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ulatame p agulastele terekeie
Oleme Tallinna Keskraamatukogu v66rkeelse kirjanduse
osakonnas v6tnud uheks sudameasjaks l6imumise
edendamise oma lugejate seas. Eesmdrgi saavutamisel
mdngib olulist rolli ka rahvusvahelise kaitse saanud isikute
kaasamine raamatukogu tegevustesse. Laiemale uldsusele
on rahvusvahelise kaitse saanud isikud tuntud pagulastena.
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uru Eesti Pagulasabi s6nast ab pagulase m6iste
jairgmiselt: Pagulane on inimene, kes on pdgenenud oma
koduriigist, kuna tedn kiusatakse seal taga rassi, LtsLt,

rahuuse, poliitiliste uaadete udi teataaasse sotsiaalsesse
riihma kuulumise tdttu ning ei saa seetdttu oma koduriiki
naastal. Meie jaoks on pagulane uks meie lugejaist,
kes vddrib haid teenuseid, mis aitaksid tat hakkama
saada uues, esialgu tundmatus ja kodukohast vdga
erinevas paigas. K6igil raamatukoguhoidjail tasub
meeles pida da, et IFLA p6him6tted rahvaraamatu-
kogudele sisaldavad olulist klauslit, mis utleb, et
koikidele inimestele, olenemata nende eriomadus-
test, peab olema tagatud ligipdds informatsioonile
(IFLA,2076)'. V6iksime ja oskaksime teha enamat
kui pelk ligipiiiisu lubamine. Ulatagem pagulastele
raamatukogudes terekded ja olgem neile abiks
Eestisse elamisvddrse elu rajamisel!

Eneseharimisega hea teenuseni
Usume, et kvaliteetse teeninduse tagab p6hjalikult ning
aja- ja asjakohaselt koolitatud v6i n6ustatud tootajaskond.
See p6himote kehtib ka pagulasperedele suunatud
teeninduse pakkumisel. Selliste perekondade liikmed
on kodumaalt p6genemise jdrel sageli traumeeritud ja

1 Kes on pagulane? (i.a). Kasutatud 25.07.2018.
http: / / www.pagulasabi.eelkes-pagulane

2 Principles on Public Access in Libraries. (2016).
Kasutatud 25.07.2018.
https: / / www.ifla.org / publications/node / 10328

haavatavas olukorras. Ei ole m6istlik panna pagulas-
peresid teenindama koolitamata tootajat, kes kujundab
oma hoiakut ja sellest tulenevaid kditumismalle kuulu-
juttude ja ebatdpse informatsiooni najal. Nii aitame
tahtmatult kaasa pagulasperede rihiskonnast irdumi-
sele ja rahvustevaheliste ldhede tekkimisele. See ei ole
IFLA vddrtusi jiirgiva rahvaraamatukogu jaoks hea
tava.

Enne koolituste planeerimist on hea oma tootajate ja
kolleegidega pagulaste teemal vestelda, et olla kursis
olemasolevate kusimuste, teadmiste, eelarvamuste ja
hirmudega. Esialgu v6ibki piisata p6hjalikust vest-
lusest, mis toimib omamoodi n6ustamisena. Seejdrel
voib, vastavalt vajadusele ja edasise too kdigus tekki-
nud probleemolukordadele korraldada spetsiifilise-
maid koolitusi. Hiisti valitud ju planeeritud koolitused
aitavad lisaks uute teadmiste kogumisele ka alusetuid
eelarvamusi timber ltikata ja tootajaid inspireerida.
Raamatukokku avatuma ja teadlikuma keskkonna
loomise nimel on v66rkeelse kirjanduse osakond
korraldanud temaatilisi koolitusi rallinna Kesk-
raamatukogu ja ka teiste Eesti raamatukogude
tootajaile.

Esimene p6hjalikum koolitus leidis aset 2016. aasta
novembris, mil toimus traditsiooniline Aleksander
Sibulale piihendatud erialapdev. Tallinna Keskraa-
matukokku olid koolitusest osa v6tma tulnud raamatu-
koguhoidjad ule kogu Eesti. Koolituspdeva sisust annab
aimu pdeva teema - Raamatukogud multikultuurses
Eestis. Muuhulgas said osalejad selgemaks rahvus-
vahelise kaitse andmise ja saamise nuansid, pagulaselu
igapeievaaspektid, tugiisikute too sisu, vihakone olemuse



ja araabia maade kultuuri rikkuse.
Koolituspdeval esinesid Kristi Kdsper
(Siseministeerium), Gert Teder
(MTU Mondo), Eero ]anson (MTU
Eesti Pagulasabi), ]uhan Saharov
(Johannes Mihkelsoni Keskus),
Kelly Grossthal (SA Eesti Inimoi-
guste Keskus) ja Nastja Pertsjottg.k
(Balti Uuringute Instituut ja MTU
Ethical Links).

Jiirgmiseks olulisemaks koolituseks
oli 2017. aasta veebruaris toimunud
Ke elek oha iku I iibiaiimi s e ko olitus .

Osalejaid juhendasid eesti keele ope-
tajad Leelo Kingisepp ja Marju Ilves.
Meie eesmdrgiks oli koolituse jiirel
viilja tootada ulatuslik keelekohvi-
kute v6rgustik, mis annaks pagulas-
tele, muul p6hjusel sisserdnnanutele
ja ka siin juba pusivalt elavatele,
aga vdheloimunud inimestele v6i-
maluse eesti keele oskuse arendami-
seks k6ikides Tallinna linnaosades.
Oma eesmdrgi oleme praeguseks
triitnud ning v6ime r66muga t6deda,
et meie keelekohvikutes harjutavad
eesti keelt kdrvuti eri rahvustest
inimesed, kelle omavaheline ldbisaa-
mine ei soltu pagulasstaatusest v6i
selle puudumisest.

Kolmas suurem koolitus on toimu-
mas 2018. aasta sugisel, mil MTU
Rahvusvaheline Muj a ja f ohannes
Mihkelsoni Keskus viivad keskt aa-
matukogu tootajaile liibi 6ppepaev a,

kus osalejad viiakse kurssi Eestisse
paigutatud pagulasperede praeguse
olukortaga ja jagatakse n6uandeid
pagulasperede liikmeile vaj alike
teenuste viiljatootamiseks. Muu-
hulgas koneldakse koolitusel raa-
matukogude ja raamatukoguhoidjate
rollist pagulaste lOimimise protsessis.

Pagulased v66rkeelse
ki rjanduse osakonnas
Pagulaskriisi algusaegadel olime
veendunud, et vdrskelt riiki saa-
bunud pagulased tulevad pdrast
esmavajaduste tditmist usna peatselt
ise raamatukogudesse. Oleme harju-
nud meeldiva m6ttega, et raamatu-
kogu on igas riigis ja kultuuris
usna sarnasel, k6rgel positsioonil
olev asutus, mida ndhakse peamise
informatsiooni hoidju 1a jagajana.
Sellisesse kohta pidi meie oletuse

kohaselt tiks v66rasse kultuurikesk-
konda saabunu esmajoones oma
sammud seadma. Sellegipoolest ei
hakanud meie ustest pagulasperesid
en masse sisse voorima. Iah, oli ka
neid pagulasi, kes leidsid iseseisvalt

info sihtruhmani. Nimelt oleme
tiiheldanud, et pagulasteni info
viimisel on ddrmiselt oluline isiklik
kontakt ja usaldus infoallika vastu.
End haavatavana tundvad pagulas-
perede liikmed on pigem valmis
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tee raamatukokku ja oskasid kiiresti
ndha enda jaoks kasulikke v6ima-
lusi. Sellised inimesed olid siiski
vdhemuses. Alles hiljem, tugiisikute
ju pugulaste endiga suheldes, hak-
kasime m6istma, et olime alahinna-
nud saabujate esmase kultuuri5oki
ulatust, sisseelamiseks vajaliku aja
kestust ja fakti, et paljud neist ei tund-
nud end teretulnuna - ka mitte ava-
likes asutustes.

Suuremat osa pagulasperesid tuli
raamatukokku eraldi kutsuda. Siin-
juures on meie jaoks asendamatut
abi pakkunud asutus€d, mittetulun-
dusuhingud ja tugiisikud, kes on
selliste peredega otseses kontaktis.
]ust nende kaudu j6uab esmane

kulastama kohti ja osalema uritustel,
mida soovitab neile tuttav inimene.
Samuti oleme qajooksul 6ppinud,
et paremini v6etakse vastu n-o suust
suhu ja ndost ndkku liikuvat infot.
Plakateid v6ib raamatukogu info-
tahvlile, kodulbhele ja Facebooki
ktill ules riputada, aga palju parema
tulemuse saab otse tugiisikutega
suheldes ning pagulasgruppidele
infotundide tegemisel. Tehes selle
nimel vdsimatult tood, hakkab a1a

jooksul pagulaste ringkondades
levima kogemuspohine hea s6na,
mis toob usalduse viilja teeninud
raamatukokku uha enam pagulas-
peresid. Tuleb meeles pidada,
et usalduse loomine ei toimu uleoo.

Perekond Hanafy Liibanoni koogi tootoas kupsetatud leib



Kdesoleval aastal hakkasime sisserdnnanutele, seal-

hulgas ka pagulastele, pakkuma personaalseid n6usta-
misi, kus osaleja saab abi otsida oma igapdevaelus ette

tulnud kusimuste ja probleemide asjus. Oleme valmis
n6ustamisi labi viima eesti, vene, inglise ia ptantsuse
keeles. Senine osalejate arv on olnud vdga kesine.

Loodame arvu t6sta sedamooda, kuidas kasvatame
uldist pagulastest kulastajate arvu.

Pildil on Liibanoni koogi tootoas kupsetatud magustoit -
sambousekid. Neid kohupiimatdidisega pirukaid serveeriti

koos tootoas valminud roosisiirupiga.

V6orkeelse kirjanduse osakonnas oleme pagulasperede
liikmeid kaasanud mitmel eri viisil. Uks hea kaasamis-
viis on vabatahtlike vdrbamine pagulaste hulgast.
Vabatahtlikuna tegutsemine annab inimesele eesmdr-

gistatud ju kasuliku tegevuse, mida sooritades kasvab
enesekindlus ja -vaarikus. Samuti on vabatahtlikuna
tegutseval pagulasel v6imalik suhelda raamatukogu-
hoidjate ja lugejatega, mis omakorda artab arendada
keeleoskust ju 6ppida kohalikku kultuuri.

Uha populaarsemaks on muutunud ekskursioonid
ja infotunnid, kus tutvustame pagulaste gruppidele
raamatukogu ja rddgime keskraamatukogu erinevate
osakondade ja haruraamatukogude teenustest.

Sel viisil on meid kulastanud keele6Ppegrupid,
pagulaslaste suvelaager ja ka nditeks pagulasnaiste
klubi. V6ime rOomuga todeda, et meie senine koge-
mus nditab, et igal pagulasperel on kodu liihedal
vdhemalt uks haruraamatukogu, mida on lubatud
regulaarselt kasutama hakata. Samuti ollakse valmis

s6itma kaugemal asuvatesse haruraamatukogudesse,
et kasutada konkreetseid teenuseid. Niiiteks on kdsi-
toohuvilistest pagulased altid sSitma S6le raamatu-
kokku, kus asub 6mblustuba.

K6ige lihtsam on ekskursioone ja infotunde korraldada
lastele. Enamik neist 6pib eesti keele viiga kiiresti selgeks
ja tunni saab seega kenasti riigikeeles l2ibi viia. Muus
mdttes ei erine need lapsed eesti lastest. Kdik eesti lapsi
huvituma panevad ja l6bustavad lood, miingud ja tege-

vused on osutunud sama edukaks ka pagulaslaste hulgas
Veidi erinevamalt tuleb suhtuda tdiskasvanutele suu-
natud ekskursioonide ia infotundide korraldamisse.
Eelnevalt peab kindlasti tdpsustama osalejate keele-

oskust. Enamasti oleme saanud infotunnid liibi viia
inglise keeles. Vahel oleme tiritusel kasutanud ka n2iiteks

araabia keele t6lki, kelleks on enamasti varasematel
aastatel sisserdnnanud pagulane, kes on vahepealse
aja jooksul eesti keele selgeks 6ppinud. Sellised, n-o
kogenumad pagulased, on alati osutunud vZiga kiidu-
vddrseteks abilisteks ja liitlasteks lSimumisprotsessis.
T6lgi oleme tavaliselt leidnud pagulastega tegeleva
MTU vahendusel.

Pagulasi oleme kaasanud ka oma keelekohvikutesse.
Alustasime keelekohvikutega v66rkeelse kirjanduse
osakorrnas juba201,6. aasta stigisel. Aasta hiljem korral-
dasid keelekohvikuid juba pea k6ik keskraamatukogu
osakonnad ja haruraamatukogud. ]uba esimestest
tundidest v6tsid osa m6ned pagulased. Praegugi on
meie rahvusvahelises 6ppegrupis pagulasi, kes lisaks
eesti keele harjutamisele saavad v6imaluse erinevatest
rahvustest s6prade-tuttavate leidmiseks ning kohalike
kommete, kultuuri ja ajaloo tundma6ppimiseks.

Kui keelekohvikud on suunatud tdiskasvanutele,
siis lastele pakume eestikeelseid meisterdamistunde,
kus vabas ja toredas Shkkonnas saab klisitoo tegemise
kdrval peaaegu mdrkamatult eesti keelt harjutada.
Alustasime selliste tundidega juba2014. aasta alguses.
Aja jooksul on peamiselt vene keelt k6nelevate osale-

iate k6rvale ilmunud ka teisi keeli k6nelevad lapsed.
Erineva koduse keele ja kultuuritaustaga lapsed ei pea
tiksteise rahvuslikke ja keelelisi isedrasusi kuigi oluli-
seks. Nad aitavad iiksteist nii keerulisema eestikeelse
s6na jaoks 6ige hiiiilduse leidmisel kui ka raskemate
meisterdamisprojektide juures. V66raviha ei ole kaasa

siindinud, vaid 6petatud ja opitud.

Sel suvel osalesid pagulasperede liikmed ka v66r-
keelse kirjanduse osakonnas ja Kalamaja raamatu-
kogus toimunud zentangle-j oonistamise tiiiitubades,
mida viis ldbi raamatukogu vabatahtlik. Tegemist on
meditatiivse kunstivormiga, loomingulise meditat-
siooni ja l66gastumisviisiga, mis saavutatakse kordu-
vate mustrite joonistamisel. Osalejateks olid nii lapsed
kui ka tiiskasvanud ja r.iritustest kujunesid toredad
perede koosviibimised.

Pagulased ei pea alati olema iiritusel v6i koolitusel
kiilalised. Nad v6ivad vdga edukalt olla ka esinejad
v6i korraldajad. Uhe sellise toreda kogemuse saime
moodunud aasta siigisel aset leidnud rahvuskultuuride



ntdala korraldamisel. Uheks v66rkeelse kirjanduse
osakonnas toimunud urituseks oli Liibanoni kiiiigi
tiiiituba, mida viis labi Suuriast pdrit perekond
Hanafyd. Tootuba osutus vaieldamatult k6ige popu-
laarsemaks urituseks tolle nddala jooksul ning osale-
jate tagasiside oli eranditult positiivne. Tootoa eest
seaduslikult tasu saamiseks ja raamatukogule arve
esitamiseks otsustas perekond luua oma ettev6tte.
Praeguseks on ettev6te jalad alla saanud ning tege-
leb Liihis-Ida koogi tutvustamise ja toitlustamisega.
See edulugu on uheks suurepdraseks nditeks, kuidas
inimestele v6imaluse andmine ja nende toetamine
voib aidata neil luua vddrtust uhiskonnale laiemalt.
Igu edu saavutanud pagulane on potentsiaalne tdis-
vddrtuslik uhiskonnaliige, kes on valmis uhiskonda
panustama, makse maksma ja meie elusid kasv6i
kaudselt rikastama.

Oma tulevikuvisiooni jargi suudame v66rkeelse
kirjanduse osakonnas ja Tallinna Keskraamatukogus
laiemalt pakkuda heal tasemel ja vajalikke teenuseid
igale pagulaspere liikmele. Oleme joudsalt liikumas
selle eesmdrgi tiiitmise poole. Tuleb aga tunnistada,
et nii nagu teistegi lugejate puhul, ndeme ka pagulaste
hulgas usna selgeid soolisi erisusi. K6ige rohkem
kulastavad raamatukogu seni siiski naised ja lapsed.
Loodame tulevikus leida viise suurema hulga pagulas-
perede meesliikmete raamatukokku toomiseks.

Nii valmisid Liibanoni koogi tootoas salat...
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