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1. Sissejuhatus
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Olen veendunud, et nii kooli usundiõpetuse õpetaja kui ka koguduses laste
ja noortega tegelevad inimesed saavad oma tööd tulemuslikumalt teha, kui
nad arvestavad oma sihtrühmaga – nende eelnevate hoiakute, teadmiste ja
ootustega, aga ka neid ümbritsevate eakaaslaste ja ühiskonna meelestatusega
religiooni suhtes. Niisuguste suhtumiste kohta annavad hea ülevaate selleteemalised religioonisotsioloogilised uuringud.
Artiklis keskendun ma Eesti Kirikute Nõukogu poolt koostatud ja tellitud
ning sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll teostatud küsitluse „Elust, usust
ja usuelust” (edaspidi EUU 2010) eelkõige 15–30-aastaste vastajate suhtumisele
religiooni, võrreldes seda muude vanuserühmadega. Puudutan kolme alateemat: (1) kuidas noored ennast usuliselt määratlevad, (2) mida nad religioonist
teavad ning (3) põgusalt ka seda, mille poolest nad oma väärtushoiakutes
vanematest vastajatest erinevad.
Uuringus osales kokku 306 kuni 30-aastast vastajat, kellest 117 olid kuni
20-aastased, 21–25-aastaseid vastajaid oli 89 ning 26–30-aastaseid vastajaid
100 ( Joonis 1). Kuigi 15–20-aastased on enamasti koolinoored ning nende
hoiakud, elukogemused ja igapäevane elurütm võivad oluliselt erineda perekonna loonud ja tööl käivate 25–30-aastaste inimeste omast, tuleb uuringu
tulemuste üldistamisel nendele kitsamatele vanuserühmadele olla äärmiselt
ettevaatlik. Tihti erinevad naiste ja meeste hoiakud nii religiooni kui väärtusi
puudutavates küsimustes. Samasugune erinevus, mida on näidanud mitmed
religioonisotsioloogilised uuringud on täheldatav ka Eestis elavate eesti- ja
muukeelsete elanike hoiakute vahel.1 Ehkki käesolev artikkel ei lahka soo ja
Selle artikli valmimist on toetanud Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi (Kultuuriteooria
Tippkeskus).
1

Nt Eesti Kirikute Nõukogu, Ühiskond, kirik ja religioonisotsioloogilised uuringud. Tartu: Sõnasepp,
2001; Hans Hansen, „Religioonisotsioloogilise küsitluse „Elust, usust ja usuelust II” tulemused”. –
Kristlik kogudus ja postmodernne maailm. Eesti Evangeelne Allianss (toim). Tallinn: Logos, 2001,
65–76; Fjodor Kozyrev, Olga Schihalejev, „Religion and education in Estonia and Russia – resemblance
and differences”. – Encountering Religious Pluralism in School and Society – A Qualitative Study of
Teenage Perspectives in Europe. Eds. T. Knauth, D.-P. Jozsa, G. Bertram-Troost, J. Ipgrave. Münster:
Waxmann Verlag GmbH, 2008, 309–326; Raigo Liiman, Usklikkus muutuvas Eesti ühiskonnas. Tartu:
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001; Olga Schihalejev, „Kohtumine endast erinevaga – õpilaste arusaam”. –
P. Valk (toim), Töid religioonipedagoogikast I. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008), 123–156; Olga
Schihalejev, „Options beside ‘and no religion too’ – Perspectives of Estonian youth”. – Teenagers’
Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies: A European Study. (Eds.) P.
Valk, G. Bertram-Troost, M. Friederici, C .Beraud. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2009, 79–120.
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keelerühmade erinevusi, on oluline kohe alguses välja tuua, et 15–20-aastaste
vastajate hulgas oli enam kui kogu valimis mehi ning eesti keelt kõnelevaid
vastajaid, 21–25-aastaste seas aga naisi ja vene keelt kõnelevaid vastajaid, mis
võis teatud määral tingida ka mõningaid erinevusi vastuste lõikes. Seetõttu
on allpool eelistatud pigem uurida 15–30-aastaseid vastajaid võrrelduna kogu
valimiga, sest 15–30-aastaste sooline ja rahvuslik profiil sarnanes kogu valimi
ja ka Eesti elanikkonna omaga. Vaid juhtudel, kus erinevused kuni 30-aastaste
vastajate alagruppide vahel on märkimisväärsed, on vaadeldud ka täpsemat,
5-aastase intervalliga jaotust.
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Joonis 1
Vastajate sooline, vanuseline ja keeleline jagunemine EUU 2010.2 Kõik vastajad
(N = 1009); soo ja keele protsent vanuserühmast.

Veendumus, et religioonil on potentsiaali nii rahumeelseks kooselu edendamiseks kui ka võimalike konfliktide tekitamiseks, ajendas Euroopa Nõukogu
sellealase teadusprojekti käivitamise, milles tänu Pille Valgu pakkumisele oli mul
eesõigus osaleda. REDCo („Religion in Education. A Contribution to Dialogue or
a Factor of Conflict in Transforming Societies of European Countries”3) projekt
kestis aastail 2006–2009 ning hõlmas kaheksat riiki: Eesti, Hispaania, Holland,
Inglismaa, Norra, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa. Uurimisprojekti raames
teostati aastatel 2008–2009 ulatuslik sotsioloogiline uuring eespool nimetatud
riikide 14–16-aastaste noorte suhtumisest religiooni ja religioossesse mitmekesisusse (edaspidi REDCo 2009).4 Artiklis on sobivates kohtades võrreldud
Eesti noorte hoiakuid teiste REDCo uuringus osalenud maade noorte omadega.
2
3
4

EUU 2010, küsimused D1-D4.
Religioon hariduses. Panus dialoogiks või konfliktifaktor muutuvates Euroopa riikides.
Selle tulemusi nii erinevate made kaupa kui ka üldistatult leiab raamatust Pille Valk, Gerdien BertramTroost, Marcus Friederici, Celine Beraud (Eds.), Teenagers’ Perspectives on the Role of Religion in
their Lives, Schools and Societies: A European Study. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2009.
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2. Vastajate usuline määratlus

Joonis 2
„Millisesse [kogudusse te kuulute]?”5 Vastajad vanuses 15–30 (N = 306); vastajate arv.
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Ka varasemates uuringutes6 on viidatud noorte inimeste suhteliselt madalale
kogudusega liitumusele, kuid antud uuring lubab aimata, et noorte valmisolek
ennast usuliselt määratleda on senisest veelgi väiksem. Kuigi ligi pooled kuni
30-aastastest vastajatest olid ristitud, pidasid ennast koguduse liikmeks nende
seas vaid üksikud (Joonis 2).
Eriti vähe on neid, kes ennast koguduse liikmeks pidas, just 15–20-aastaste
seas (117 respondenti) – vaid 5 vastajat (1 õigeusklik, 1 luterlane, 1 baptist,
1 islamiusuline ja 1, kellel ei tulnud meelde, kuhu ta kuulub) ehk 4% vastava
vanuserühma vastanuist. Võrdluseks olgu ära toodud, et kogu valimis pidas
ennast kogudusega liitunuiks 16% ja 21–30-aastaste seas 14%.
Usulise praktika osas eristusid uuringus 15–20-aastased noored, kes osalevad mis tahes usulises praktikas veel vähem kui teised vanuserühmad Eestis.
Näiteks pole 15–20-aastastest üle 90% mitte kunagi lugenud Piiblit, vaid 7%
tunnistab, et on palvetanud vähemalt paar korda aastas, jumalateenistusel osalemist igal nädalal tunnistas vaid üks kuni 20-aastane vastaja, 80% vastanutest
polnud aga jumalateenistusel mitte kunagi käinud (Joonis 3).
Siit tõuseb küsimus: ehk tegelevad noored enam alternatiivsete vaimsete
praktikatega? Kuid ka selliste vaimsete praktikatega nagu reiki, meditatsioon,
sütelkõnd, jooga, vabastav hingamine või vaimse enesearengu loengud pole
üheksa vastajat kümnest kunagi osalenud ning siin olulisi ealisi erisusi ei ole.
On võimalik, et inimene ei kuulu kogudusse, ei tegele otseselt ühegi ülal
5
6

EUU 2010, küsimus K26.
Viimastest olgu siin mainitud Olga Schihalejev, From Indifference to Dialogue? Estonian Young
People, the School and Religious Diversity. Religious Diversity and Education in Europe, vol 19.
(Eds.) C. Bakker; H.-G. Heimbrock, R. Jackson. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2010); Riin
Pärnamets ja Velli Parts, „Noored ja religioon”.– Noortemonitor 2009. Toim. V. Parts. Tallinn: Eesti
Noorsoo Instituut, 186–193.
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Joonis 3
„Kui tihti Te palvetate, lisaks jumalateenistusele?”, „Kui sageli Te võtate osa jumalateenistusest?”, „Kui tihti Te loete Piiblit?”7, „Kas te olete osalenud [vaimset enesearengut
toetavates tegevustes]?”8 Vastajate protsent, kes vastasid antud küsimustele variandiga
„üldse mitte”; protsent vanuserühmast.

toodud usulise praktikaga, kuid siiski määratleb end maailmavaateliselt usklikuks. Vastates EUU 2010 küsimusele „Sõltumata sellest, kas Te olete mõne
kogudusega liitunud või mitte, kas peate end …”9 eristus taas teistest kõige
noorem vanuserühm. Kui 2006. aastal Eesti terviseuuringu raames läbi viidud
küsitluse tulemuste analüüsis nenditi, et usklikuks pidamisel on ealine erinevus
kõige väiksem,10 siis uurimuse EUU 2010 põhjal seda ei öelda ei saa. Usklikuks
või usu poole kalduvaks pidas end vaid 15% kuni 20-aastastest vastajatest,
teistes vanuserühmades oli neid umbes 40%. Siiski ei tähenda see noorimate
vastajate puhul oluliselt suuremat määratlust ateistina, vaid pigem ükskõiksust
usu suhtes (Joonis 4). Iga teine 15–20-aastane vastaja määratles ennast usu
suhtes ükskõiksena, hilisemas eas aga iga kolmas.
Artikli alguses kirjeldatud REDCo uuringus ilmnes, et religioon kuulub Eestis
enamiku õpilaste silmis pigem ajalukku ja käib „teiste” kohta kui tänapäeva ja
„enda” kohta. Eesti õpilased pidasid võrreldes teiste maade noortega religiooni
märksa vähem oluliseks (Joonis 5), eriti väikeseks pidasid religiooni olulisust
eestikeelsed vastajad.11
7
8

9
10

11

EUU 2010, küsimused K34, K35 ja K33.
Sotsioloogiline küsitlus „Uus vaimsus 2010” (UV 2010) küsimus K3. Ankeedi koostas Lea Altnurme
ja küsitluse viis läbi sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll paralleelselt küsitlusega EUU 2010 (N =
1009, kasutati samu respondente mis küsitluses EUU 2010).
EUU 2010, küsimus 27.
Riin Pärnamets ja Velli Parts, „Noored ja religioon”. – Noortemonitor 2009. Toim. V. Parts. Tallinn:
Eesti Noorsoo Instituut, 187.
Skaalal „0 = pole üldse oluline … 4 = väga oluline” oli eestikeelsetel vastajatel keskmine 1,37;
venekeelsetel 1,91.
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Joonis 4
„Sõltumata sellest, kas Te olete mõne kogudusega liitunud või mitte, kas peate end...?”12
Kõik vastajad (N = 1009); protsent vanuserühmast.
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Joonis 5
„Kui oluline on Sinu jaoks religioon?’13 N = 8065; keskmine skaalal „0 = pole üldse
oluline … 4 = väga oluline”; jaotus riikide kaupa.

Sarnaselt EUU 2010 tulemustega ilmnes ka REDCo uuringus, et noored
inimesed tavaliselt ei praktiseeri religiooni, ja kui seda tehakse, siis eelistatakse seda teha privaatselt. REDCo uuringust selgus, et religiooni sotsiaalset
dimensiooni väärtustasid pigem eestikeelsed vastajad ning eriti need, kes olid
õppinud usundiõpetust. Vene keelt kõnelevate õpilaste jaoks oli religioonil
12
13

EUU 2010, küsimus K27.
REDCo 2009, küsimus 37.
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märgatavalt olulisem roll just isiklikul tasandil. Nii palvetasid venekeelsed
vastajad oluliselt sagedamini kui eestlased, kuigi jumalateenistusel osaleti eestikeelsetest vastajatest pigem vähem. Samuti nõustusid venekeelsed vastajad
enam väidetega, mis puudutasid religiooni olulisust nende isiklikus elus ja
otsustes, samas kui eestlased kippusid nõustuma enam väidetega religiooni
olulisusest ühiskondlikus elus.

3. Usu sisu
EUU 2010 uuringus pidas end suuremal või vähemal määral usklikuks
alla poole vastanuist ja noorte seas oli see näitaja alla viiendiku. On huvitav uurida, mis taolise „usklikuks olemise” alla klassifitseerub ja mis mitte.
Uskumustest pooldatakse pigem paranormaalseid nähtusi (nt „Mõnedel inimestel on võime tulevasi sündmusi ette näha”,14 „Loomadel on hing või vaim”,15
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Joonis 6
„Palun öelge iga järgneva väite kohta, kuivõrd Te sellega nõustute.’16 Vastajad vanuses
15–30 (N = 306); nende vastajate protsent, kes olid antud väidetega „täiesti nõus”
või „pigem nõus”; valik variantidest, millega nõustuti rohkem.
14

EUU 2010, küsimus K23N.
EUU 2010, küsimus K23L.
16
EUU 2010, küsimus 23.
15
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„Taimedel on hing”,17 „Inimese iseloomu ja saatust mõjutab tähtede ja planeetide seis tema sünnihetkel”18 või siis piisavalt üldisena mõjuvad lausungid,
nagu „Kõik hea ja halb, mida inimene teeb, tuleb talle elu jooksul tagasi”,19
„On olemas mingi kõrgem vägi, elujõud või energia, mis mõjutab inimesi ja
kõike maailmas toimuvat”20 jmt; vt Joonis 6) kui kristliku õpetusega seonduvaid
lauseid (nagu nt „Usun, et on olemas paradiis (taevas)”,21 „Usun, et on olemas põrgu”,22 „On olemas isikuline Jumal”;23 vt Joonis 7). Kui isikulist Jumalat
uskus (oli „täiesti nõus” või „pigem nõus”) 1/5 kuni 30-aastaseid vastajaid,
siis „kõrgemat väge” uskusid rohkem kui pooled.
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Joonis 7
„Palun öelge iga järgneva väite kohta, kuivõrd Te sellega nõustute.”24 Vastajad vanuses
15–30 (N = 306); nende vastajate protsent, kes olid antud väidetega „täiesti nõus”
või „pigem nõus”; valik variantidest, millega nõustuti vähem.

17
18
19
20
21
22
23
24

EUU 2010, küsimus K23L1.
EUU 2010, küsimus K23C.
EUU 2010, küsimus K23A.
EUU 2010, küsimus K23G.
EUU 2010, küsimus K23I.
EUU 2010, küsimus K23J.
EUU 2010, küsimus K23E.
EUU 2010, küsimus 23.
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Siiski võib öelda, et võrreldes teiste vanuserühmadega olid noored kõigi
lausungite suhtes üldjuhul pisut skeptilisemad, sh ka paranormaalsete nähtuste
suhtes. Ainsaks erandiks oli talismanide pisut laiem pooldamine ( Joonis 8).
Mitmete lausungite suhtes (nt inimhinge eksistents ja kestmine, reinkarnatsioon
jt) aga ei eristunud nooremad vastajad teistest.
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Joonis 8
„Palun öelge iga järgneva väite kohta, kuivõrd Te sellega nõustute.”25 Suuremad erinevused vanuste lõikes; protsent vanuserühmast.

25

EUU 2010, küsimus 23.
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Eespool oli näha, et usklikuks pidasid ennast vaid väga vähesed noored
vastajad. Samas kui küsiti, kuivõrd nad nõustuvad erinevate uskumusi väljendavate lausetega (nagu nt Joonisel 8), on nii mõnegi uskumusega enam
kui pooled noortest vastajatest nõus või pigem nõus. Selge tendents on, et
nõustutakse pigem nende lausungitega, mis ei seostu kristlusega. Seega tuleb
tõdeda, et sõna „usklik” tähendab vastajate jaoks eelkõige kristlaseks olemist.

4. Teadlikkus usust
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REDCo 2009 uuring andis tunnistust, et nii nagu teiste Euroopa maade noored, peavad ka Eesti noored kõige olulisemateks allikateks, kust nad saavad
informatsiooni religiooni kohta, perekonda ja kooli. Samas võib nii EUU 2010
kui ka REDCo 2009 uuringu tulemuste põhjal pidada tõsiseks ohumärgiks
asjaolu, et õpilased ei räägi religioonist. Religiooni peetakse niivõrd eraasjaks,
et sellest räägitakse vaid vaevu, seda isegi perekonnas. Vaid 9% käesolevas
uuringus osalenutest26 on religioonist peres rääkinud vähemalt ühe korra kuus
(Joonis 9), üle poole kuni 30-aastastest vastajatest aga ütles, et nad pole mitte
kunagi pereliikmetega religioonist rääkinud. Joonisel 9 on näha, et teisi allikaid
religiooni kohta info saamiseks kasutatakse veelgi harvem ja nõnda võib aimata,
et teadmised religioonist on pehmelt öeldes kesised.
Andmete analüüsist selgub, et religioonialaseid teadmisi saavad süstemaatiliselt ja järjekindlalt väga vähesed noored vastajad (Joonis 9), kusjuures neist,
kes arvasid end olevat saanud „küllalt palju usulisi teadmisi”, tunnistas 59%,
et nad pere ringis räägivad religioonist mõned korrad aastas või üldse mitte.
Samuti on praktiliselt olematu ka teistest allikatest informatsiooni saamine
– vähemalt kord kuus räägib sõpradega religioonist alla 10%, peres ligi 10%,
noored pisut vähem kui teised vanuserühmad. Ise otsib teavet, olgu internetist,
telest, raadiost või raamatutest, vaid 5% noortest.
2008. aastal õpilastega läbiviidud intervjuude ja kirjalike vastuste analüüs
näitas Eesti noorte piiratud religioonialast sõnavara ning mitmeid eelarvamuslikke suhtumisi nii religiooni kui ka usklikesse.27 Teadlikud kontaktid usklikega
piirduvad sageli tänavamisjonäridega, mistõttu pole võimalustki olemasolevaid eelarvamusi muuta. Õpilased hoiduvad konfliktidest maailmavaatelistes
küsimustes ning tunnevad, et neil on nende lahendamiseks piiratud oskused
ja teadmised, nõnda eelistatakse lävimist sarnaselt mõtlevate eakaaslastega.
Paljudele on „mitte uskuv” maailmavaade normatiivne ja neutraalne, kristlik ja
teistlik aga kallutatud ja vale. Keskkonnas, kus usklikest ning ka religioonidest
on õpilastel üldiselt hägune ja negatiivne arusaam, hakkavad usulise taustaga
õpilased oma usku teiste ees eitama ning mõningatel juhtudel ka privaatselt
26
27

15–20-aastastest vastajatest aga vaid 5%.
Olga Schihalejev, „Kohtumine endast erinevaga – õpilaste arusaam”. – P. Valk (toim), Töid
religioonipedagoogikast I. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008, 123–156.

Astu alla rahva hulka

sellele vastanduma. Nõnda võib öelda, et vähesed teadmised ja olematud
kokkupuuted religiooniga, samuti usuliste teemade vältimine soosib olukorda,
kus mitmed religiooni suhtes kinnistunud eelarvamused püsivad elujõulisena
ning toetavad usulise taustaga õpilaste marginaliseerimist.
Enamasti on koolides religioonialane informatsioon omandatav ajalootunnis, kus 6. klassis käsitletakse vana- ja 7. klassis keskaega, uue ringiga enamasti 10. klassis Eesti ajaloo, 11. klassis vana- ja keskaja teemades.
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Joonis 9
„Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul teinud järgnevat?”28 Kõik vastajad (N =
1009); religiooni- ja usuteemalised teabeallikad; protsent vanuserühmast.
28

EUU 2010, küsimus K32.
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2007. aastal analüüsisid Tartu Ülikooli tudengid koolides enim kasutatud õpikuid
ning kuidas neis on käsitletud religiooni.29 Kuigi religiooniga seotud teemasid
on rohkesti, on nad seotud peamiselt vana- või keskajaga ning sagedasti on
teemasid üksnes nimetatud, minemata nendega sügavuti. Näiteks Martin Lutheri
õpetuse tundmine piirdub 7. klassi keskajaõpikus vaid ühe lühikese lõiguga:
„Martin Lutheri õpetus keskendus kahele põhimõttele. Esiteks
pidi inimene õndsaks saama vaid usu, mitte kiriku kaudu. Teiseks
kuulutas ta ainsaks usulise tõe allikaks pühakirja ehk piibli. Nende
põhimõtete järgi on preestrid vahendajana Jumala ja inimese
vahel peaaegu et üleliigsed. Sakramentidest ehk Jumala armu
vahendamistalitustest jäeti alles vaid kaks – ristimine ja armulaud.
Tähtsusetuks kuulutas uus õpetus ka kirikuisade endi kirjapandu ja
isegi kirikukogude otsused. Inimest kohustati ise piiblit lugema.”30
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Joonis 10
„Kes oli või on Teie arvates Jeesus Kristus?”31 Kõik vastajad (N = 1009); võimalik oli
anda ainult üks vastus; protsent vanuserühmast.

Antud näites on lisaks lühidusele kannatanud ka sisu. Kui Luther pidas kirikuisade kirjapandut ja kirikukogude otsuseid tähtsusetuks, kuidas ta siis oma
arutlustes ja traktaatides neile toetus või miks ta tunnistas Nikaia usutunnistust?
29

30
31

Liina Danilson, Multikultuurne haridus ja religioon gümnaasiumi eesti kirjanduse õpikute
näitel. Bakalaureusetöö. Käsikiri Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Tartu, 2007; Liina Danilson,
Religiooniõpetuse integreerumise võimalustest kirjandusõpetusega. Õpetajakoolituse lõputöö.
Käsikiri Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Tartu, 2007; Eva Jansen-Mann, Religioossete teemade
käsitlemine gümnaasiumi ajalooõpetuse õpikutes Inimõiguste deklaratsiooni perspektiivis.
Õpetajakoolituse lõputöö. Käsikiri Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Tartu, 2007; Siret Laks,
Religiooni kajastamine ajalooõpikutes. Bakalaureusetöö. Käsikiri Tartu Ülikooli usuteaduskonnas.
Tartu, 2007; Kristel Põder, Religioossete teemade kajastamine põhikooli ühiskonnaõpetuse
õpikutes. Õpetajakoolituse lõputöö. Käsikiri Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Tartu, 2007.
Mait Kõiv, Priit Raudkivi, Keskaeg, 7. kl II. Tallinn: Avita, 2004.
EUU 2010, küsimus K52.
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Piibli lugemist, nagu näeme, esitatakse kohustusena (ehk siis teadagi millegi
ebameeldivana). Õpikutes on hulgaliselt näiteid lausetest ja nähtustest, mis
on lihtsalt ära mainitud, nende sisu tegelikult avamata. Seetõttu võib arvata,
et ainult mainimisi usuga seotud teemade pealiskaudne käsitlemine ei ole
enamasti kooliõpilaste teadmistena talletanud. Kuigi usuga seonduvat pole
kuigi põhjalikult lahatud, pole seal enamasti leida otseselt halvustavaid lausungeid. Enamgi veel, vanaaega käsitlevates ajalooõpikutes on nt nii Moosesest,
Taavetist kui ka Jeesusest räägitud kui ajaloolistest tegelastest. Seetõttu oli
üllatav, et Jeesust Kristust pidasid müütiliseks tegelaseks värskelt koolipingist
tulnud (15–20-aastased) vastajad teistest vanuserühmadest enam (Joonis 10).
Kristlikest konfessioonidest oskasid EUU 2010 respondendid nimetada
peamiselt kolme vanemat konfessiooni (katoliiklus, õigeusk ja luterlus), mis on
ka oodatav tulemus, sest just neid konfessioone on ka koolis kas või põgusalt
käsitletud.32 Samas sakramentidest osatakse ristimise kõrval nimetada peamiselt laulatust.33 Kooliprogrammis ei pöörata sakramentidele olulist rõhku,
pigem võib siin tegu olla televisiooni mõjuga, sest filmides näidatakse usulistest
talitustest eelkõige laulatust.
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Joonis 11
„Kuidas Te suhtute budismi, islamisse, maausku ja taarausku, New Age’i ja uus-usunditesse, kristlusesse?”34 Vastajad vanuses 15–30 (N = 306); protsent vastajatest.

Noored erinevad teistest vanuserühmadest pisut ükskõiksema suhtumise
poolest kristlusesse, teistesse religioonidesse suhtutakse sarnaselt teiste
32

33

34

EUU 2010, küsimus K50: „Palun öelge, milliseid erinevaid kristlikke uske (konfessioone, kirikuid) Te
teate?”. Variante ette ei loetud, vaid respondendid pidid ise vastused välja pakkuma.
EUU 2010, küsimus K51: „Palun öelge, milliseid kristlikke sakramente ehk kristliku kiriku pühasid
toiminguid Te teate?”. Variante ette ei loetud, vaid respondendid pidid ise vastused välja pakkuma.
EUU 2010, küsimused K53, K55, K57, K59 ja K61.
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vanuserühmadega. Kõige enam vastajaid suhtub sõbralikult kristlusesse, seda
ka noorte seas. Kõige vähem tuntakse New Age’i ning maa- ja taarausku.
Kõige arvukamalt vastajaid suhtub skeptiliselt või isegi vaenulikult islamisse
( Joonis 11).
Siinjuures peab ära märkima, et eesti keelt kõnelevad vastajad erinesid
siin oluliselt teistest maa- ja taarausku ning kristlusesse suhtumise poolest;
kristlusesse suhtumisel oli oluliseks teguriks ka vanus ( Joonis 12). Maa- ja
taarausku tunnevad vene keelt kõnelevad noored tunduvalt vähem kui eestikeelsed, kuid ka eesti keelt kõnelevate noorte seas oli nende hulk, kes ei
tundnud seda usku, märkimisväärselt kõrge (27%).
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Joonis 12
„Kuidas Te suhtute maausku ja taarausku ning kristlusesse?”35 Kõik vastajad (N =
1009); protsent keele ja vanuse lõikes.

Uuringus EUU 2010 küsiti ka, kuivõrd pooldatakse religiooniõpetuse lülitamist kooli erinevates vanuseastmetes põhi- või valikainena.36 Võrreldes REDCo
uuringu tulemustega oli siin poolehoid ainele märkimisväärselt madal, seda
eelkõige põhikooli õpilaste jaoks. 70% kuni 30-aastastest vastajatest arvas, et
1.–3. klassis ei peaks religiooniõpetust üldse olema, mõneti üllatuslikult olid
15–20-aastased teistest vanuserühmadest enam vastu religiooniõpetusele
ka 7.–9. klassis (49%) ja gümnaasiumis (34%). Kuigi enamasti oli vanemates
astmetes religiooniõpetust eelistatud valikaine staatuses, oli see siiski 10–12%
vähem kui teistel vanuserühmadel. Enamasti põhjendati oma valikut väitega
„see peab olema vabatahtlik”, ka juhul, kui arvati, et ainet ei peakski olema
õppekavas või siis ei osatud oma eelistust põhjendada.37
35
36

37

EUU 2010, küsimused K57 ja K61.
EUU 2010, küsimus K48: „[...] Millistel kooliastmetel peaks religiooniõpetuse aine kuuluma
põhiainete hulka, millistes valikainete hulka ja millistes ei peaks seda õppeainet üldse õpetatama?”.
EUU 2010, küsimus K49: „Palun põhjendage oma üldist suhtumist religiooniõpetusse”.
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REDCo uuringus ilmnes, et usundiõpetust pooldasid eelkõige need, kel
olid isiklikud kogemused ainega olemas ning samuti usulise taustaga õpilased.
Ka teistes maades leiti, et kui õpilastel puudub alternatiivsete usundiõpetuse
vormidest isiklik kogemus, kipuvad nad eelistama just seda õpetuse vormi,
millega neil kogemus on, olgu see siis vastavalt konfessionaalne, mittekonfessionaalne usundiõpetus või selle aine puudumine. Mõttekaks osutusid
küsimused usundiõpetuse korraldamise viiside kohta just neis piirkondades,
kus vastajad olid kooliajal kogenud erinevaid võimalusi.
REDCo uuringus osalenud Eesti vastajate hulgas omasid need, kel oli usundiõpetuse isiklik kogemus, ülevaadet sellest, mida aine endast kujutab, ning
seetõttu polnud neil hirmu võimaliku ajupesu ees. Usulise taustaga õpilased
hindasid ainet eelkõige eneserefleksiooni aspektist ning tolerantsuse kujundajana. Siiski, nii usundiõpetuse kogemusega kui ka usulise taustaga õpilased ei
pidanud kooli ülesandeks uskuma õpetamist. Kooli rolli nähti pigem teadmiste
jagamises ja pluralistlikus ühiskonnas vajaminevate oskuste kujundamises.
Hoolimata põhimõttelisest usundiõpetuse poolehoiust ei kasutaks kuigi paljud
usulise taustaga õpilastest võimalust osaleda vabatahtlikus usundiõpetuses,
eriti põhikoolis, kuna see võiks põhjustada nende veelgi suuremat eristumist
kaasõpilastest.
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Joonis 13
„Õpilane, kes väljendab koolis avalikult oma usku, võib saada pilkealuseks” ja „Ma
respekteerin inimesi, kes usuvad”38; N = 8065; suhtumine usklikesse skaalal 1 – pole
üldse nõus, 2 – pole nõus, 3 – pole nõus ega vastu, 4 – nõus, 5 – täiesti nõus; keskmine riikide kaupa.

Kui üldistada uuringute tulemusi, siis oleks nähtavasti naiivne loota, et
usundiõpetus vabatahtliku ainena oluliselt muudaks Eesti elanikkonda usust
teadlikumaks. Teadlikkus religioonist ei ole aga kindlasti ainus eesmärk, mis
jääb vähese osaluse tõttu saavutamata. Kui kooli eesmärgiks on kasvatada
tolerantsust, siis nähtavasti ei vali usundiõpetust just need õpilased, kes on
religioonide ja usklike suhtes skeptilisemad või isegi vaenulikult meelestatud.
38

REDCo 2009, küsimused 81 ja 55.

Olga Schihalejev

Kahjuks aga näitas REDCo uuring selgelt, et meie koolinoored paistsid silma
usklike vähema respekteerimise poolest ning et usulisi veendumusi väljendav
noor võib saada koolis pilkealuseks (Joonis 13). Võrreldes teiste maade vastajatega nõustusid Eesti vastajad enam usklike ja usu suhtes vaenulike lausungitega. Siin erinesid oluliselt usundiõpetust mitteõppinud ja seda ainet õppinud
õpilased. Esimeste hulgas oli enam neid, kes nõustusid äärmiselt negatiivseid
üldistavaid suhtumusi usklikesse ja religiooni väljendavate väidetega. Teised
olid aga erinevuste suhtes avatumad, olles enam valmis astuma dialoogi endast
erineva maailmavaate esindajatega.

5. Väärtushoiakud
Noortele inimestele on pisut enam kui teistele vanuserühmadele oluline saada
paremaks inimeseks ja elada kõrgemate väärtuste kohaselt (Joonis 14). Nende
ideaalid pole uuringu andmetel lihtsalt kristlusega seotud.
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Joonis 14
„[...] kumma väitega Te rohkem nõustute?”39 Kõik vastajad (N = 1009); need vastajad,
kes vastasid antud küsimustele „kindlasti A” või „pigem A”; protsent vanuserühmast.
39

EUU 2010, küsimus K20A ja K20B.
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Joonis 15
„Palun öelge [...], kuivõrd tähtis see [eluvaldkond] Teie jaoks on?”40 Vastajad vanuses
15–30 (N = 306); protsent vastajatest.
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Joonis 16
„[...] kuivõrd Teie arvates võiksid need tegevused olla lubatavad või mitte-lubatavad. [...]
6 tähendab, et antud tegevus võiks kindlasti olla lubatud ja 1 tähendab, et antud tegevust
ei tohiks kindlasti lubada.”41 Vastajad vanuses 15–30 (N = 306); nende vastajate tulemused, kes vastasid „kindlasti ei tohiks lubada” või skaalapunktiga 2; protsent vastajatest.
40
41

EUU 2010, küsimus K1.
EUU 2010, küsimus K3.
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Noored inimesed peavad oluliseks peret, sõpru, tööd ja vaba aega, kõige
vähem oluliseks usku ja poliitikat (Joonis 15). Nõnda on pereliikmetel, sõpradel, töökaaslastel ja isikutel, kellega veedetakse vaba aega, suurem mõju ka
nende hoiakute ja suhtumiste kujundamisel kui institutsioonidel, sealhulgas ka
kirikul. Valdkondade osas, mida noored oluliseks pidasid, sarnanesid nad töö
ja pere kõrge väärtustamise poolest vanemate vastajatega. Sarnaselt hinnati ka
loodust, Eestimaad, poliitikat. Sõpru ning vaba aega seevastu pidasid noored
teistest vanuserühmadest olulisemaks, usku aga vähem oluliseks.42
Ka väärtushoiakutes sarnanesid noored üldiselt teiste vanuserühmadega,
kusjuures kõige taunitavamaks peeti altkäemaksu võtmist ning kõige lubatavamaks lahutust (Joonis 16).
Noored erinesid vanematest vastajatest eelkõige suhtumiselt homoseksualismi ning samasooliste paaride õigustesse abielluda ja lapsendada, kus oldi
tunduvalt sallivamad ( Joonis 17). Samas oma hinnangutes truudusetusesse,
abielulahutusse, suitsetamisse, alkoholi liigtarbimisse ja eutanaasiasse ei erinenud vastused vanuserühmiti oluliselt.
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Joonis 17
„[...] kuivõrd Teie arvates võiksid need tegevused olla lubatavad või mitte-lubatavad. [...
]”43 Kõik vastajad (N = 1009); suurimad erinevused vanuse lõikes; nende vastajate tulemused, kes vastasid „kindlasti ei tohiks lubada” või skaalapunktiga 2; protsent vastajatest.
42
43

Kogu valimi väärtushinnangute kohta vt käesolevas kogumikus lk 285–287.
EUU 2010, küsimus K3.

Noortel inimestel on oma igapäevaelus religiooniga vähe teadvustatud kokkupuuteid. Nad hoiduvad veel enam kui teised vanuserühmad Eestis ennast
usuliselt määratlemast, ei seo enamasti oma identiteeti religiooniga ega osale ka
usulises praktikas. Siin võib oma rolli mängida noorte suurem tundlikkus teiste
inimeste arvamuste suhtes. Eestis levinud hoiakust religiooni suhtes ilmestab
näide, et 2008. aasta konkursil Eesti tutvustamise eest läks preemia tööle, mis
kujutas Eestit kui kõige usuvabamat riiki. Auhinnatud töös kasutasid noored
interpreedid Eesti reklaamiks John Lennoni laulu „Imagine” sõnu – „Nothing
to kill or die for and no religion too”44, rõhutades sellega, et Eesti on ilma
religioonita ja seetõttu üks mõistlik ja rahulik maa.45 Tundub, et õpilased ei
pea usklikkust ühiskonna ega ka koolikaaslaste poolt aktsepteeritavaks ning
seetõttu hoiduvad sellest ka ise.
Uuringus ilmnes samuti, et koolinoored suhtuvad usklikesse tihti skeptiliselt
ning õpilane, kes väljendab oma usulisi vaateid, võib saada pilkealuseks (vt ka
Joonis 13). Nõnda pole imestada, et noored püüavad enesemääratlemisel
hoiduda ennast usuga sidumisest. Seda ilmestab kõnekalt ühes intervjuus
antud seletus, et religioon on vaid natuke oluline: „Mulle religioon on natuke
tähtis, sest ma käin vahel emaga kirikus, meil on koolis usuõpetuse tund,
ma käin piiblitunnis ning annan väikestele lastele pühapäevakooli tundi. Ning
vahest harva loen ka piiblit, kui ette juhtub.”46 Kuigi religioon pole esmatähtis
enamusele, on õpilasi, kelle jaoks on see oluline. Viimased eelistavad oma
veendumustest mitte rääkida. Tuleb tõdeda, et usulise taustaga õpilastel on
võimalus enda usulise traditsiooniga turvaliseks samastumiseks minimaalne
ning kooli kontekstis isegi olematu.
Vähesed teadmised ja kokkupuuted religiooniga, samuti nende teemade
vältimine soosib olukorda, kus mitmed religiooni suhtes kinnistunud eelarvamused püsivad elujõulisena. Seetõttu peaks noortel inimestel olema võimalus kogeda, et religioonist ja oma maailmavaatelistest tõekspidamistest
saab kõnelda ka väärikalt ja huvitavalt. Koguduse laste- ja noortetöös peaks
senisest enam tähelepanu pöörama arutlusele selle üle, mida noore inimese
identiteedile tähendab tõsiasi, et ta kuulub kogudusse või ennast usuliselt
määratleb ning et tegelikult on uhke kuuluda ka Eestimaal vähemuse hulka,
kes oskab ennast usuliselt määratleda.
Ideaalis oleks koolil ja kogudusel täita erinevad rollid, mis ometigi üksteist
ei välista, vaid pigem täiendavad. Kui koguduse esmase ülesandena võib võtta
koostöös perega noore inimese maailmavaatelise identiteedi kujunemist ja
piiritlemist (kas ja kuhu ma kuulun, kuidas on määratletav see „meie”, kuhu ma
44
45

46

Pole midagi, mille nimel tappa või surra ja pole ka religiooni.
Karilin Engelbrecht,”Noored tutvustavad Eestit paganliku maana”. – Postimees 12.04.2008;
internetis: http://www.postimees.ee/120408/esileht/meedia/323393.php – vaadatud 09.01.2011.
Olga Schihalejev, „Kohtumine endast erinevaga – õpilaste arusaam”. – P. Valk (toim), Töid
religioonipedagoogikast I. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008, 123–156.

Astu alla rahva hulka

6. Kokkuvõtteks
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kuulun), siis kooli roll on eelkõige erinevate identiteetidega noorte rahumeelse
läbisaamise oskuste ja hoiakute kujundamine ning koguduse toel väljakujunenud identiteedi asetumine laiemasse konteksti („meie” võrreldes teistega).
Mõlema rolliks on aga kujundada oskusi ja hoiakuid, mis võimaldavad noortel
inimestel maailmavaatelistest küsimustest kõnelda, kogeda, et see on põnev
ja rikastav tegevus. Einike Pilli sõnastas Pille Valgu mälestuskonverentsil selle
mõtte võrdpildina sillast, mis toetub kallastele: sild (ehk üksteisemõistmine)
saab toetuda tugevatele kallastele (maailmavaatelisele identiteedile).

