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Eelmisest aastast alates koordineerib integratsiooni strateegiat Kultuuriministeerium. Sellega
seonduvalt on meie ametkonna ees on suur väljakutse – luua uus kolmeaastane rahastusplaan kuni
aastani 2013, mõelda ja arutada koos asjasse puutuvate ametkondade ja koostööpartneritega läbi,
kuidas kõige efektiivsemalt täita olemasolevaid lõimumiskava strateegilisi eesmärke kõigis kolmes
lõimumiskava valdkonnas.
Kehtiva, Eestis arvult teise, lõimumiskava tegevusi on juba 2,5 aastat ellu viidud. Ilmselge on ka
see, et rahvastikuga seotud protsessid on pikaajalised ja nõuavad jätkuvaid jõupingutusi. Meil on
tõsine plaan selle koostamise käigus analüüsida tehtut ning kaasata sihtrühmi, spetsialiste ja ka
poliitikuid tegevuste väljatöötamisel ja prioritiseerimisel, suurendada teadmispõhisust, konsulteerida sotsiaalteadlaste ja kodanikeühenduste esindajatega.
Lõimumiskava uue rakendusplaani koostamine algas juba selle aasta kevadel. Augustis toimus
koostöös sõltumatu Poliitikauuringute Keskusega PRAXIS uuring lõimumiskavaga seotud taotlusvoorudes osalenud projektijuhtide seas. Välja saadeti enam kui 450 küsimustikku. Saadud
tagasiside andis hea ülevaate, millised kogemused on olnud organisatsioonidel lõimumiskava
tegevuste elluviimisel, milliseks peetakse nende tegevuste mõju erinevatele sihtrühmadele ning
milliseid tegevusi ja millistele sihtrühmadele oleks vaja lähitulevikus rohkem ette võtta. Praeguseks
on toimunud ka üheksa erinevat seminari ja ümarlauda nii ekspertide, ministeeriumite, kohalike
omavalitsuste, pedagoogide, kodanikuühendustega. Arutelud on puudutavad väga erinevaid
valdkondi: haridus, kultuur, noorsootöö, tööhõive, meedia, koostööd kodanikuühenduste ja
kohalike omavalitsusega. Toimunud on ka ümarlauad Jõhvis ja Valgas. Ees seisab kohtumine
riigikogu esindajatega.
Üha tihedamaks ja sisukamaks on muutunud koostöö rahvusvähemuste organistsioonide ja
ühendustega. Uues koostatavad rakendusplaanis tahame kindalsti anda suuremat aktsenti
koostöötegevustele, inimeste vaheliste kontaktide soodustamisele. Inimeste vaheliste kontaktide
laiendamise ja uute sihtrühmade kaaasmise olulisust näitavad ka seniste tegevuste hindamise
tulemused. Tihtipeale tekitavad just teadmatus ning vastastikune võõristus tavaelus arusaamatusi ja
mittemõistmist.
Kõige loomulikumalt tekivad kontaktid kultuuri ja spordi, samuti hariduse ja vabaühenduste pinnal.
Sellel ajal, kui lõimumisvaldkonda on koordineerinud kultuuriministeerium, on lõimumise juurde
kaasatud rida uusi sihtrühmasid – spordiseltse, kultuuri ja huvitegevusasutusi, kes oma igapäevatöös seovad erinevatest rahvustest ja kultuuridest inimesi.
Ei sporti, ega kunst tunnista kodakondsuse ja keeleoskuse piire ning võimaldab erinevate
kodanikuühiskonna gruppide koos tegutsemist. Ning seeläbi kasvab ka soov üksteisega suhelda,
mis annab võimaluse keeleoskuste arendamiseks. Ka keeleõpe tööjõuvahetusena või peredes
õppides on tulemuslikum, sest loob vahetu kontakti ja usalduse. Senisest enam on kavas eelseisval
kolmel aastal pöörata tähelepanu teaberuumile ja kommunikatsioonile, noorsootöö ja kutseharidusega seonduvale ning eriti noorte karjäärinõustamisele. Endiselt jätkuvad tasuta keelekursused, kuid selle rõhuasetus on eelkõige tööhõive tõstmisega seotud sihtrühmadel. Jätkuvalt on
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plaanis panustada venekeelsete koolide konkurentsivõime parandamisse, kaasta enam õpilaste
kõrval koostöösse nii õpetajaskonda kui lapevanemaid.
Lõimumiskava rakendusplaan valmib järgmise aasta alguseks. Soovime integratsiooniplaani
tegevuste kaudu anda kõigile eestimaalastele tugevama hääle ühiskonnas, ärgitada kaasa mõtlema
ja kaasa rääkima ühiskonnale olulistel teemadel. See on võimalik vaid läbi koostöö ja avatud
dialoogi. Tanan kõiki häid koostööpartnereid, kes on aidanud kaasa rakendusplaani koostamise
protsessile!

