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Uuringufirma Levada Market Research (LMR) korraldas Eesti tellimusel Venemaa elanike 

seas küsitluse, et uurida Venemaa elanike arvamust Eestisse suhtumise kohta. Küsitlus toimus 

ajavahemikus 23.–29. september 2021. Valim oli ülevenemaaline, standardne ja representatiivne, 

küsitleti nii linna- kui ka maapiirkonna elanikke. Valim kajastab Venemaa sotsiaalset ja 

demograafilist struktuuri soo, vanuse, hariduse ja muude tunnuste järgi. Küsitleti 1634 inimest 

vanuses 18-aastat ja vanemad.1 Osa küsimusi kordab 2018. aastal analoogses uuringus esitatud 

küsimusi. See võimaldab saadud andmeid võrrelda ja fikseerida elanike üldhoiakute muutused. 

Eraldi joonistel on võrdluseks andmed Venemaa looderegiooni kohta (küsitlusele 

pühendatakse eraldi aruanne). 

Kui ei ole märgitud teisiti, on aruandes küsitluse tulemused esitatud protsendina kõikidest 

vastajatest. 

 

  

                                                           
1 Statistiline viga 1600 inimesega valimis (tõenäosusega 0,95) ei ületa: 3,4% näitajate puhul, mis on 50% 

lähedal; 2,9% näitajate puhul, mis on 25%/75% lähedal; 2,0% näitajate puhul, mis on 10%/90% lähedal; 

1,5% näitajate puhul, mis on 5%/95% lähedal. 
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Venemaalaste suhtumine Eestisse 

Selleks, et hinnata adekvaatselt Venemaa elanike ettekujutust Eestist, tuleb esmalt rõhutada 

riigi tajumise konteksti. Postsovetliku aja jooksul on Eesti, nagu ka teised Balti ja Ida-Euroopa 

endise idabloki riigid (Poola, Tšehhoslovakkia, Ungari), kaotanud oma varasema lääneliku 

kuvandi. Suletud, defitsiidis ja repressiivse ühiskonna silmis olid need riigid Lääne kultuuri 

funktsionaalseks aseaineks. NSVLi kokkuvarisemine laiendas oluliselt võimalusi – esimest korda 

80 aasta jooksul sai eri eesmärkidel külastada Euroopa ja Ameerika riike. Nii muutusid 

liikumisvõimalused peamiselt noorematele inimestele, kes olid haritum, ettevõtlikum ja mobiilsem 

osa rahvastikust. Turismi ja äriga seotud liikumiste vood muutusid. Eesti külastamine on endiselt 

tähtis ja asjakohane peamiselt ainult nende inimeste jaoks, kes elavad piirialadel või Eestile 

lähedastes piirkondades (joonis 1). 

Joonis 1 

Kas Te olete Eestis käinud? 

 

Need, kes on Eestis käinud (peamiselt nõukogude ajal), on praegu valdavalt eakad ja 

haritud inimesed, pealinnade või suuremate linnade elanikud. Ehk siis see elanikkonna kiht, keda 

nõukogude ajal nimetati intellektuaalideks (tabel 1). Küsimusele, miks ei ole käidud Eestis pärast 

1991. aastat, vastati peamiselt kahte moodi: „Eesti ei huvita mind“ (59%) ja „Liiga kallis“ (28%). 

Külastamisest keeldumise muud motiivid olid „Hirmutab vaenulik suhtumine venemaalastesse“ ja 

„Viisat on raske saada“. Nii vastas ebaoluline osa vastajatest (vastavalt 7% ja 2%). 

Tabel 1 

Kas Te olete Eestis käinud? (2021. aasta andmed, ülevenemaaline valim; jaotus peamiste 

sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel) 

 Enne 

1991. 

aastat 

Pärast 

1991. 

aastat 

7

7

44

2

2

34

15

20

16

75

72

21

2018 (Venemaa)

2021 (Venemaa)

2021
(looderegioon)

Ei ole käinud ega kavatse minna Ei ole käinud, kuid tahan minna

Pärast 1991. aastat Enne 1991. aastat
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Keskmiselt 7 2 

Sugu 

Mehed 6 1 

Naised 8 2 

Vanus 

18–24 - 2 

25–39 1 3 

40–54 5 1 

55-aastased ja vanemad 15 1 

Haridus 

Kõrgharidus 10 3 

Keskeriharidus 6 1 

Üldkeskharidus 5 1 

Keskharidusest madalam 

haridustase 

5 1 

Asula liik 

Moskva 11 1 

Suurlinn 10 4 

Keskmise suurusega linn 6 1 

Väikelinn 5 1 

Maa-asula 6 1 

 

Praegust suhtumist Eestisse, ettekujutust Eestist, selle ajaloost ja kahe riigi omavahelistest 

suhetest mõjutavad väga suurel määral vanema põlvkonna inimeste suhtumine ja stereotüübid. 

Valdava osa Venemaa ühiskonna suhtumine Eestisse on positiivne (nii vastas 52% vastanutest; 

joonis 2). Äärmuslik suhtumine (kas väga hea või väga halb) on väga väikesel osal vastanutest 

(mõlemaid 6%). Suur osakaal oli vastusel „Ei oska vastata“. Pea kolmandikul vastanutest ei ole 

oma arvamust või nad ei saa seda avaldada, sest neil puudub huvi Eesti vastu. Arvestades, kui vähe 

teavad venemaalased Eesti kohta, ei ole see üllatav. 

  



[Sisestage tekst] 

 

Joonis 2 

Kuidas suhtute praegu üldiselt Eestisse? 

 

Noorte suhtumine Eestisse on võrreldes teiste vanuserühmadega positiivsem (65% noored 

vs. 38% pensionieelikud ja pensioniealised; tabel 2). Suhtumine ei tulene aga tegelikest teadmistest 

selle riigi kohta, vaid üldisest sümpaatiast kõikide Põhja-Euroopa riikide vastu. Neid nähakse kui 

demokraatia, kõrgete elustandardite, õigusriigi ja arenenud kodanikuühiskonna ideaalsete 

kuvanditena. See hoiak kantakse üle ka Eestile. 

Eakad mehed suhtuvad Eestisse märksa negatiivsemalt (25% vs. nooremate 8%). 

Samamoodi suhtutakse ka teistesse Balti riikidesse või Ida-Euroopa riikidesse.  

Kuigi neid, kes ei osanud vastata, oli palju (34–32% ei tea Eesti kohta midagi, on 

ükskõiksed või ei ole huvitatud sellest riigist), on positiivset suhtumist negatiivsest rohkem. Samas 

muutub erinevates sotsiaaldemograafilistes rühmades negatiivsete hoiakute ja ideoloogiliste 

veendumuste osakaal vähe. Eestit sagedamini külastavatel vastajatel Venemaa looderegioonist oli 

aga vastamisega vähem raskusi ja ka üldiselt oli nende suhtumine Eestisse märksa heatahtlikum 

(keskmiselt 20% võrra: Venemaa üldine elanikkond 50–52% ja Eestiga piirnevate alade elanikud 

72%). 

Tabel 2 

Kuidas suhtute praegu üldiselt Eestisse? (2021. aasta andmed, ülevenemaaline valim; jaotus 

peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel) 

 
Väga hästi + 

üldiselt hästi 

Väga 

halvasti + 

üldiselt 

halvasti 

Ei oska vastata +/- suhe 

Keskmiselt 52 17 32 3.0 

Sugu 

Mehed 47 23 31 2.0 

34

32

18

17

17

10

50

52

72

2018 (Venemaa)

2021 (Venemaa)

2021
(looderegioon)

Väga hästi + üldiselt hästi Väga halvasti + üldiselt halvasti Ei oska vastata
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Naised 56 12 32 4,7 

Vanus 

18–24 aastat 65 8 27 8,1 

25–39 aastat 52 10 31 5,9 

40–54 aastat 45 19 31 2,0 

55-aastased ja vanemad 38 25 34 1,7 

Haridus 

Kõrgharidus 56 16 28 3,5 

Keskeriharidus 52 17 31 3,0 

Üldkeskharidus 46 18 37 2,5 

Keskharidusest 

madalam haridustase 

26 23 51 1,1 

Asula liik 

Moskva 62 23 15 2,7 

Suurlinn 47 16 37 2,9 

Keskmise suurusega 

linn 

54 19 28 2,8 

Väikelinn 52 14 34 3,7 

Maa-asula 49 17 33 2,9 

Uuringu käigus ilmnesid Eestisse suhtumisel selged vastuolud või erinevused: vastaja 

isiklik suhtumine Eestisse on märgatavalt parem võrreldes sellega, kuidas tajutakse Venemaa ja 

Eesti omavahelisi suhteid. Kui üksikisiku tasandil on valdav positiivne suhtumine (üksikisiku 

suhtumine riiki ja selle elanikesse on keskvalitsusest erinev ning seda mõjutavad inimese 

väärtused, huvid ja igapäevaelu), siis riikide omavahelisi suhteid hindavad samad inimesed pigem 

negatiivseteks, kuigi negatiivsete momentide intensiivsus ei ole väga suur. 

Üsna headeks (sõbralikeks, heanaaberlikeks) peab suhteid kõigest 8% (joonis 3), 22% peab 

suhteid normaalseteks (mida see ka ei tähendaks ja millisele normile see ka ei vastaks – 

vastastikune kasu, suhete kasulikkus või vältimatute konfliktide ja vastandlike huvide talumine). 

Peaaegu pooled ehk täpsemalt 48% hindab suhteid vaoshoitult negatiivseteks. Pingeliseks ja 

vaenulikuks hindavad suhteid 19% vastanutest ning jahedaks 29%. Kokku on see kõige suurem 

osa vastustest ja annab tooni kõikidele teistele. 22% vastanutest kas ei osanud suhteid hinnata või 

siis vältisid negatiivse hinnangu väljendamist. 

Joonis 3 

Kuidas Te iseloomustaksite praeguseid suhteid Venemaa ja Eesti vahel? 
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Mida suurem on vastajate vanus, seda rohkem on negatiivseid hinnanguid (kõige 

noorematel 33% ja kõige vanematel 62%). Vastupidist seost on märgata haridustaseme puhul: 

haritud ja poliitiliselt aktiivsed elanikerühmad hindavad meie riikide omavahelisi suhteid 

sagedamini halvaks (kõrgharidusega vastajatest 53% ja Moskva vastajatest 68%). Vähem annavad 

negatiivseid hinnanguid madalama haridustasemega vastajad (30%) ning äärealade, maa-asulate 

ja väikelinnade elanikud (35%), kuid nende seas on suurem arv neid, kes ei osanud vastata (17% 

on kõrgharidusega ja 37% keskharidusest madalama haridustasemega). 

Lihtsalt fakti põhjal, et Venemaa ja Eesti omavahelisi suhteid hinnatakse negatiivseteks, 

on raske järeldada, kas vastajad on või ei ole Eestisse suhtumisel solidaarsed riigi ametliku 

seisukohaga, kas see tähendab nõustumist poolametliku seisukohaga (riikide omavaheliste suhete 

halvenemises varjatult Eesti süüdistamine) või lihtsalt nenditakse asjade seisu (mis alati ei tähenda 

tingimata nõustumist Venemaa juhtkonna poliitikaga). Nende nüansside selgitamiseks on vaja 

esitada lisaküsimusi. 

  

10

26

31

13

6

15

8

22

29

12

7

22

14

25

34

11

8

8

Sõbralikud + head,
heanaaberlikud

Normaalsed, rahulikud

Jahedad

Pingelised

Vaenulikud

Ei oska vastata

2018 (Venemaa) 2021 (Venemaa) 2021 (looderegioon)
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Teadmised Eestist 

Üldiselt teavad venemaalased Eesti elust, poliitilisest struktuurist ja ajaloost väga vähe ega 

huvitu eriti nendest teemadest. Kõigest 7% (joonis 4) teab, et meie riikide vahel ei ole siiani 

sõlmitud piirilepet (vanemate vastajate seas oli neid 10–11%, juhtide seas 15%). Veel 19% on 

sellest teemast midagi kuulnud, kuid selget arusaama teemaga seotud asjaoludest, põhjustest ja 

raskustest neil ei ole. Suurem osa venemaalastest (74% vastajatest) kuulsid sellest esimest korda 

uurimuse ajal. Ilmselgelt neid see teema ei huvita, mistõttu on neil ka raske selle kohta midagi 

konkreetset ja sisukat öelda. Eestile lähedal olevate piirkondade elanikud on aga teemast täiesti 

teisiti informeeritud: 20% teavad, et Eesti ja Venemaa vahel ei ole sõlmitud piirilepet; 30% on 

sellest kuulnud, kuid ei süüvinud riikide vaheliste erimeelsuste üksikasjadesse; ülejäänud 50% ei 

tea sellest midagi. 

Joonis 4 

Kas Te teate, et pärast Eesti iseseisvumist ei ole Eesti ja Venemaa vahel siiani sõlmitud 

piirilepet? 

 
 

 

  

7

20

19

30

72

48

2

2

2021 (Venemaa)

2021 (looderegioon)

Tean hästi

Olen sellest midagi kuulnud
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Kust saadakse teavet Eesti kohta? 

Eesti kohta saadakse peamiselt teavet koolist (joonis 5) ja Venemaa riiklikest telekanalitest. 

Kolme viimase aasta jooksul toimunud väiksemad muutused tulenevad sellest, et Eesti kohta käiva 

teabe hulk on meedias vähenenud. Võrreldes 2018. aastaga saadi 2021. aastal Eesti kohta teavet 

Venemaa televisioonist 7% vähem ning ajalehtedest ja ajakirjadest 6% vähem. Seetõttu on 

suhteliselt suurenenud ka keskkoolis saadud teadmiste osakaal (10% võrra). Sotsiaalses plaanis 

tähendab aga kooliteadmiste suur osatähtsus seda, et rahva ettekujutus on jäänud eelnevatel 

aastatel saadud teadmiste tasemele ning neil ei ole teadmisi elust tänapäevases Eestis, iseseisvuse 

aastatel toimunud muutustest ja riigi praegusest poliitikast. 

Joonis 5 

Kust olete saanud peamiselt teavet, mis on kujundanud Teie arvamust Eestist? (graafikul on 

esitatud 10% või rohkem saanud vastusevariandid) 

  
 

Suhtumist Eestisse mõjutab oluliselt see, kust on teavet saadud või milliseid kanaleid 

vastajad pidevalt kasutavad ja usaldavad (tabel 3). Nendest, kelle suhtumine põhineb üksnes 

Venemaa riiklikel telekanalitel, suhtuvad Eestisse positiivselt ja heatahtlikult 46–49% (keskmisest 

näitajatest madalam), negatiivselt aga 22–23% (üle keskmise). Sotsiaalvõrgustike ja telegramm-

kanalite kasutajate seas on samad näitajad 61% ja 65%, Eestisse negatiivselt suhtujaid on 8–15% 

(alla keskmise). 

Tabel 3 

Kust olete saanud peamiselt teavet, mis on kujundanud Teie arvamust Eestist? (2021. aasta 

andmed, ülevenemaaline valim; jaotus peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel) 

 TV Internet Ajakirjandus Kool Sotsiaalvõrgustikud 

Keskmiselt 29 26 10 26 13 

Sugu 

Mehed 28 32 13 25 14 

Naised 30 21 8 27 12 

Vanus 

36

16

27

12

16

29

26

26

13

10

Vene televisioonist

Kooli ajast, kooliõpikutest

Internetist

Sotsiaalvõrgustikest

Ajalehtedest, ajakirjadest

2018 (Venemaa) 2021 (Venemaa)
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18–24 aastat 20 39 11 23 22 

25–39 aastat 23 38 8 29 20 

40–54 aastat 33 27 11 28 12 

55-aastased ja vanemad 34 13 10 23 7 

Haridus 

Kõrgharidus 31 34 12 27 17 

Keskeriharidus 29 26 9 27 14 

Üldkeskharidus 27 19 9 30 7 

Keskharidusest 

madalam haridustase 

27 8 6 6 7 

Asula liik 

Moskva 34 27 13 30 9 

Suurlinn 27 27 7 23 13 

Keskmise suurusega linn 30 31 12 26 13 

Väikelinn 31 29 11 25 18 

Maa-asula 29 20 9 30 11 
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Eestiga seotud assotsiatsioonid 

Negatiivsete ja positiivsete assotsiatsioonide suhe on kolme viimase aasta jooksul veidi 

paranenud (joonis 6). Selle küsimuse negatiivsete ja positiivsete vastuste summade suhe oli 2018. 

aastal keskmiselt 111:80 (=1,39), 2021. aastal aga 93:100 (=0,87). Eri sotsiaaldemograafilistes 

rühmades on Eesti tajumise stereotüübid märkimisväärselt erinevad. Vaatame neid erinevusi Eesti 

ühiskonna kõige üldisemate (vastajate poolt kõige enam nimetatud) iseloomulikumate omaduste 

näitel (2021. aasta andmed). 

Joonis 6 

Millised väärtused on Teie arvates Eesti ühiskonnale ennekõike omased? (graafikul on esitatud 

10% või rohkem saanud vastusevariandid) 

 
Tabelist 4 on näha, et kõige negatiivsemalt tajuvad Eestit vanemad ja haritud vastajad, kes 

elavad Venemaa pealinnas, kellel on kõige rohkem säilinud ideoloogilised (impeeriumijärgsed) 

hoiakud ja vaated, kes kannavad oma pahameele ja solvumise üle Eesti ühiskonnale ning peavad 

eestlasi endise impeeriumi pealinnast kaugenenuks, samuti suletuteks ja kõrkideks. Vähesel 

määral on need vaated ja arvamused omased noorematele vastajatele ja sotsiaalsete äärealade 

elanikele, kes on võrreldes Moskva ja suurlinnade elanikega oluliselt vähem kallutatud. 

30

25

24

17

8

12

7

9

27

23

20

19

18

13

11

10

10

31

Национализм

Высокомерие

Закрытость

Высокий уровень жизни

Демократичность

Консерватизм

Равенство, 
справедливость

Отсутствие 
принципов/цинизм

Затрудняюсь ответить

2018 (Россия) 2021 (Россия)Venemaa

Natsionalism 

 

Kõrkus 

 

Suletus 

 

Kõrge elatustase 

 

Demokraatlikkus 

 

Konservatism 

 

Võrdsus, õiglus 

 

Põhimõtete puudumine 

 

Ei oska vastata 

Venemaa 
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Kui vaadata negatiivsete ja positiivsete vastuste suhet vanuseti, siis on pilt väga ilmekas: 

18–24-aastaste seas moodustab Eesti suhtes positiivsete hinnangute summa 152% (negatiivseid on 

70%), 55-aastaste ja vanemate seas on positiivseid hinnanguid 66% (negatiivseid 112%). Seega 

on omavaheline suhe vastupidine: esimesel juhul 2:1 ja teisel juhul peaaegu 1:2. See tähendab, et 

NSVLi lagunemisega ja Eesti liitumisega Euroopa Liiduga seotud kibestumus väheneb aastate 

jooksul ning uute põlvkondade tekkimisega, hoolimata Lääne vastu suunatud propaganda 

pingutustest. 

Tabel 4 

Millised väärtused on Teie arvates Eesti ühiskonnale ennekõike omased? 

 %, 

keskmiselt 

Näitaja maksimaalsed 

väärtused % 

Näitaja minimaalsed 

väärtused % 

Natsionalism  

23 

Moskva – 41; 

55-aastased ja vanemad – 

30; 

 kõrgharidusega – 24 

25–39-aastased – 15; 

keskharidusest madalam 

haridustase – 13; 

maa-asula – 17 

Kõrkus 

20 
55-aastased ja vanemad – 

30; Moskva – 38 

18–24-aastased – 11; 

keskharidusest madalam 

haridustase – 7 

Suletus 

19 

Moskva – 29; 

kõrgharidus – 23; 

55-aastased ja vanemad – 

21 

18–24-aastased – 16; 

keskharidus – 13; 

maa-asula – 13 

Kõrge elatustase 

18 
18–24-aastased – 23; 

kõrgharidus – 20 

55-aastased ja vanemad – 17; 

keskharidusest madalam 

haridustase – 8 

Demokraatlikkus 
13 

18–24-aastased – 16; 

kõrgharidus – 15 
55-aastased ja vanemad – 9 

Võrdsus, õiglus 10 18–24-aastased – 20 55-aastased ja vanemad – 6 

Stabiilseid etnilisi ja sotsiaal-ideoloogilisi stereotüüpe kujundavate positiivsete ja 

negatiivsete hinnangute suhe on 28:13 (või 2:1,31 neutraalsete assotsiatsioonidega vastuse puhul). 

Venemaa meediakanalite kaudu saadavat teavet Eesti kohta usaldatakse 38% (sealhulgas 

täielikult usaldavad kõigest 8% – joonis 7). Seda ei usalda ja hindab kriitiliselt oluliselt vähem 

vastajaid (25%). Rohkem kui kolmandik vastanutest (37%) kas ei märka seda, kuna teema ei ole 

nende jaoks oluline, tajuvad seda kui taustal olevat infomüra või ei oska nad sellele küsimusele 

vastata, sest ei ole seda tüüpi teabega lihtsalt kokku puutunud. Suure usaldamatuse poolest 

eristuvad kaks vastajate rühma – ettevõtjad (43%) ning juhid ja mänedžerid (36%). Venemaa 

meediast saadavat teavet Eesti kohta usaldavad täielikult spetsialistid ja teenistujad, kellest suurem 

osa on naised. 

Joonis 7 

Mil määral usaldate Eestit puudutavat teavet, mida edastavad Venemaa meediakanalid? 
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23

29

6

38
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32

5

Usaldan täielikult + pigem
usaldan

Ei usalda üldse + pigem ei
usalda

Ei tea sellest midagi
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2018 (Venemaa) 2021 (Venemaa)



[Sisestage tekst] 

 

Huvi Eesti vastu 

Eesti vastu tuntakse huvi peamiselt puhkamise ja turismi eesmärkidel (loodus, 

vaatamisväärsused, kultuur, poodlemine jms; joonis 8). Selle riigi geograafiline asend, lähedus 

Venemaale ja lihtne juurdepääs transpordiga muudavad teiste riikide võrdsete piirangute korral 

siia tuleku tehtavaks. Raudse eesriide langemine pärast 1991. aastat tegi teiste Euroopa riikide 

(Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hispaania, Türgi või Kreeka) külastamise 

atraktiivsemaks. Seda muu hulgas kliima, muuseumide, puhkuse ja poodlemise mõttes. 

Demokraatliku riigistruktuuri eripära, poliitika, õigussüsteemi või sotsiaalpoliitika küsimused 

äratavad väga väikese vähemuse tähelepanu. 

Alates 2018. aasta küsitlusest ei ole Eestist huvitumise põhjuste struktuur muutunud 

(kõikumised on lubatud statistiliste mõõtmisparameetrite piires). 

Joonis 8 

Mis Teid Eesti juures kõige enam huvitab? 
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Venemaal ja Eestis elamise võrdlus 

45% venemaalasi on veendunud, et võrreldes Venemaaga on Eestis parem elukvaliteet, 11–

12% arvab, et see on madalam, ja 19–21% arvab, et see on mõlemas riigis sarnane (23–25% 

küsitletutest ei osanud sellele küsimusele vastata; joonis 9). Suurte sotsiaalsete ressurssidega 

(haritud, laiema teabeallikate valikuga) ja aktiivsemad (ettevõtjad, spetsialistid jms) inimesed on 

keskmisest kindlamad (50–56%), et Eestis on elukvaliteet parem kui Venemaal. Õppurite või 

pensionäride hinnang on madalam (34–38%). 

Joonis 9 

Kas Teie arvates on Eestis parem või halvem elukvaliteet kui Venemaal? (2021. aasta andmed, 

ülevenemaaline valim) 

 
Vastaja eelnev teavitamine tegelikust olukorrast Eestis (nt keskmise palga suurus) tekitab 

šokilähedase reaktsiooni (joonis 10): keskmiselt 53% arvasid, et see on intervjueerija poolt 

nimetatust väiksem (1515 eurot või 130 300 rubla; meie küsitluste andmeil on Venemaal keskmine 

kuupalk 40 000–42 000 rubla). 23% vastanutest ütlesid, et arvasid just nii, ja 6% oletasid, et 

keskmine kuupalk on Eestis veelgi suurem (16% ei osanud vastata, neil ei olnud selle kohta mitte 

mingit teavet). Kõige rohkem avaldas see teave muljet spetsialistidele (59%), mänedžeridele 

(55%), õppuritele (63%) ja koduperenaistele (66%). 
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Joonis 10 

2020. aasta IV kvartalis oli Eesti keskmine kuupalk 1515 eurot (130 290 Vene rubla) ja 

keskmine vanaduspension 559 eurot (47 558 Vene rubla). See on: (2021. aasta andmed, 

ülevenemaaline valim) 

 
 

Seda silmas pidades ei üllata absoluutse enamiku vastajate arvamus, et Eesti majandust 

võib pidada „üheks arenenumaks“ (selle hinnanguga nõustusid 54% ja ei nõustunud 28%, 

ülejäänud ei osanud vastata; joonis 11). Töötava rahvastiku seas on see arvamus vahemikus 56% 

(töölised) ja 61% (spetsialistid). Sellega ei nõustunud peamiselt pensionärid ja riigiteenistujad 

(32%). 

Joonis 11 

Mil määral olete nõus väitega, et tänapäeva Eesti on riik, millel on postsovetlikest riikidest 

kõige arenenum majandus? (2021. aasta andmed, ülevenemaaline valim) 
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Hinnang 1940. aasta sündmustele 

Suhtumist Eestisse mõjutavad ka mitmesugused nõukogulikud arusaamad, mis ei ole kuigi 

mõistuspärased ja mida enamik Venemaa rahvastikust ei tunneta. See on omamoodi Vene 

ühiskonna kollektiivne alateadvus, mis avaldub 1940.–1970. aastatel omandatud nõukogude 

propaganda harjumuslike ideoloogiliste stereotüüpidena. Inimesed mäletavad, et Balti riigid olid 

lähiminevikus ühtse liidu ja ruumi osa, vabariik NSVLi koosseisus (joonis 12). Pea neljandik 

venemaalastest (74%) ei tea, et Eesti oli aastatel 1918/1920–1940 iseseisev riik (47% ei ole sellest 

üldse midagi kuulnud, 27% teavad midagi ähmaselt ja ebamääraselt, on selle perioodi kohta kuskilt 

midagi lugenud või kuulnud, kuid ei mäleta, mida täpselt). Kõigest 26%-l vastajatest on kindel 

ettekujutus Eesti iseseisvuse ajaloost ning suhete kontekstist Nõukogude Venemaa ja NSVLiga. 

Joonis 12 

Kas teate, et esimese ja teise maailmasõja vahelisel ajal oli Eesti iseseisev vabariik? (2021. 

aasta andmed, ülevenemaaline valim) 

 
 

1940. aasta sündmusi (Eesti, Läti ja Leedu annekteerimine) tõlgendatakse endiselt 

nõukogude aja versiooni järgi (tabel 5): 58% arvab, et see oli vabatahtlik liitumine NSVLiga. 

Kõigest 20% vastajatest (st vähem kui on neid, kes mäletasid, et sõdade vahel oli Eesti iseseisev 

riik) kinnitavad suurema (8%) või väiksema kindlusega (pigem okupeeriti – 12%), et Punaarmee 

okupeeris 1940. aasta juunis Eesti. 

Tabel 5 

Kas Teie arvates 1940. aasta juunis Eesti, Läti ja Leedu okupeeriti või nad astusid 

vabatahtlikult Nõukogude Liitu? (2021. aasta andmed, ülevenemaaline valim; jaotus peamiste 

sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel) 

 Nad 

okupeeriti 

Liitusid 

vabatahtlikult 

Ei oska 

vastata 

Keskmiselt 20 58 22 

Sugu 

Mehed 20 61 18 

Naised 20 55 26 

Vanus 

18–24-aastased 22 47 32 

25–39-aastased 23 52 26 

40–54-aastased 18 61 21 

55-aastased ja vanemad 19 63 18 
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Haridus 

Kõrgharidus 24 58 19 

Keskeriharidus 19 60 21 

Üldkeskharidus 18 52 31 

Keskharidusest madalam haridustase 12 56 32 

Asula liik 

Moskva 23 69 8 

Suurlinn 16 59 25 

Keskmise suurusega linn 22 57 21 

Väikelinn 24 53 23 

Maa-asula 16 57 27 

Sotsiaalne staatus 

Ettevõtja 29 51 20 

Juht 25 62 13 

Spetsialist 23 57 20 

Teenistuja 19 64 17 

Tööline 15 57 28 

Õppur 34 41 25 

Pensionär 16 64 20 

Koduperenaine 20 49 31 

Ei tööta 18 46 35 

Teabeallikad, mida peetakse usaldusväärseteks 

TV 16 65 19 

Sõbrad, sugulased, tuttavad, naabrid 19 63 17 

Veebiväljaanded 19 62 20 

Sotsiaalvõrgustikud 26 55 19 

Telegramm-kanalid 28 50 22 

Ei usalda kedagi 20 48 32 
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Järeldused 

Uuringu tulemused näitavad, et suurem osa venemaalastest suhtub Eestisse valdavalt 

positiivselt, jagades ammust ettekujutust sellest riigist kui Lääne või Euroopa kultuuriga 

ühiskonnast. Kõrge elatustase ja demokraatlik süsteem teevad kuvandi positiivseks. Seda eriti 

noorte jaoks, kes sõltuvad vähem riikliku, Lääne vastu suunatud ja antiliberaalse propaganda 

mõjust. Samas on huvi selle riigi vastu väike. Teadmised riigi eripärast, poliitilisest süsteemist ja 

viimastel aastakümnetel toimunud ühiskondlikest protsessidest on vähesed ning pigem vähenevad, 

sest teavet eestlaste igapäevaelu kohta on piiratult. Samal ajal säilib inertsist NSVLi lagunemisest 

tingitud kibestumus, mis on eriti märgatav eakamate inimeste seas. On tunda, et meedias ja 

internetis on Eesti kohta käiva teabe selge defitsiit. 

 


