Hea vastaja,

Tartu Ülikooli uurijad viivad läbi veebiküsitlust, mille eesmärgiks on uurida noorte
kodanikuaktiivsust soodustavaid ja takistavaid tegureid ning protsesse.

Me oleme huvitatud Sinu isiklikest arvamustest erinevatel Euroopa, poliitika ja
hääletamisega seotud teemadel. Nende teemadega seotud küsimustel ei ole õigeid ega
valesid vastuseid. Kõik Su vastused on anonüümsed, me kasutame neid ainult
uurimiseesmärgil ega jaga teiste inimestega.

Küsimustikule vastamine võtab ainult 30 minutit ning ankeedi lõpus on Sul võimalik
soovi korral kirjutada täiendavaid kommentaare. .

Küsimustik on osa projektist “CATCH-EyoU – Kodanikuaktiivsuse kujundamine
koos Euroopa noortega: poliitikad, praktikad, väljakutsed ja lahendused” (Euroopa
Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020)”, mida
rahastab Euroopa Komisjon ja koordineerib Bologna Ülikool.

Täiendavat informatsiooni projekti kohta saab internetist: http://www.catcheyou.eu

Täpsemat informatsiooni käesoleva uuringu kohta saad soovi korral projekti Eesti
koordinaatorilt Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis (Lossi 36, Tartu, tel
5662 3583, e-post veronika.kalmus@ut.ee).

Enne vastamise alustamist oleks vaja, et Sa tutvuksid uuringus osalejate privaatsuse
tagamise tingimustega ja nõustuksid uuringus osalema. Palun loe uuringus osalemise
tingimused hoolikalt läbi. Nendega nõustumisel saad jätkata.

Osa A: Nõusolek
· Osalemisega seotud kasud ja riskid

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 riske.

· Mis juhtub, kui otsustad uuringus osaleda

Palume Sul täita veebiküsimustiku, mille küsimustele saad vastata, valides sobiva vastusevariandi või kirjutades vastuse tühjale
reale.

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.

Konfidentsiaalsuse põhimõtet võidakse mitte arvesse võtta üksnes juhul, kui uuringu käigus peaks ilmnema risk osalejate või
teiste inimeste tervisele ja turvalisusele. Sellistel juhtudel informeerime osalejaid olukorrast ning pakume neile vajalikku infot
ja tuge avalike teenuste ja ametkondadega ühenduse võtmiseks.

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.

· Uuringust loobumine

Uuringus osalemine on täiesti vabatahtlik. Sul on õigus mõnele küsimusele mitte vastata ning oma nõusolek uuringus osaleda
tagasi võtta (sellest teatades või mitte, kas mõjuval põhjusel või ilma selleta), ilma et see tooks Sulle või Sinu koolile või muule
organisatsioonile kaasa negatiivseid tagajärgi. Kui otsustad oma nõusoleku tagasi võtta, hävitame kõik Sinu poolt sisestatud
andmed.

· 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).

Osa B: Vastajat puudutav informatsioon
B1.

Kui vana Sa oled?

B2.

Palun märgi oma sugu.
Naine
Mees

B3.

Kas õpid veel?
Ei
Jah

B4.

Kui jah, siis palun märgi, millise hariduse Sa kavatsed omandada.
Keskharidus
Bakalaureusekraad
Magistrikraad
Doktorikraad
Ei oska öelda

B5.

Kui ei, siis milline on Sinu poolt omandatud kõrgeim haridustase?
Lõpetamata põhiharidus (vähem kui 9 klassi)
Põhiharidus
Lõpetamata keskharidus
Keskharidus
Bakalaureusekraad
Magistrikraad
Doktorikraad
Ei oska öelda

B6.

Mis alljärgnevast kirjeldab kõige paremini Sinu positsiooni tööturul?
Töötan täiskoormusega
Töötan osalise koormusega
Teen aegajalt juhutöid
Olen töötu või koondatu
Midagi muud

B7.

Mis alljärgnevast kirjeldab kõige paremini Sinu hetkeolukorda
seoses õpingute ja praktikaga?
Õpin täiskoormusega, ei tööta
Õpin täiskoormusega, töötan osalise koormusega või teen juhutöid
Õpin täiskoormusega, töötan täiskoormusega
Õpin osakoormusega, ei tööta
Õpin osakoormusega, töötan osakoormusega või teen juhutöid
Õpin osakoormusega, töötan täiskoormusega
Midagi muud

B8.

Ma elan …
Suures linnas
Äärelinnas või suurlinna lähedal
Väikelinnas
Külas
Talus või maakodus

B9.

Kas Sa ütleksid, et oled praegu suhtes?
Ei
Jah
Muu, palun täpsusta

B10.

B11.

Ma elan koos … Võid märkida rohkem kui ühe vastuse.
Ühe või mõlema vanema/hooldajaga
Sõprade/toakaaslastega
Partneri/abikaasaga
Üksinda
Muu, palun täpsusta

B12.

B13.

Palun märgi oma ema/hooldaja poolt omandatud kõrgeim
haridustase.
Lõpetamata põhikool (vähem kui 9 klassi)
Põhiharidus
Lõpetamata keskharidus
Keskharidus
Bakalaureusekraad
Magistrikraad
Doktorikraad
Ei oska öelda

B14.

Palun märgi oma isa/hooldaja poolt omandatud kõrgeim haridustase
Lõpetamata põhikool (vähem kui 9 klassi)
Põhiharidus
Lõpetamata keskharidus
Keskharidus
Bakalaureusekraad
Magistrikraad
Doktorikraad
Ei oska öelda

B15.

Millega Sa ema/hooldaja praegu tegeleb?
Töötab
Otsib tööd
Ei otsi tööd (pensionil, hooldaja, puudega, midagi muud)
Kodune

B16.

Millega Sa isa/hooldaja praegu tegeleb?
Töötab
Otsib tööd
Ei otsi tööd (pensionil, hooldaja, puudega, midagi muud)
Kodune

B17.

Kas Sinu käsutuses olev raha katab kõik Su vajadused?
Üldse mitte
Osaliselt
Enamasti
Täielikult

B18.

Mil määral Sa oled usklik?
Mitte üldse
Veidi
Üsnagi
Väga

B19.

Olen oma usulistelt veendumustelt …
Katoliiklane
Luterlane
Juut
Moslem
Budist
Ma ei ole usklik
Muu, palun täpsusta

B20.

B21.

Mis rahvusest Sa oled?
Eestlane
Venelane
Ukrainlane
Valgevenelane
Muu, palun täpsusta
Topeltrahvus. Palun märgi mõlemad

B22.

B23.

B24.

Mis järgnevatest kirjeldab Sind kõige paremini?
Ma olen sündinud Eestis nagu ka mu vanemad/hooldajad
Ma olen sündinud Eestis, kuid üks mu vanematest/hooldajatest on sündinud teisel maal
Ma olen sündinud Eestis, kuid mõlemad mu vanemad/hooldajad on sündinud teisel maal
Ma ei ole Eestis sündinud

B25.

Milliseks hindad oma inglise keele oskust?
Peaaegu olematu
Vähene
Hea
Peaaegu sorav
Sorav

B26.

Kas Sa räägid lisaks eesti ja inglise keelele veel mõnda teist keelt?
Ei
Jah

B27.

Milliseks hindad oma üldist keeleoskust selles keeles?
Peaaegu olematu
Vähene
Hea
Peaaegu sorav
Sorav

B28.
Mitte
ükski/mitte
ühegagi

Üksikud/ük
sikutega

Mõned/mõ
nedega

Kui palju Su sõpradest elab väljaspool Eestit teistes Euroopa Liidu riikides?
Kui palju Su sõpradest elab väljaspool Euroopa Liidu riike?
Kui paljude väljaspool Eestit elavate sõpradega puutud kokku vähemalt
korra aastas (kas külastades, helistades, (Facebooki) sõnumite kaudu)?

B29.

Kui sageli oled Sa viimase aasta jooksul viibinud lühiajaliselt (alla 2
nädala) teistes Euroopa riikides?
Mitte kunagi
Vähem kui kolm korda
Kolm korda või rohkem
Sageli
Väga sageli

B30.

Kas Sa oled viimase 5 aasta jooksul viibinud mõnes teises Euroopa
riigis pikemat aega (vähemalt 2 nädalat)?
Ei
Jah

B31.

Kui jah, siis mitmes riigis

B32.

Mis oli Sinu viimase pikemaajalise (teises Euroopa riigis) viibimise
põhjus?
Ametlikult organiseeritud noortekohtumised
Haridus/koolitus
Noorterühmad/kohtumised

Palju/palju
dega

Sõprade külastamine
Sugulaste külastamine
Puhkus
Muu, palun täpsusta

B33.

B34.

Kui kaugel on lähim piir Sinu elukohast?
alla 50 kilomeetri
50 kuni 100 kilomeetrit
101–150 kilomeetrit
151–200 kilomeetrit
üle 200 kilomeetri

B35.

Milline (Euroopa) naaberriik on Su elukohale kõige lähemal?
Palun märgi:

Osa C: Sinu vaated ühiskonnas toimuva suhtes
C1.

Igal inimesel võib olla erinevaid vaateid kohale, kus ta elab. Palun
märgi, mil määral Sa nõustud või ei nõustu järgnevate väidetega
(vaatamata oma ametlikule kodakondsusele).
Üldse ei
nõustu

Ma tunnen tugevat seotust Euroopaga
Ma olen uhke, et olen eurooplane
Eurooplaseks olemine annab mulle turvatunde

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldse ei
nõustu

Eurooplaseks olemine annab mulle enesekindluse
Eurooplaseks olemine võimaldab mul optimistlikult tulevikku vaadata
Ma tunnen tugevat seotust Eestiga
Ma olen uhke, et olen eestlane
Eestlaseks olemine annab mulle turvatunde
Eestlaseks olemine annab mulle enesekindluse
Eestlaseks olemine võimaldab mul optimistlikult tulevikku vaadata
Ma tunnen tugevat seotust oma linna/vallaga
Ma olen uhke, et olen oma linna/valla elanik
Oma linna/valla elanikuks olemine annab mulle turvatunde
Oma linna/valla elanikuks olemine annab mulle enesekindluse
Oma linna/valla elanikuks olemine võimaldab mul optimistlikult tulevikku
vaadata
Ma mõtlen sageli, mida tähendab olla eurooplane
Ma otsin informatsiooni Euroopa kohta
Ma räägin sageli teiste inimestega, mida nende jaoks tähendab olla
eurooplane
Ma mõtlen sageli, mida tähendab olla eestlane
Ma otsin informatsiooni Eesti kohta
Ma räägin sageli teiste inimestega, mida nende jaoks tähendab olla eestlane
Ma mõtlen sageli, mida tähendab olla oma linna/valla elanik
Ma otsin informatsiooni oma linna/valla kohta
Ma räägin sageli teiste inimestega, mida nende jaoks tähendab oma
linna/valla elanik
Minu tunded Euroopa suhtes on muutumas
Minu ettekujutus eurooplaseks olemisest on ebamäärane
Ma arvan, et minu arusaam sellest, mida tähendab olla eurooplane, võiks
lähitulevikus muutuda

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Minu tunded Eesti suhtes on muutumas
Minu ettekujutus eestlaseks olemisest on ebamäärane
Ma arvan, et minu arusaam sellest, mida tähendab olla eestlane, võiks
lähitulevikus muutuda
Minu tunded oma linna/valla suhtes on muutumas
Minu ettekujutus oma linna/valla elanikuks olemisest on ebamäärane
Ma arvan, et minu arusaam sellest, mida tähendab olla oma linna/valla
elanik, võiks lähitulevikus muutuda
Ma pean end esmalt eestlaseks ja seejärel eurooplaseks
Ma pean end esmalt eurooplaseks ja seejärel eestlaseks
Mul on palju rohkem ühist omaenda maa kui teiste Euroopa riikide
inimestega

C2.

Allpool on mõned küsimused Sinu ja Su parima sõbra kohta
(“parima sõbra” all ei pea me silmas venda ega õde või kedagi, kellega
Sa kohtamas käid). Palun märgi, mil määral Sa nõustud või ei nõustu
järgnevate väidetega.
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Mu parim sõber annab mulle enesekindlust
Ma püüan oma parimast sõbrast palju teada saada
Ma mõtlen sageli, et uus parim sõber võiks mu elu huvitavamaks teha

C3.

Allpool on mõned Sind ja Su haridust puudutavad küsimused. Palun
märgi, mil määral Sa nõustud või ei nõustu järgnevate väidetega.
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Mõnevõrra
oluline

Väga
oluline

Mu haridus annab mulle enesekindlust.
Ma püüan oma haridusvalikute kohta palju teada saada.
Kui ma oleksin teises koolis käinud, võiks mu elu palju huvitavam olla.

C4.

Kui oluline võiks Sinu arvates olla heaks ELi kodanikuks olemise
seisukohalt:
Mitte
üldse
oluline

… toetada endast halvemal järjel inimesi
… hääletada Europarlamendi valimistel

Väheoluline

Mitte
üldse
oluline

Väheoluline

Mõnevõrra
oluline

Väga
oluline

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

… alati järgida ELi seadusi ja regulatsioone
… kujundada teistest sõltumatult oma arvamus ELst
… osaleda aktiivselt vabatahtlikes organisatsioonides
… väljendada oma arvamust ELi teemadel
… osaleda aktiivselt poliitikas
… olla informeeritud Euroopas toimuvast
... olla informeeritud maailmas toimuvast

C5.

Euroopa on seisnud ja seisab ka edaspidi silmitsi suurte
väljakutsetega. Palun märgi, mil määral Sa nõustud järgnevate
väidetega?
1) Seoses liikmesriikide majanduslike probleemidega Euroopa Liit
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

… omab kohustust ja vahendeid toimuva mõjutamiseks
… võtab praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid
… hakkab lagunema

C6.

2) Konfliktipiirkondadest pärit põgenike arvu suurenemise tõttu Euroopa
Liit...
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

… omab kohustust ja vahendeid toimuva mõjutamiseks
… toimib õigesti
... hakkab lagunema

C7.

3) Olukorras, kus liikmesmaad kaaluvad Liidust lahkumist, Euroopa Liit
…
Üldse ei
nõustu

… omab kohustust ja vahendeid toimuva mõjutamiseks
… toimib õigesti
... hakkab lagunema

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

C8.

4)Kui pakiline on Sinu arvates nende probleemidega tegelemine?
Mitte üldse
pakiline

Veidi
pakiline

Üsna
pakiline

Väga
pakiline

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Liikmesriikide majandusprobleemid
Konfliktipiirkondadest pärit põgenikud
EList lahkumisest mõtlevad liikmesriigid

C9.

Inimestel on Euroopa Liidu osas erinevad vaated. Kuidas hindad
Euroopa Liitu Sina isiklikult?
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Me peaksime Euroopa Liidu olemasolu üle õnnelikud olema
EL on põhiolemuselt hea asi, kuid mõndagi oleks vaja parandada
Meil oleks vaja täiesti teistsugust Euroopa riikide organisatsiooni
Ilma ELita oleks elu Eestis parem

C10.

Milline on Sinu arvates Euroopa praegu ja milline võiks ta Sinu
arvates olla? Palun märgi mõlemal puhul, milliste alljärgnevate
väidetega Sa nõustud või ei nõustu.

Ma näen Euroopat kui...
Üldse ei
nõustu

… majandusühendust
… jagatud väärtustel põhinevat ühendust
… jagatud kultuuril põhinevat ühendust
… ühisel ajalool põhinevat ühendust
… geograafial põhinevat ühendust
… ühisvastutusel põhinevat ühendust
… administratiivset ühendust
… poliitilist ühendust
… ühte riiki
… ühendust, mis põhineb kristlikel väärtustel

Pigem ei
nõustu

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

… erinevusi sallivat kohta
… Euroopas sündinud inimeste elukohta
… Euroopas elavate inimeste elukohta
… jõukat elukohta
… kohta, kus saab reisida ilma piirideta
… koloniaalvõimu
… sõjalist võimu

C11.

Mulle meeldiks näha Euroopat pigem kui …

… majandusühendust
… jagatud väärtustel põhinevat ühendust
… jagatud kultuuril põhinevat ühendust
… ühisel ajalool põhinevat ühendust
… geograafial põhinevat ühendust
… ühisvastutusel põhinevat ühendust
… administratiivset ühendust
… poliitilist ühendust
… ühte riiki
… ühendust, mis põhineb kristlikel väärtustel
… erinevusi sallivat kohta
… Euroopas sündinud inimeste elukohta
… Euroopas elavate inimeste elukohta
… jõukat elukohta
… kohta, kus saab reisida ilma piirideta
… koloniaalvõimu

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

… sõjalist võimu

C12.

Kuidas Sa üldjoontes Euroopa Liitu kirjeldaksid? Palun märgi, mil
määral nõustud järgnevate omadustega.
Euroopa Liit on:
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

asjatundlik
tõhus
pädev
soe
sõbralik
salliv
ebavõrdne

C13.

Kuidas Sa kirjeldaksid üldjoontes Eesti Vabariiki? Palun märgi, mil
määral nõustud järgnevate omadustega.
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

asjatundlik
tõhus
pädev
soe
sõbralik
salliv
ebavõrdne

C14.

Inimestel on erinevad arusaamad, kuidas kohelda saabuvaid pagulasi.
Millised on selles osas Sinu vaated? Palun märgi, mil määral Sa
nõustud või ei nõustu järgnevate väidetega.
Üldse ei
nõustu

Pagulastel peaks olema õigus säilitada oma traditsioone ja kultuuripärandit

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Mulle tundub, et meie valitsus ei tee pagulaste aitamiseks piisavalt
Mulle tundub, et EL ei tee pagulaste aitamiseks piisavalt
Meil endil on piisavalt majanduslikke probleeme ning seetõttu ei saa me
endale pagulaste abistamist lubada

C15.

Möödunud kümnenditel asusid paljud inimesed Eestisse elama.
Palun märgi, mil määral Sa nõustud järgnevate väidetega.
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Sisserändajatel peaks olema õigus säilitada oma traditsioone ja
kultuuripärandit
Sisserändajatel peaks olema õigus säilitada oma keelt
Sisserändajatel ei peaks olema õigust samadele sotsiaalsetele hüvedele
(tervishoid, töötushüvitised, ...) nagu on põliselanikel
Sisserändajad kalduvad võtma kohalikelt inimestelt töö saamise võimalusi
Kuna sisserändajate lapsed on ühiskonnas ebasoodsas olukorras, siis tuleks
nende pääsemist kõrgkooli lihtsustada
Kuna sisserändajad on vähemus, siis peaks nad ka parlamendis esindatud
olema

C16.

Mil määral Sa nõustud järgnevate väidetega?

Demokraatia on mulle teadaolevatest parim valitsemisviis.
Kõigil inimestel on õigus oma arvamust avaldada.
Meedial (nt TV, ajalehed) on õigus kritiseerida valitsuspoliitikuid.
Politseile mittealluvaid protestijaid tuleks alati karmilt karistada.
Ajakirjanikud peaksid valitsuse rahule jätma, et poliitikud saaksid oma riigi
heaks rahus tööd teha.
Avalikud demonstratsioonid ja protestid peaksid olema rangema järelvalve
all.
Me peaksime keelustama niinimetatud aktivistid, kes ainult kritiseerivad
valitsust, kuid ei tee ise midagi.

C17.

Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate Eesti kohta käivate
väidetega.
Üldse ei
nõustu

Üldiselt öeldes, mida suurem on Eesti mõju teistele rahvastele, seda paremal
järjel nad on
Maailm oleks parem paik, kui teiste maade inimesed oleks rohkem eestlaste
moodi

Pigem ei
nõustu

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldiselt öeldes on Eesti parem maa kui enamus teisi maid

C18.

Mil määral Sa nõustud järgnevaga?

Inimestel pole võimalik Euroopa Liidu otsuseid mõjutada.
Pole oluline, kes Europarlamendi valimised võidab, sest tavaliste inimeste
huvid ei loe niikuinii.
Inimestel pole võimalik riigikogu otsuseid mõjutada.
Pole oluline, kes riigikogu valimised võidab, sest tavaliste inimeste huvid ei
loe niikuinii.
Inimestel pole võimalik kohaliku volikogu otsuseid mõjutada.
Pole oluline, kes kohalikud valimised võidab, sest tavaliste inimeste huvid ei
loe niikuinii.

C19.

Üldiselt, millisena Sa Eestit näed? Palun märgi, mil määral Sa
nõustud järgnevate väidetega.
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ma olen positiivselt meelestatud Eesti majandusliku arengu suhtes.
Ma olen optimistlikult meelestatud Eesti poliitilise tuleviku suhtes.
Ma kardan, et kliimamuutus puudutab Eestit.
Eestisse tulevatele pagulastele mõtlemine teeb mind rahutuks.

C20.

Alljärgnevalt soovime esitada mõned küsimused Sinu
meediakasutuse kohta.
Kui sageli Sa tavaliselt vaatad, loed või kuulad uudiseid (sõltumata
sellest, kas tegu on poliitikat, kuulsusi, sporti või kultuuri puudutavate
uudistega).
Mitte kunagi
Mitu korda päevas
Tavaliselt korra päevas
Mitu korda nädalas
Mitu korda kuus
Vähem kui kord kuus

C21.

Millistest uudistest oled huvitatud? [võid valida rohkem kui ühe
vastuse]
Välisuudised (Euroopa)
Välisuudised (maailm)
Eesti uudised
Maakonna uudised
Valla/linna uudised

C22.

Milliseid teemasid Sa jälgid? [võid valida rohkem kui ühe vastuse]
Poliitika
Majandus
Keskkond
Sotsiaalsed probleemid
Muu (kuulsused, kultuur, kuritegevus, sport, ilm jne.)

C23.

Kust Sa vaatad, loed või kuulad uudiseid? [võid valida rohkem kui
ühe vastuse]
Trükitud ajalehed ja -ajakirjad
TV
Raadio
Internet
Muu

C24.

Kust saad kõige sagedamini uudiseid? (palun märgi ainult ÜKS)
Trükitud ajalehed ja -ajakirjad
TV
Raadio
Internet
Muu

C25.

Ma pean professionaalset meediat – TV-d, internetti, raadiot või
trükimeediat – usaldusväärseks uudiste allikaks.
Üldse ei nõustu
Pigem ei nõustu
Pigem nõustun
Igati nõustun

C26.

Ma pean alternatiivseid internetiväljaandeid usaldusväärsemaks
uudiste allikaks kui professionaalset meediat.
Üldse ei nõustu
Pigem ei nõustu
Pigem nõustun
Igati nõustun

Osa D: Sinu sotsiaalne ja ühiskondlik osalus
D1.

Inimesed võivad väljendada oma vaateid tähtsate kohalike,
keskkonna- või poliitiliste teemade suhtes erinevates tegevustes
osalemise kaudu. Kas Sa oled viimase 12 kuu jooksul teinud midagi
alljärgnevast?
Allkirjastanud petitsiooni/ Kogunud allkirju/ Osalenud seaduslikus
demonstratsioonis või streigis
Mitte kunagi
Korra
Kaks korda
Rohkem kui kaks korda

D2.

Kui Sa oled teinud midagi eelpoolmainitut, siis kas Su tegevusel oli
midagi pistmist Euroopa poliitiliste või sotsiaalsete probleemidega?
Ei
Jah

D3.

Boikoteerinud või ostnud teatud tooteid poliitilistel, eetilistel või
keskkonnakaitselistel kaalutlustel/ Kandnud poliitilise sõnumiga
rinnamärki, linti või särki
Mitte kunagi
Korra
Kaks korda
Rohkem kui kaks korda

D4.

Kui Sa oled teinud midagi eelpoolmainitut, siis kas Su tegevusel oli
midagi pistmist Euroopa poliitiliste või sotsiaalsete probleemidega?
Ei
Jah

D5.

Tegutsenud vabatahtlikuna või töötanud (laste/vanade/põgenike/teiste
abivajajate) heaks/ Osalenud sotsiaalsel või poliitilisel põhjusel
korraldatud kontserdil või heategevusüritusel/ Annetanud raha
heategevuslikul eesmärgil
Mitte kunagi
Korra
Kaks korda
Rohkem kui kaks korda

D6.

Kui Sa oled teinud midagi eelpoolmainitut, siis kas Su tegevusel oli
midagi pistmist Euroopa poliitiliste või sotsiaalsete probleemidega?
Ei
Jah

D7.

Jaganud sotsiaalse või poliitilise sisuga uudiseid või muusikat oma
tutvusvõrgustikku (nt Facebook) kuuluvate inimestega, arutanud
ühiskondlikke või poliitilisi probleeme internetis, külastanud poliitilise
või ühiskondliku organisatsiooni veebilehte, osalenud internetipõhises
protestis või boikotis, ühinenud Facebookis (või sarnases
sotsiaalvõrgustikus) ühiskondlike või poliitiliste probleemidega tegeleva
võrgustiku või grupiga.
Mitte kunagi
Korra
Kaks korda
Rohkem kui kaks korda

D8.

Kui Sa oled teinud midagi eelpoolmainitut, siis kas Su tegevusel oli
midagi pistmist Euroopa poliitiliste või sotsiaalsete probleemidega?
Ei
Jah

D9.

Maalinud seintele poliitilisi sõnumeid või graffitit/ Võtnud osa
ebaseaduslikust aktsioonist, demonstratsioonist või hõivamisest/ Osalenud
poliitilisel üritusel, millega kaasnes omandi kahjustamine/ Osalenud
poliitilisel üritusel, millega kaasnesid kokkupõrked poliitiliste vastaste või
politseiga
Mitte kunagi
Korra
Kaks korda
Rohkem kui kaks korda

D10.

Kui Sa oled teinud midagi eelpoolmainitut, siis kas Su tegevusel oli
midagi pistmist Euroopa poliitiliste või sotsiaalsete probleemidega?
Ei
Jah

D11.

Töötanud poliitilise partei heaks/ Toetanud valimiskampaania ajal
kandidaati/Külastanud poliitilisi debatte või kampaaniaüritusi/ Võtnud
ühendust poliitiku või ametiisikuga (näiteks e-kirja teel)/ Annetanud
poliitilise grupi või organisatsiooni toetuseks raha
Mitte kunagi
Korra
Kaks korda
Rohkem kui kaks korda

D12.

Kui Sa oled teinud midagi eelpoolmainitut, siis kas Su tegevusel oli
midagi pistmist Euroopa poliitiliste või sotsiaalsete probleemidega?
Ei
Jah

D13.

Üks võimalus, kuidas inimesed saavad arvamust avaldada, on
hääletamine. Palun märgi allpool, milline variant iseloomustab Sind
kõige paremini.
Kas Sa hääletasid viimastel Europarlamendi valimistel?
Ei
Jah

D14.

Kui ei, siis miks?
Ma olin liiga noor
Mind ei huvitanud
Ma ei suutnud otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei olnud hääletamiseks piisavalt informeeritud
Mul ei õnnestunud osaleda
Mul pole/ei olnud kodakondsust
Muu

D15.

Kas Sa osalesid viimastel Riigikogu valimistel?
Ei
Jah

D16.

Kui ei, siis miks?
Ma olin liiga noor
Mind ei huvitanud
Ma ei suutnud otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei olnud hääletamiseks piisavalt informeeritud
Mul ei õnnestunud osaleda
Mul pole/ei olnud kodakondsust
Muu

D17.

Kui jah, siis kelle poolt Sa hääletasid?
Eesti Iseseisvuspartei
Eesti Keskerakond
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Vabaerakond
Erakond Eestimaa Rohelised
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
muu, palun täpsusta

D18.

Muu, palun täpsusta

D19.

Kas Sa osalesid viimastel kohalikel valimistel?
Ei
Jah

D20.

Kui ei, siis miks?
Ma olin liiga noor
Mind ei huvitanud
Ma ei suutnud otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei olnud hääletamiseks piisavalt informeeritud
Mul ei õnnestunud osaleda
Mul pole/ei olnud kodakondsust
Muu

D21.

Kui jah, siis kelle poolt Sa hääletasid?
Eesti Iseseisvuspartei
Eesti Keskerakond
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Vabaerakond
Erakond Eestimaa Rohelised
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
muu, palun täpsusta

D22.

Muu, palun täpsusta

D23.

Kas Sa hääletad järgmistel Europarlamendi valimistel?
Ei
Jah

D24.

Kui ei, siis miks?
Mind ei huvita
Ma ei suuda otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei ole hääletamiseks piisavalt informeeritud
Mul pole kodakondsust
Muu

D25.

Kas Sa hääletad järgmistel Riigikogu valimistel?
Ei
Jah

D26.

Kui ei, siis miks?
Mind ei huvita
Ma ei suuda otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei ole hääletamiseks piisavalt informeeritud
Mul pole kodakondsust
Muu

D27.

Kui jah, siis kelle poolt Sa hääletaksid?
Eesti Iseseisvuspartei
Eesti Keskerakond
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Vabaerakond
Erakond Eestimaa Rohelised
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
muu, palun täpsusta

D28.

Palun täpsusta

D29.

Kas Sa osaled järgmistel kohalikel valimistel?
Ei
Jah

D30.

Kui ei, siis miks?
Mind ei huvita
Ma ei suuda otsustada, kelle poolt hääletada
Ma ei ole hääletamiseks piisavalt informeeritud
Mul pole kodakondsust
Muu

D31.

Kui jah, siis kelle poolt Sa hääletaksid?

Eesti Iseseisvuspartei
Eesti Keskerakond
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Vabaerakond
Erakond Eestimaa Rohelised
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
muu, palun täpsusta

D32.

Palun täpsusta

D33.
Üldse ei
nõustu

Kui miski on minu jaoks tõeliselt oluline, siis on kõik vahendid selle
saavutamiseks õigustatud.
Kui märkan oma kodukohas ebaõiglust, siis tean kohe, mida teha.
Kui minu koolis on vaja midagi muuta, siis olen esimene, kelle poole
pöördutakse.

Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

Üldse ei
nõustu

Mul õnnestub alati keerulised probleemid lahendada, kui ma piisavalt
pingutan.
Kui keegi minu vastu astub, leian ikkagi võimaluse ja vahendid enda
tahtmise saamiseks.
Olen kindel, et suudan oma eesmärgid saavutada.
Olen kindel, et suudan ootamatute olukordadega edukalt toime tulla.
Tänu oma leidlikkusele saan ettenägematute olukordadega hakkama.
Suudan enamuse probleemidest lahendada, kui ma piisavalt pingutan.
Raskustega kokku puutudes jään rahulikuks, kuna saan loota oma
toimetulekuoskustele.
Probleemiga silmitsi olles olen võimeline leidma mitmeid lahendusi.
Hädaolukorras suudan leida hea lahenduse.
Suudan hakkama saada kõigega, mis mu teel ette tuleb.
Probleemide korral tean, kust vajalikke ressursse (inimesed, asutused jms)
leida.
Arvan, et grupist/organisatsioonist/kogukonnast, kuhu kuulun, on võimalik
leida minu eesmärkideni jõudmiseks vajalikud ressursid.
Suudan otsida inimesi, asutusi ja teenuseid, kes või mis saavad mulle mu
probleemide lahendamisel abiks olla.
Kui mul avaneb võimalus, siis olen võimeline selle realiseerimiseks ka
vajalikud ressursid leidma.

Aitäh osalemise eest!
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Pigem ei
nõustu

Pigem
nõustun

Igati
nõustun

