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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Estonia (Estonian)

FLASH ‐ 269
Tahaksin küsida mõned küsimused, mis puudutavad suhteid erinevate põlvkondade vahel
meie ühiskonnas.
Q1. Loen ette mõned väited nooremate ja vanemate inimeste vaheliste suhete kohta.
Iga ühe puhul neist öelge palun, kas nõustute sellega täielikult, pigem nõustute, pigem ei nõustu või
üldse ei nõustu.
[ROTEERIGE VÄITEID – LUGEGE ETTE IGA RIDA KORDAMÖÖDA ‐ ÜKS VASTUS REA KOHTA]

Nõustun täiesti..........................................................................4
Pigem nõustun..........................................................................3
Pigem ei nõustu........................................................................2
Üldse ei nõustu.........................................................................1
[Ei tea/vastus puudub]..............................................................9

A … Noored ja vanemad inimesed ei ole üldjuhul ühel meelel selle osas, mis on ühiskonnale parim.
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B … Vanemad inimesed on ühiskonnale koormaks.
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C … Meedia liialdab põlvkondadevahelise konflikti ohuga.

43219

D … Kuna vanemaid hääletajaid on üha rohkem, pööratakse tulevikus poliitiliste otsustega vähem
tähelepanu noorte inimeste vajadustele.
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E … Kuna vanemad inimesed töötavad hiliste eluaastateni, jääb noorematele inimestele vähem
töökohti.
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F … Eestis on vanematel naistel on suurem vaesuse oht kui vanematel meestel.

43219

G … Ettevõtted, mis võtavad tööle peamiselt noori inimesi, toimivad paremini kui need, mis värbavad
erinevates vanustes inimesi.

43219

Q2. Nüüd loeksin ette mõned pensioniga seotud väited.
Palun öelge, kas te nõustute täielikult, pigem nõustute, pigem ei nõustu või üldse ei nõustu
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A … Järgmistel kümnenditel ei ole valitsused enam võimelised pensione maksma ega vanemate
inimeste eest hoolt kandma.
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B … Töötavatele inimestele on üha rohkem vastumeelt maksta makse ja sotsiaaltoetusi vanemate
inimeste toetamiseks.
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C … Meie valitsus kulutab liiga vähe haridusele ja noortele inimestele võrrelduna vanemate
inimestega.
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D … Vanemad inimesed aksepteerivad vajadust suurte pensionireformide järele, et kergendada
tööealiste inimeste finantskoormust.
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E … Meie valitsus peab pensionide jaoks ja vanemate inimeste hooldamiseks eraldama oluliselt
rohkem raha.
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F … Meie valitsus peaks lihtsustama vanematel inimestel Eestis jätkata töötamist peale normaalset
pensioniiga, juhul kui nad seda soovivad.
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Q3. Vanemad inimesed mitte ainult saavad ühiskonnalt, vaid võivad anda midagi ka tagasi.
Palun öelge, kas te nõustute täielikult, pigem nõustute, pigem ei nõustu või üldse ei nõustu
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A … Vanemad inimesed teevad peamise panuse vabatahtlikena heategevuses ja ühiskondlikes
organisatsioonides Eestis.
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B … Vanemate inimeste panust, kes hoolitsevad pere või teiste sugulaste eest, ei hinnata Eestis
piisavalt.
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C … Vanemate ja vanavanemate rahaline abi on tähtis noortele, kes loovad oma kodu ja perekonna.
43219
E … Vanematel ja noorematel inimestel ei ole piisavalt võimalusi kohtumiseks ja koos töötamiseks
ühingutes ning kohalikel ühiskondlikel algatustel.
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F … Arenevad tooted ja teenused, mis vastavad vanemate inimeste vajadustele, muutuvad Eesti
majanduse põhikäivitajaks.
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Q4. Lubage mul ette lugeda mõned väited probleemide kohta, mis on seotud vanurite eest
hoolitsemisega.
Palun öelge, kas te nõustute täielikult, pigem nõustute, pigem ei nõustu või üldse ei nõustu
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A … Arstid, õed ja professionaalsed hooldajad Eestis on hästi koolitatud hoolitsema vanurite
erivajaduste eest.
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B … Inimesed, kes peavad hoolitsema vanemate pereliikmete eest kodus, saavad Eestis head tuge
sotsiaalteenuste poolt.
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C … Eestis on piisavalt sotsiaalteenuseid, et toetada põduraid vanureid nii, et nad saavad jääda oma
kodudesse.
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D … Eestis on palju põduraid vanureid, kes saa iseseisvalt elada, sest nende kodud ei ole kohandatud
nende vajadustele.
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E … Vanemad inimesed panustaksid palju rohkem ühiskonda, kui neil oleks lihtsam ringi liikuda.
43219

Q5. Ja lõpuks küsiksin teilt ametivõimude rolli kohta.
Palun öelge, kas te nõustute täielikult, pigem nõustute, pigem ei nõustu või üldse ei nõustu
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A … Koolid peaksid edendama paremaid suhteid vanade ja noorte vahel.

43219

B … Kohalikud omavalitsused peaksid toetama ühinguid ja algatusi, mis edendavad tugevamaid
suhteid vanade ja noorte inimeste vahel.
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C … Valitsus teeb head tööd parema mõistmise edendamisel noorte ja vanade vahel.
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D … Peaksid olema avalikud keskused, kus vanematel vabatahtlikel aidataks leida nende oskuste ja
soovidega sobivaid võimalusi vabatahtlikuks tööks.

D1.

43219

Sugu
[MITTE KÜSIDA ‐ MÄRKIGE SOBIV]

D2.

D3.

‐

[1] Mees

‐

[2] Naine

Kui vana te olete?
‐

[_][_] aastat vana

‐

[00] [KEELDUS/ VASTUS PUUDUB]

Kui vana te siis olite, kui te lõpetasite päevases õppevormis õppimise?
[KIRJUTAGE SEE VANUS, MILLAL ÕPINGUD LÕPETATI]

D4.

‐

[_][_] ............................................................................................ aastat vana

‐

[ 0 0 ] ..............................................[ÕPIB PRAEGU PÄEVASES ÕPPEVORMIS]

‐

[ 0 1 ] ............................[EI OLE KUNAGI PÄEVASES ÕPPEVORMIS ÕPPINUD]

‐

[ 9 9 ] ............................................................... [KEELDUS/ VASTUS PUUDUB]

Kui rääkida Teie praegusest põhitegevusest, siis kas Te olete iseendale tööandja, teenistuja,
tööline või Te praegu ei tööta? Kas see tähendab, et te olete...

[JUHUL, KUI VASTUS PÕHIKATEGOORIALE ON OLEMAS, LUGEGE ETTE VASTAVAD ALAKATEGOORIAD]
‐ Iseendale tööandja
Æ i.e. :

‐ talunik, metsnik, kalur ....................................................................................... 11
‐ poeomanik, käsitöömeister .............................................................................. 12
‐ spetsialist (jurist, arst, raamatupidaja, arhitekt, jne) ....................................... 13
‐ ettevõtte juht..................................................................................................... 14
‐ muu .................................................................................................................... 15
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‐ Teenistuja
Æ i.e. :

‐ spetsialist (palgaline jurist, arst, raamatupidaja, arhitekt, jne)........................ 21
‐ tippjuht, direktor, juhataja................................................................................ 22
‐ keskastme juht................................................................................................... 23
‐ riigiametnik........................................................................................................ 24
‐ kontoritöötaja.................................................................................................... 25
‐ muu palgaline teenistuja (müüja, meditsiiniõde vmt.) .................................... 26
‐ muu .................................................................................................................... 27

‐ Tööline
Æ i.e. :

‐ keskastme juht/ töödejuhata (meeskonna juht, vmt...) ................................. 31
‐ Tööline ............................................................................................................... 32
‐ kvalifikatseerimata tööline................................................................................ 33
‐ muu .................................................................................................................... 34

‐ Praegu ei tööta
Æ i.e. :

‐ isik, kes vastutab majapidamise korrashoiu eest ............................................. 41
‐ õpilane, üliõpilane (päevases õppevormis) ...................................................... 42
‐ pensionär .......................................................................................................... 43
‐ isik, kes otsib tööd ............................................................................................. 44
‐ muu .................................................................................................................... 45

‐ [Keeldus]............................................................................................................................. 99

D6.

Kas tee elate...?
‐

pealinn ......................................................................................................... 1

‐

muud linnad................................................................................................. 2

‐

maa 3

‐

[Keeldus]...................................................................................................... 9

5/5

