
vähem

Mõnevõrra
vähem

Nagu
praegu

Mõnevõrra
rohkem

Palju
rohkem

... majandusühendus

... jagatud väärtustel põhinev ühendus

… jagatud kultuuril põhinev ühendus

… ühisel ajalool põhinev ühendus

… geograafial põhinev ühendus

… jagatud vastutusel põhinev ühendus

…  poliitiline ühendus

… üks riik

…  koht, kus erinevusi sallitakse

… koht, kus saab piirideta reisida

... globaalne supervõim

C9. Kuidas kirjeldaksid Euroopa Liitu? Palun märgi, mil määral nõustud
järgnevate omadustega. Näiteks märgi esimese väite puhul, kas tajud
Euroopa Liitu asjatundliku, asjatundmatu või vahepealsena. Hinda
teisi aspekte samal moel.

Asjatundlik    
Asjatundm

atu

Euroopa Liit on:

C10.   

Tõhus    
Ebaefektiiv

ne

Euroopa Liit on:

C11.

Soe    Külm

Euroopa Liit on:

C12.

Sõbralik    Vaenulik

Euroopa Liit on:



C13.

Õiglane    Ebaõiglane

Euroopa Liit on:

C14.

Aus    Ebaaus

Euroopa Liit on:

C15.

Külalislahk
e    Tõrjuv

Euroopa Liit on:

C16. Kuidas kirjeldaksid Eesti Vabariiki?

Asjatundlik    
Asjatundm

atu

Eesti Vabariik on:

C17.

Tõhus    
Ebaefektiiv

ne

Eesti Vabariik on:

C18.

Soe    Külm

Eesti Vabariik on:

C19.

Sõbralik    Vaenulik

Eesti Vabariik on:

C20.

Õiglane    Ebaõiglane

Eesti Vabariik on:

C21.

Aus    Ebaaus

Eesti Vabariik on:

C22.

Külalislahk
e    Tõrjuv

Eesti Vabariik on:

C23. Inimestel on erinev arusaam saabuvate pagulaste kohtlemisest. Palun
märgi, mil määral nõustud järgnevate väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Mulle tundub, et pagulastel peaks olema õigus säilitada oma

Mulle tundub, et meie valitsus ei tegutse pagulaste aitamiseks

Mulle tundub, et meie riigil on omajagu majanduslikke probleeme



C24. Möödunud kümnendite jooksul on Eestisse elama asunud hulk
Euroopast ja väljastpoolt pärit inimesi. Palun märgi, mil määral
nõustud järgnevate väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Sisserändajatel peaks olema õigus oma traditsioone ja

Sisserändajatel peaks olema õigus oma keelt säilitada.
Sisserändajad võtavad kohalikelt inimestelt ära töötamise

C25. Mil määral nõustud järgnevate väidetega?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Kõigil inimestel peaks olema õigus avaldada oma arvamust.
Meie riigil on vaja tugevat valitsust, mis hoiaks korra majas ja

”Kodanikuõiguste ja -vabaduste” asemel on meie riigis tarvis ainult

Meedial (nt televisioon, ajalehed, veebiväljaanded) on õigus

Demokraatia on mulle teadaolevatest parim valitsemisviis.
Kõige olulisemad väärtused, mida peaksime oma lastele õpetama,

C26. Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate väidetega Eesti kohta.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Mida suurem on Eesti mõju teistele riikidele, seda paremini neil

Maailm oleks parem paik, kui teiste maade inimesed oleks rohkem

Üldiselt on Eesti parem kui enamik teisi maid.

C27. Mil määral nõustud järgnevaga?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Minusugustel inimestel pole võimalik Euroopa Liidu otsuseid

Pole vahet, kes Euroopa Parlamendi valimised võidab, sest

Minusugustel inimestel pole võimalik Riigikogu otsuseid

Pole vahet, kes Riigikogu valimised võidab, sest tavaliste inimeste

C28. Millisena Sa Eestit näed? Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate
väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Olen mures Eesti majandusarengu pärast.

Olen mures Eesti poliitilise tuleviku pärast.

Eestisse saabuvatele pagulastele mõtlemine  teeb mind rahutuks.

C29. Alljärgnevalt soovime esitada mõned küsimused Sinu
meediakasutuse kohta.

Kui sageli Sa tavaliselt vaatad, loed või kuulad uudiseid (poliitika,
seltskonna, spordi või kultuuri vallas)?

 

Mitte kunagi
Vähem kui korra kuus

Mitu korda kuus
Mitu korda nädalas

Tavaliselt korra päevas
Mitu korda päevas



C30. Millistest uudistest oled huvitatud? [Võid valida rohkem kui ühe
vastuse.]

Välisuudised (Maailm)
Välisuudised (Euroopa)

Eesti uudised
Maakonnauudised

Valla-/linnauudised

C31. Milliseid teemasid Sa tavaliselt jälgid? [Võid valida rohkem kui ühe
vastuse.]

Poliitika
Majandus
Keskkond

Sotsiaalsed teemad
Muu (kuulsuste elu, kultuur, kuritegevus, sport, ilm jne)

C32. Millisest meediakanalist jälgid uudiseid kõige sagedamini? (Palun
märgi ainult ÜKS.)

 

Paberajalehed ja -ajakirjad
TV

Raadio
Internet

Muu

C33. Mil määral nõustud järgnevaga?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Pean suuremat osa professionaalsest meediast (televisiooni, online-
meediat, raadiot või ajalehti-ajakirju) usaldusväärseks

Pean alternatiivset online-meediat professionaalsest meediast

Osa D: Sinu osalemine ühiskonnas

D1. Inimesed väljendavad tihti oma arvamust erinevatel teemadel, mis on
meie kõigi jaoks olulised, olgu selleks ümbritsev elu- või
looduskeskkond, poliitika või midagi muud.  Sageli näidatakse oma
meelsust ka erinevates tegevustes ja algatustes osalemise kaudu.
Küsime, kas Sina oled viimase 12 kuu jooksul osalenud mõnes
alltoodud tegevuses?

Ei Jah, harva
Jah,

mõnikord Jah, sageli
Jah, väga

sageli

Andnud toetusallkirja (nt petitsioonile)

Osalenud demonstratsioonil või võtnud osa streigist
Boikoteerinud mingit toodet või teenust, ostnud teatud tooteid

Kandnud poliitilise sõnumiga rinnamärki, linti või särki
Tegutsenud vabatahtlikuna või töötanud kellegi heaks (nt

laste/eakate/põgenike/teiste abivajajate/noorteorganisatsiooni 
Osalenud sotsiaalsel või poliitilisel eesmärgil  korraldatud

Annetanud heategevuseks raha
Jaganud ühiskondliku või poliitilise sisuga uudiseid, muusikat või

videoid oma sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimestega (nt
Arutlenud internetis sotsiaalsetel ja poliitilistel teemadel

Osalenud internetipõhises protestis või boikotis



Ei Jah, harva
Jah,

mõnikord Jah, sageli
Jah, väga

sageli

Ühinenud Facebookis (või sarnases sotsiaalvõrgustikus)

Kleepinud seintele poliitilise sõnumiga plakateid, maalinud

Osalenud hoonete või avaliku ruumi hõivamises
Osalenud poliitilisel üritusel, millega kaasnesid vägivaldsed

Töötanud poliitilise partei või kandidaadi heaks

Võtnud ühendust poliitiku või ametiisikuga (näiteks e-kirja teel)

Annetanud poliitilise rühmituse või organisatsiooni toetuseks raha
Loonud internetis poliitilist sisu (näiteks video, veebilehe,

D2. Kas mõni tegevustest, milles osalesid, seostus mingil moel Euroopa
Liiduga?

 

Jah
Ei

D3. Palun märgi, millised neist.
Petitsiooni allkirjastamine

Osalemine demonstratsioonil või streigil
Teatud toodete boikoteerimine või ostmine poliitilistel, eetilistel või keskkonnakaitselistel kaalutlustel

Poliitilise sõnumiga rinnamärgi, lindi või särgi kandmine
Tegutsemine vabatahtlikuna või töötamine (laste/eakate/põgenike/teiste abivajajate/noorteorganisatsiooni) heaks

Osalemine sotsiaalsel või poliitilisel põhjusel korraldatud kontserdil või heategevusüritusel
Raha annetamine heategevuslikul eesmärgil

Sotsiaalse või poliitilise sisuga uudiste,  muusika või videote jagamine oma sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimestega (nt Facebooki,Twitteri või teiste sotsiaalvõrgustike kaudu)

Internetis sotsiaalsetel ja poliitilistel teemadel arutlemine
Osalemine internetipõhises protestis või boikotis

Ühinenud Facebookis (või sarnases sotsiaalvõrgustikus) ühiskondlike või poliitiliste teemadega tegeleva võrgustiku või grupiga

Seintele poliitiliste sõnumite või graffiti maalimine või kleepimine
Osalemine hoonete või avaliku ruumi hõivamises

Osalemine poliitilisel üritusel, millega kaasnesid vägivaldsed kokkupõrked poliitiliste vastaste või politseiga
Töötamine poliitilise partei või kandidaadi heaks

Ühenduse võtmine poliitiku või ametiisikuga (näiteks e-kirja teel)
Poliitilise rühmituse või organisatsiooni toetuseks raha annetamine

Internetis poliitilise sisu loomine (näiteks video, veebileht, blogipostitus)

D4. Üks arvamuse avaldamise ja meelsuse näitamise võimalus on
hääletamine. Palun märgi allpool, milline variant iseloomustab Sinu
käitumist kõige paremini.

Jah Ei
Ma ei tea

veel

Kas Sa hääletad järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel?

D5. Palun märgi, miks Sa ei kavatse valimistel osaleda. Võid märkida mitu
põhjust.

Olen liiga noor
Mind ei huvita

Ei suuda otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei ole hääletamiseks piisavalt informeeritud

Mul pole kodakondsust
Ükski kandidaat ei esinda mu vaateid

Muu



D6.

Jah Ei
Ma ei tea

veel

Kas Sa hääletad järgmistel Riigikogu valimistel?

D7. Palun märgi, miks Sa ei kavatse valimistel osaleda. Võid märkida mitu
põhjust.

Olen liiga noor
Mind ei huvita

Ei suuda otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei ole hääletamiseks piisavalt informeeritud

Mul pole kodakondsust
Ükski kandidaat ei esinda mu vaateid

Muu

D8.

Jah Ei
Ma ei tea

veel

Kas Sa hääletad järgmistel kohalikel valimistel?

D9. Palun märgi, miks Sa ei kavatse valimistel osaleda. Võid märkida mitu
põhjust.

Olen liiga noor
Mind ei huvita

Ei suuda otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei ole hääletamiseks piisavalt informeeritud

Mul pole kodakondsust
Ükski kandidaat ei esinda mu vaateid

Muu

Osa E: Igapäevaelu

See oli meie küsimustiku viimane küsimus.

Suur tänu uuringus osalemise ja küsimustiku täitmise eest!

Oma vastuste ärasaatmiseks vajuta palun nupule "Saada".

E1. Meid huvitab Sinu koolielu. Palun märgi, mil määral nõustud
järgnevate väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Koolis julgustatakse õpilasi oma arvamust kujundama.
Õpetajad austavad meie arvamust ja julgustavad meid tunnis oma

Õpetajad julgustavad meid poliitiliste ja ühiskondlike küsimuste

Õpetajad kohtlevad meid õiglaselt.

Meie kooli kodukord on õiglane.
Meie kooli õpilastel on võimalik mõjutada oma kooli

Meie koolis võetakse õpilaste soove tõsiselt.



E2. Kooli õppeprogrammis on ka Euroopa Liitu puudutavaid teemasid,
kuigi erinevas mahus. Kuidas on lood Sinu koolis?

Üldse mitte Väga vähe Vähe Mõnevõrra Palju

Kui palju oled Sa koolis Euroopa Liidu kohta õppinud?

E3.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Mil määral nõustud väitega: “Mida rohkem ma koolis Euroopa

E4. Õpilaste kaasamiseks on koolis erinevaid võimalusi. Kas oled viimase
aasta jooksul osalenud mõnes alltoodud tegevuses?

Jah Ei

Esindanud teisi õpilasi õpilasesinduses, õpetajate või direktori ees

Olnud aktiivne klassivälises tegevuses (nt näiteringis, koolilehe juures vmt)

Osalenud koolis aktiivselt mõnes sporditreeningus või -klubis

E5. Esitame mõned küsimused ka Sinu enda kohta. Palun märgi, mil
määral iseloomustavad järgmised väited Sind ja Sinu elu. 

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Kui ma piisavalt pingutan, suudan alati keerulisi probleeme

Olen kindel, et suudan enda seatud eesmärgid saavutada.
Olen kindel, et suudan ka ootamatute olukordadega edukalt toime

Probleemiga silmitsi olles suudan leida erinevaid lahendusi.

Suudan hakkama saada pea kõigega, mis elus ette tuleb.
Suudan leida vajalikke inimesi, asutusi ja teenuseid, kes või mis

Arvan, et suudan oma lähiringist/organisatsioonist/kogukonnast

E6. Kas oled oma eluga üldjoontes rahul?

 

Mitte üldse rahul
Mitte eriti rahul

Enam-vähem rahul
Väga rahul

Ülimalt rahul

E7. Palun märgi, mil määral Sa järgmiste väidetega nõustud.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Pereliikmed annavad mulle sageli mõista, et on minu üle uhked.

Pereliikmete sõnad ja käitumine näitavad, et nad hoolivad minust.
Pereliikmed näitavad, et armastavad mind sõltumata sellest, mida

E8. Kui mõtled oma tulevikule, siis kui oluliseks pead järgmisi asju? 

Ei ole üldse
oluline Väheoluline

Mõnevõrra
oluline

Väga
oluline Ülioluline

Aidata inimesi, kellel ei lähe hästi

Aidata oma linnas/asulas/külas elavaid inimesi

Teha midagi ühiskonna heaks



E9. Palun märgi, mil määral Sa huvitud ühiskondlikest ja poliitilistest
küsimustest. 

Üldse mitte Mitte eriti Mõnevõrra Väga Ülimalt

Kui palju Sind poliitika huvitab?

Kui palju Sind ühiskonnas toimuv huvitab?

Kui palju Sind huvitavad Euroopa Liidu teemad?

Kui palju Sind huvitab Eesti poliitika?

E10. Mil määral Sa usaldad inimesi ja  institutsioone?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Ma usaldan Euroopa Liitu.

Ma usaldan Eesti valitsust.

Enamikku inimestest võib usaldada.

E11. Kas oled viimase aasta jooksul tundnud, et …

Üldse mitte Harva Mõnikord Tihti Väga tihti

Kuulud kogukonda (nt mõni sotsiaalne grupp, kool või

Ühiskond muutub üha paremaks paigaks?

Inimesed on üldiselt head?

Meie ühiskonnakorraldus tundub Sulle mõistlik?

E12. Kui mõtled oma kodukohale, siis mil määral saad nõustuda
järgnevate väidetega?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Minu elukohas leidub noortele  piisavalt tegevust.
Minu elukohas toimub palju üritusi, kuhu kaasatakse ka minuealisi

Arvan, et minu elukoha inimesed saaksid kogukonnas toimuvat

Arvan, et kui meil - minu kodukoha noortel - on võimalus

E13. Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Arvan, et mõistan üsna hästi olulisi probleeme ühiskonnas.

Arvan, et olen võimeline ühiskondlike probleemidega tegelema.
Usun, et ühiselt tegutsedes suudavad noored asju paremuse poole

Ühiselt tegutsedes võivad noored valitsuse otsuseid mõjutada.
Kui tõsiselt tahaksin, võiksin ühiskonna probleemide lahendamise

Kui tõsiselt tahaksin, võiksin aidata organiseerida poliitilisi

Kui tõsiselt tahaksin, võiksin osaleda oma kodukohas toimuval

E14. Kas oled kunagi kuulunud või töötanud mõne allpool mainitud
organisatsiooni heaks? Võid märkida mitu organisatsiooni.

Ei

Hetkel mitte,
kuid osalesin

varem
Osalen aeg-

ajalt
Osalen

regulaarselt

Ametiühingud

Poliitilised parteid ja nende noorteorganisatsioonid

Õpilas- või noorteorganisatsioonid



Ei

Hetkel mitte,
kuid osalesin

varem
Osalen aeg-

ajalt
Osalen

regulaarselt

Usuühendused
Ühiskondlike teemadega  tegelevad organisatsioonid või rühmitused 

(inimõiguslased, rassilise diskrimineerimise vastu võitlejad, sõjavastased,
Muusika-, kunsti-,  spordi-  või muud harrastusrühmad või organisatsioonid

Muud organisatsioonid (palun märgi, millised):

E15.

E16. Järgnevalt esitame mõned küsimused Sinu enda ja Su lähikondsete
ning sõprade kohta. Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate
väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole nõus
ega  vastu

Pigem
nõustun

Nõustun
täiesti

Mu pereliikmed arvavad, et peaksime Euroopa Liidu üle õnnelikud

Mu perliikmed arvavad, et asjad oleks paremini, kui Euroopa Liitu

Sõbrad arvavad, et peaksime Euroopa Liidu üle õnnelikud olema.

Sõbrad arvavad, et asjad oleks paremini, kui Euroopa Liitu poleks.

Sõbrad kiidaks heaks, kui ma poliitikas kaasa lööks.
Minu sõbrad on ühiskondlikult ja/või poliitiliselt aktiivsed (nt

Sõbrad julgustavad mind ühiskondlikes asjades osalema.

Mu pereliikmed kiidaks heaks, kui ma poliitikas kaasa lööks.
Mu pereliikmed on ühiskondlikult või poliitiliselt aktiivsed (nt

Pereliikmed julgustavad mind ühiskondlikes asjades osalema.
Alati, kui pereliikmetega millegi üle arutleme, kuulatakse  minu

Mu pere lubab mul osaleda pereringis otsuste tegemisel.
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