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B. ANNOTATSIOON 
  

Uurimisprojekti eesmärk oli tuvastada vaenulikust infomõjutegevusest tulenevad probleemid 

ja pakkuda välja võimalikud lahendused. Uurimuse keskmes oli vaenuliku mõjutustegevuse 

diskursiivsete strateegiate väljaselgitamine ja sihtgrupi teadlikkuse uurimine. Samuti 

analüüsisime sihtgrupi valmisolekut mõjutustegevuse väljunditega toime tulla.  

 Projekt koosnes kolmest omavahel seotud faasist: kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest 

uuringust ning veebipõhise infomõjutusstrateegiate- ja võtete tuvastamisele suunatud 

õpiplatvormi prototüübi väljatöötamisest. Analüüsisime vaenuliku infomõjutustegevuse 

diskursiivsete strateegiate (infoudu tekitamine, polariseerumise võimendamine, 

ohustsenaariumite levitamine, vastase halvustamine, valeidentiteedi loomine) alast teadlikkust 

ja vastuvõtlikkust. Auditooriumi veenmine on reeglina edukas juhul, kui apelleeritakse 

identiteedi ja kultuurimälu seisukohast olulistele sündmustele, juttudele ja märksõnadele, mis 

emotsionaalset vastukaja tekitavad. See tingis vajaduse (sotsiaal)meedia tekstide kvalitatiivse 

analüüsi järele, mille tulemuste põhjal selgitame välja levinumate pettestrateegiate ja -tehnikate 

kirjelduse. 

 Saamaks ülevaadet vaenuliku mõjutustegevuse alasest teadlikkusest ja võimalikest 

probleemkohtadest, kasutasime kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimismeetodit. 

Küsitlusuuringu raames kaardistati tegevväelaste ja ajateenijate (sotsiaal)meedia tarbimise 

harjumusi, meediakriitilisust ning kogemusi ja ohukohti seoses vaenuliku mõjutustegevusega. 

 Nende kahe uurimisstrateegia kombineerimine andis teadmised ajakohaste ning 

efektiivsete õppematerjale (sh veebipõhise õpibaasibaasi prototüübi) väljatöötamiseks. 

 

 

1.   UURIMUSE RAAMISTIK JA EESMÄRGID 
  

 

1.1. Uurimisteema põhjendus ja eesmärgid 

Info- ja psühholoogilised operatsioonid on tänapäeva sõjategevuses olulise tähendusega. 

Sõjapidamine ei tähenda üksnes relvastatud konflikti kahe või enama vaenupoole vahel, vaid 

hõlmab üha enam erinevaid hübriidvorme. Tänast julgeolekukeskkonda iseloomustavad 

rahvusvaheliste institutsioonide nõrgenemine ja riikidevaheliste jõujoonte muutused, mis 

suurendavad ebastabiilsust, murendavad reeglitepõhist maailmakorda ja põhjustavad ühiskonna 

ulatuslikumat polariseerumist. 

  Kirjeldatud julgeolekukeskkonnas muutub inforünde päritolu tuvastamine üha 

keerulisemaks. Ebastabiilse poliitilise olukorra ja mõjutustegevuse tõttu on konfliktid 

ettearvamatumad ja avatud erinevatele tõlgendusvõimalustele. See suurendab üksikisikute 

ebakindlust ja vastuvõtlikkust valeinfo ning suunatud mõjutustegevuse osas, mida võimendab 

veelgi infokanalite paljusus.  
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 Eesmärgid 

 

Projekti üldeesmärk oli kaardistada Eesti kaitseväelaste kaitsetahet, olukorrateadlikkust ja 

otsustusprotsesse mõjutada võivaid Venemaa Föderatsiooni (VF) infomõjutustegevuse 

pettestrateegiaid.   

● See võimaldab kaitsevaldkonnas tegutsevatel isikutel ja struktuuridel vaenulikust 

mõjutustegevusest tulenevate probleemidega tõhusalt hakkama saada.   

● Projekti tulemusena valminud veebipõhine õpiplatvormi prototüüp loob eelduse 

asjakohase koolituspaketi ja õppematerjalide väljatöötamiseks. See on suunatud nii 

Kaitseväe ajateenijatele, allohvitseridele kui nooremohvitseridele.  

● Projekti tulemused aitavad sihtgrupil paremini seista vastu vaenulikule 

mõjutustegevusele ja sellest tulenevatele ohtudele, kuid kindlasti on projekti tulemused 

rakendatavad avara julgeolekukäsitluse strateegiat silmas pidades ka Eestis tervikuna.  

  

Projekt oli uuenduslik oma interdistsiplinaarse lähenemise poolest, hõlmates akadeemilisi 

teadmisi semiootikast, diskursuseanalüüsist, ajaloost jm. See võimaldas muuhulgas uurida, 

kuidas mõjutustegevuses kasutatavad tekstid on üles ehitatud, milliseid auditooriume ja 

kultuurikontekste nende sihtgrupiks valitakse ja milliseid auditooriumi väärtushinnanguid n-ö 

rünnatakse, et saavutada suurimat mõju.  

  

1.2. Metodoloogia   

Tänapäevane infomõjutustegevus kombineerib erinevaid meediume ja sõnumiedastusviise. 

Viimastel aastatel on strateegilises pettetegevuses olulise koha leidnud sotsiaalmeedia 

mõjuisikud (influencer), aktiivsed valeprofiilid ehk sotsiaalmeedia n-ö käpiknukk-kontod 

(sock puppets) ning kiiresti tarbitavad ning meelelahutuslikud sõnumid (meemid, lühikesed 

videopostitused), mida iseloomustab suhteliselt lakooniline sõnaline ning suur visuaalne osa. 

 Taolise interaktiivse, multimodaalse ning konkreetse auditooriumi spetsiifikaga 

kohanduva pettetegevuse uurimiseks oli otstarbekas rakendada kontekstitundlikke 

kvalitatiivseid meetodeid (semiootika, visuaalretoorika, diskursuseanalüüs jne). Andmete 

saamiseks kasutasime avalikes meediakanalites levitatavat teavet ja samuti olemasolevaid töid 

infomõjutustegevuse vallas.  

  Projektis kasutatav uurimismetoodika jagunes kaheks: 

● (Sotsiaal)meedia tekstide analüüs. Tuvastasime desinformeerivate tekstide 

põhisõnumeid ning nende konstrueerimise viise. Ühelt poolt võimaldas meie 

kvalitatiivne metoodika kaardistada strateegilise pettetegevusega seotud sõnumite 

põhisisu. Teisalt võimaldas see aga uurida nende sõnumite strateegilist konstrueerimist 

(milliseid retoorilisi võtteid sõnumites kasutatakse, milline roll on sõnalisel ja 

visuaalsel informatsioonil ning erinevate meediumide kombineerimisel) ning levitamist 

(nt millist laadi kontakt auditooriumiga luuakse, kuidas teatud teemadega seotud 

kõneisikutele/vahendajatele usaldusväärsust tekitatakse). 
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● Küsitlusuuring. Mõjutustegevuse leviku ja sihtgrupi vastuvõtlikkuse tuvastamist 

toetas uuring, mille raames kaardistasime tegevväelaste ja ajateenijate (sotsiaal)meedia 

tarbimise harjumusi, meediakriitilisust ning kogemusi seoses vaenuliku 

mõjutustegevusega. Selleks viisime läbi elektroonilise ankeetküsitlus paralleelselt 

kahes sihtrühma grupis: 1) tegevväelaste uuring elektroonilises küsitluskeskkonnas 

ning 2) lõime iga-aastasele ajateenijate kompleksuuringule lisamooduli ajateenijate 

meediakasutuse ja infomõjutustegevuse  kvantitatiivseks kaardistamiseks. Ajateenijate 

küsitlemine viidi läbi kompleksuuringu oktoobrikutse ajateenijate küsitluse raames, 

kuhu oli lisatud erimoodul infotarbimist ja väärinfo tajumist puudutavate küsimustega. 

Küsitlusele vastas 1035 ajateenijat. Kaitseväes teenivate tegevväelaste küsitlus viidi 

läbi Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. Kahjuks nõustus küsitlusele vastama vaid 200 

tegevväelast, mis ei võimalda saada esinduslikku ettekujutust tegevväelaste hoiakutest, 

kuid võimaldab siiski vaadelda tegevväelasi kontrollgrupina võrdluses ajateenijatega. 

  

Ankeetküsitlus  võimaldas uurida järgnevaid teemasid:  

● Meediatarbimine – milliseid kanaleid kasutatakse, milline on usaldus meediakanalite 

suhtes 

● Pettesõnumite märkamine, neile reageerimine – millise vale- või petteinfoga on 

uuringus osalejad kokku puutunud, milline on nende sõnumite kultuurispetsiifiline 

esitamine ning milliseid meetodeid on märgatud pettesõnumite esitamisel 

● Ajateenijate pädevused ja koolitusvajadus – milliseks hindavad ajateenijad enda 

ning tegevväelased ajateenijate valeinfo tuvastamise pädevust ja kuidas suhtuvad 

koolitusvajadusse.  

● Eesti turvalisust mõjutavate ohtude tajumine, sh väärinfo ja valeuudiste levik 

  

Nende kahe uurimismeetodi kombineerimine võimaldas töötada välja levinumate 

pettestrateegiate ja -tehnikate kirjelduse. Ankeetküsitlus andis ülevaate, milliseid 

infomõjutusega seotud tegevusi kaitseväelased ohtlikuna tajuvad ja millised on peamised 

kriitilise meediapädevuse probleemkohad. Kombineeritud tulemus andis sisendi ajakohaste 

ning efektiivsete õppematerjalide väljatöötamiseks.   

  

  Analüüsimaterjal 

Analüüsisime vahemikus 2019-2020 venekeelseid ja ingliskeelseid Kremli rahastatud 

teabekanaleid RT, Sputnik ja ITAR-TASS, NTV ja Pervij Kanal. ITAR-TASS on infoagentuur, 

mis rajati 1904. aastal Peterburis Venemaa esimese ametliku infoagentuurina. Sputnik on 

Venemaa valitsuse kontrollitava uudisteagentuuri Rossija Segodnja uudisteportaal, mis loodi 

2014. aastal.  RT on Venemaa valitsuse põhiline ingliskeelne meediaväljaanne, mille ülesandeks 

on Venemaa poliitika ja avaliku elu kohta välismaal uudiseid levitada (Ramsay, Robershaw 

2019: 11) ja edendada Venemaa positiivset kuvandit (van Herpen 2015, Wagnsson, Barzanje 

2019).  NTV ja Pervij Kanal kuuluvad kolme enimvaadatud venekeelse telekanali hulka, mis 

nagu enamik Vene meediakanaleid, on Kremli jõustruktuuride kontrolli all (Pomerantsev, Weiss 

2014; van Herpen 2015). See lubab eeldada, et seal levitatavad narratiivid on saanud Kremli 

heakskiidu.   
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1.3. Projekti peamised uurimisküsimused 

Käesolev projekt seadis eesmärgiks analüüsida vaenuliku infomõjutustegevuse strateegiate 

alast teadlikkust ja vastuvõtlikkust ajateenijate ja tegevväelaste hulgas ning pakkuda välja 

võimalikud lahendused. 

 Auditooriumi veenmine on reeglina edukas juhul, kui apelleeritakse identiteedi ja 

kultuurimälu seisukohast olulistele sündmustele, juttudele ja märksõnadele, mis emotsionaalset 

resonantsi, mh hirmu, tekitavad. Sellest lähtusid järgmised uurimuse alaküsimused:  

1. Kuidas lisatakse sõnumile usutavust ja kuidas oma vaenulikke eesmärke varjatakse (nt 

millised „eksperdid“ või „institutsioonid“ sõnumisisu kinnitavad; millist osa 

auditooriumist soovitakse kõnetada jne)? 

2. Kuidas lisatakse sõnumile uudisväärtust, et see võidaks (sotsiaal)meedia informatsiooni 

ülekülluses auditooriumi tähelepanu (nt milliste ühiskondlikult oluliste teemadega 

soovitakse konflikti võimendada)? 

3. Kuidas vaenulik mõjutustegevus süsteemselt toimib? 

4. Kuidas meedia vahendusel toimub Lääne (sh Eesti) institutsioonide maine 

kahjustamine?   

5. Milliste narratiividega arendatakse Lääne (sh Eesti) suhtes vaenulikku poliitikat ja 

kuidas on need narratiivid üles ehitatud jne? 

6. Milliste (semiootiliste) vahendite ja retooriliste võtete abil (nimetamine, antitees, 

metafoorid, metonüümid, paralleelid mälunarratiividega, ankurdamine, (arv)andmete 

kuhjamine ja/või infotüdimuse tekitamine, agentsuse omistamine) toimub 

pettestrateegia kujundamine? 

 

 Projekti väljundid  

1. Peamiste vaenulike infomõjutustegevuse võtete tuvastamine. 

2. Infomõjutustegevuse võtete tuvastamiseks mõeldud soovituste koostamine, mis 

võimaldaks paremini vastu seista pettetegevuse mõjule. 

3. Infomõjutustegevust läbi viivate infokanalite tuvastamine. 

4. Veebipõhise õpiplatvormi prototüübi arendamine infomõjutustegevuse tuvastamise 

õppimiseks, mida saaks hilisemalt kasutada alusena terviklikuma lahenduse pakkumisel. 

Prototüüp on disainitud avatud süsteemina, kuhu on võimalik lisada uusi infomõjutusega 

seotud kategooriaid. Esialgu on prototüübis käsitletud väärinfot, polariseerimist, vastase 

halvustamist ja identiteedipettust. 
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2. KOKKUVÕTVAD SOOVITUSED 
  

 

Soovitused on mõeldud Kaitseväe üksuste ülematele, kelle vastutusalas on ajateenijate kriitilise 

meediapädevuse arendamine, strateegilise kommunikatsiooni, luure- ja infooperatsioonide 

valdkondade ohvitseridele ning analüütikutele. Veebiplatvormil esitatud teemadega (väärinfo, 

polariseerimine, vastase halvustamine ja botid) seotud kokkuvõtted on esitatud raporti peatükis 

4.-s.  

 Järgnevalt toome ära peamised manipuleerimisstrateegiad, mille me 

infomõjutustegevusele pühendatud uurimistöö käigus tuvastasime, samuti osutame 

mõjutamisvõtetele, mida tuleks kriitilise meediapädevuse arendamisel tähele panna. 

  

  

● Sõnumile neutraalse ja usaldusliku fooni loomine. Edukaks infomõjutustegevuse 

läbiviimiseks on vaja tekitada sihtauditooriumis usaldus nii sõnumit edastava kanali kui ka 

sõnumi enda vastu. Sageli viidatakse usaldusväärsuse tõstmiseks teadusuuringutele või 

esitatakse väiteid autoriteetsust lisavale elukutsele osutades (nt teadlased, ametiisikud, 

sõjaväelased jne).  

○ Manipulatsioonile võivad osutada järgmised tunnused: a) sõnumis esinevad 

kõneisikud on endised (ehk eks-) sõjaväelased, b) teadlased või c) mingite muude 

institutsioonide esindajad. Sellisel juhul lisatakse sõnumile usaldusväärsust 

institutsiooni kaudu, mida need isikud minevikus esindasid ja jäetakse petlik mulje, 

et inimene esindab endiselt selle institutsiooni seisukohta.  

○ Sõnumile saab manipulatiivsetel eesmärkidel usaldusväärsust lisada ebatäpsete 

osutuste kaudu ametinimetustele, näiteks väites, et konkreetne kõneisik on professor. 

Samas jättes täpsustamata, mis valdkonna professoriga tegemist on.  

 

● Näilise mitmeperspektiivsuse loomine.  Ajakirjanduslikes tekstides on heaks tooniks, kui 

esitatakse erinevate osapoolte seisukohti.  

○ Infomõjutustegevuse eesmärgil loodud tekstides kajastatakse vahel ka mõjutaja 

põhisõnumit kritiseerivaid seisukohti, kuid taolisi seisukohti esitatakse sageli 

kontekstist väljarebitult ja neile antakse selgelt hukkamõistev hinnang. Näiteks 

kajastati Vene meedias ka Lääne kriitikat Sputniku vaktsiini edu kohta, kuid seda 

esitati kui  Lääne russofoobia ilmingut, st sellele anti selgelt negatiivne hinnang.  

 

● Ohtudest kõnelemise konkreetsus või abstraktsus. Ohtude, olgu selleks koroonaga või 

militaartegevusega kaasnevad ohud, neutraalsel kajastamisel tuuakse välja põhjuslikud 

seosed: kirjeldatakse täpset ohuallikat (nt konkreetset tegelast ja tema tegevust) ja 

selgitatakse, keda ja kuidas see võib ohtu seada. Selline kujutusviis muudab võimalikuks 

tasakaalustatud ja argumenteeritud arutelu ohu tõsiduse ja selle vähendamise või 

kõrvaldamise võimaluste üle.  

○ Potentsiaalselt manipulatiivseks muutub ohtudest kõnelemine siis, kui ohtu 

kujutatakse abstraktselt, näitamata seoseid konkreetse ohuallika ja võimalike 
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ohustatute vahel. Taolise juhul kujutatakse ohtu justkui üldise (ja paratamatu) 

olukorrana. Seesuguse sõnumi peamine eesmärk on ratsionaalse arutelu pärssimine 

ja auditooriumis ohutunde võimendamine.  

 

● Vandenõuteooriate levimine. Vandenõuteooriad on lood, mis kujutavad ebameeldivana 

tajutud ühiskondlike sündmuste või nähtuste põhjusena pahatahtliku kahjurite grupi salajast 

tegutsemist. Konspiratsiooniteooriad on Kremli mõjutustegevuses saavutanud tähtsa koha, 

kuna need pakuvad keerukate ühiskondlike protsesside seletamiseks lihtsasti hoomatavaid 

selgitusi. Vandenõuteooriad põimivad oma seletustesse päris isikuid ja sündmusi ning sageli 

suudavad nad jätta mulje, et ka pealtnäha täiesti seosetuna näivad asjaolud on omavahel 

põhjuslikult seotud, kuna vandenõu defnitsiooni juurde käib eeldus, et pahalased sooritavad 

oma manipulatsioone üldsuse eest varjatult. Teatud sündmuste korral strateegiliselt käiku 

lastud vandenõuteooria võib hakata toimima nii globaalsete kui ka lokaalsete protsesside 

mõtestamise ankrupunktina, mis suunab auditooriumi nägema ühiskonnas toimuva tagant 

korduvat vandenõumustrit. Sestap on süsteemset vandenõud kujutavad lood konkreetsetest 

väljamõeldud sündmustest või valeuudistest ohtlikumad. 

  Kõik vandenõuteooriad pole küll ohtlikud, kuid mõned vandenõuteooriad on 

põhjustanud polariseerumist ja olnud vägivalla katalüsaatoriks. Kuna vandenõuteooriate 

üheks tunnuseks on pahalased ehk vandenõulased, keda peetakse vastutavaks kõikvõimalike 

ebameeldivuste ja ebaõigluse eest, siis võivad neisse uskujad hakata ka reaalselt tegutsema 

konkreetse rühma, asutuse või esindajate vastu, keda nad kurjuse põhjustajaks peavad. 

Samuti võime vandenõuteooriaid pidada üheks tõhusaks vahendiks, millega väljakujunenud 

meditsiiniliste teadmiste autoriteeti õõnestatakse (Bergmann 2018, Butter jt 2020: 9).   

o Vandenõuteoreetilist postitust kohates, tuleks küsida: 

 Kas ma tunnustan loo postitanud allikat? 

 Kas postituses sisalduv teave tundub usutav? 

 Kas postitus on esitatud usaldusväärses stiilis?  

 Kas postituse allikas on poliitiliselt motiveeritud? 

  

● Sündmuse kontekstualiseerimine. Iga sõnum saab manipulatiivseks selle esitamise 

kontekstis. Selle asemel, et keskenduda infotulvas üksikute valede (mis võivad olla ka 

tahtmatu eksimise, mitte teadliku pettetegevuse tulemused) tuvastamisele, tuleks püüda 

mõista tervikut, mida sõnumitega  konstrueeritakse.  

○ Manipulatsiooni tuvastamisel on abiks järgnevate küsimuste küsimine:  

 Keda kujutatakse lugudes ohtlikuna, keda ohvrina ja keda naeruväärsena? 

 Kelles ja kuidas püütakse tekitada segadust ja hirmu?  

 Kuidas ja mida on ajakirjanikud/kõneisikud tekstides esile tõstnud ning 

rõhutanud? 

 Milline (peidetud) eesmärk võib taolistel rõhuasetustel olla? 
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 Meediakanali kriitiline hindamine. Üks olulisemaid sõnumi usaldusväärsuse tagatisi 

on kanalite, mille sõnumeid tarbitakse, usaldusväärsus.    

o Manipulatsiooni mõju vähendamiseks peaksid meediatarbijad suhtuma Venemaa 

valitsuse rahastatud kanalites avaldatud materjalidesse kõrgendatud kriitikaga, 

kuna sealsed uudised ja arvamuslood on loodud Venemaa välispoliitilisest 

agendast lähtuvalt. Sageli kujutavad need NATO riike ekslikult 

ebakompetentsete ja killustatutena ning süvendavad usaldamatust Lääne 

demokraatlike institutsioonide vastu. Samuti püüavad need NATO liitlaste 

halvustamise kaudu õigustada Hiina ja Venemaa luuretegevust ning küber- ja 

inforünnakuid Lääneriikides.  

o Sageli lisavad Lääne auditooriumile suunatud Vene meediakanalid oma sõnumite 

usaldusväärsuse tõstmiseks viiteid Lääne meediaagentuuridele, eriti juhtudel, kus 

Lääne meedias ilmunud lugu VF peamisi infostrateegilisi seisukohti kinnitab. 

Sellega soovitakse jätta mulje, et VF meedia üksnes vahendab Lääne meedia 

seisukohti. Tuleks jälgida, kas Vene meedias kasutatud Lääne meediatekst on 

terviklik artikkel, või on seda valikuliselt tsiteeritud. Samuti tuleb tähele panna, 

et mitte kõik Lääne meediaväljaanded ei jälgi professionaalsele ajakirjandusele 

iseloomulikke kvaliteedinõudeid. St viide Lääne meediale ei taga iseenesest veel 

VF meediakanalis edastatud sõnumi usaldusväärsust.  
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3.   ANALÜÜSI KOKKUVÕTTED 

  
Järgnevalt esitame oma uurimuse tulemused alateemadena, mille määrasid ära konkreetsemad 

küsimused ja valimi eripära. Esitame analüüsi tulemused juhtumuuringute kaupa, keskendudes 

ennekõike veebiplatvormi arendusel rakendust leidud uurimistööle. Esmalt tutvustame oma 

teoreetilist mudelit, mille abil meediatekstide analüüsimisele lähenesime ja mis võimaldas meil 

infomõjutusvõtteid tuvastada.  

  

 

 3.1. Uurimissuund I. Teoreetiline raamistik: Mudellugeja kui vahend strateegilise 

narratiivi analüüsiks     

Strateegiliste narratiivide eesmärk on suunata mingi sündmuse või pikemaajalise arengu 

tähenduse kujundamist. Strateegiliste narratiivide loojad peavad arvestama sihtrühmade 

aktuaalsete vaadete ja ootustega ning olema kursis auditooriumi identiteedi seisukohalt 

tundlike teemadega. Samamoodi on oluline tunda auditooriumi tähendusloomepraktikaid, nt 

kas levinud on pigem pildiline või verbaalne sõnumite raamimise loogika, millised 

suhtlusstiilid on tavapärased jne. Sihtauditooriumi ja konkreetse suhtluskonteksti tundmine  

võimaldab sõnumi loojal kujundada ja suunata auditooriumi tõlgendusradu.   

            Strateegilise narratiivi kaudu mõjutamise aluseks on autori-teksti-vastuvõtja vaheline 

suhe. Strateegilise narratiivi kujundaja seisukohast on oluline tõlgendaja võimalike 

tõlgenduskäikudega arvestamine ja ka ta tõlgendusradade suunamine, et sõnumit mõistetaks 

mõjutajale sobival viisil.   

Selleks, et kindlustada võimalikult täpne sõnumi dekodeerimine, konstrueerib autor 

teksti loomisel Mudellugeja, kes peaks ideaalis olema võimeline aktualiseerima kompetentsusi 

(kontekstuaalsete ning alltekstiliste vihjete äratundmine jne), mida narratiivi kujundaja soovib. 

Siin võime osutada järgnevatele tähendusloomelistele vahenditele:  

● keele valik; 

● entsüklopeedia tüübi valik - ehk kuidas on baasmõisted tekstis omavahel tähenduslikult 

seotud, et see Mudellugeja jaoks mõistetav oleks;  

● leksikaalne ja stilistiline valik -  mis on vajalik, et tekstis kasutatavad sõnad, släng jne 

oleks Mudellugeja jaoks ära tuntav;  

● žanrilised tunnused - osutavad autori kavatsusele luua tekst, mille Mudellugejalt 

eeldatakse kas filosoofia, ajaloo, poliitika vms diskursusega kursisolekut;  

● geograafilised kitsendused - paigutavad Mudellugeja tõlgendused konkreetsesse 

aegruumi. 

  

Lisaks Mudellugejale võimaldab see analüüsiraamistik ühtlasi analüüsida saatja 

autoripositsiooni ehk Mudelautori modelleerimist. Eriti oluliseks muutub see strateegilises 

kommunikatsioonis ja infomõjutustegevuses, kus autoripositsioon on tihti varjatud, kuna selle 

liigne eksplitseerimine võib tõlgendajale paljastada narratiivi kujundaja manipuleerivad 

eesmärgid.  

Mudellugeja ja Mudelautor on seega tekstuaalsete strateegiate tüübid, mis on tekstiliselt 

määratletud ning seetõttu diskursuse tasandil uuritavad. Mudellugeja kui strateegilise narratiivi 
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keskme postuleerimine uurimisprotsessi analüütilise kategooriana ja seda konstrueerivate 

tekstistrateegiate tuvastamine aitab analüüsida kommunikatiivseid eesmärke, mida tekstiga 

auditooriumis esile kutsuda soovitakse. 

    

 3.2.  Uurimissuund II. Venemaa Itaaliale osutatud humanitaarabi meediakajastus 

Uurisime koroonaepideemia algusaegset meediakajastust (märtsi-aprill 2020), mille sisuks oli 

Venemaa Itaaliale osutatud humanitaarabi. Analüüsisime järgmisi meediakanaleid: RT, 

Sputnik, NTV, Pervij Kanal ja ITAR-TASS. Kremli-toetatud vene- ja ingliskeelsete uudiste 

analüüs võimaldas Venemaa humanitaarabi diskursust käsitleda strateegilise narratiivina, kuna 

oli võimalik tuvastada seda konstitueeriva Mudellugeja tüüpilised tunnused. Peamiste 

protagonistidena esitati nii vene- kui ingliskeelsetes uudislugudes Venemaad (ja teataval 

määral ka Hiinat), kelle otsustav tegevus – abiaktsioonid meedikute ja meditsiinitarvikute ning 

laborite näol – aitas Itaaliat kõige kriitilisemal ajal võitluses koroonaepideemiaga. Peamise 

antagonistina kujutati Euroopa Liitu ja selle liikmesriike, kelle tegevusetuse tõttu oli Itaalia 

sunnitud Venemaalt abi paluma. Narratiivi ühtsuse loomisel kujutati Venemaa abiaktsiooni 

rõhutatult sõjastsenaariumi ja seda moodustava baassõnavara kaudu. Uudistes iseloomustati 

humanitaarabi narratiivi osapooli emotsionaalsete hinnangute lisamisega (nt tavakodanike ja 

eksministrite kommentaarid).   

            Venemaa Itaalia-abi meediakajastuses konstrueeritud Mudellugeja tugines antiteetilisel 

alusloogikal, mille eesmärgiks oli suunata tõlgendajat meediasisu must-valgel skaalal hindama. 

Selle strateegiline eesmärk on auditooriumis polariseerunud vaate juurutamine, mille kohaselt 

on vastamisi tugev ja stabiilne Venemaa ning nõrk ja ebastabiilne Euroopa. Kuigi tegemist oli 

rahuaja sündmusega, esitati Venemaa humanitaarabi aktsiooni sõjastsenaariumi kaudu, millega 

sooviti reaalset tõlgendajat suunata seda mõistma sõjalise võimekuse manifestatsioonina.   

            Narratiivi ülesehitamisel kasutatud antiteetiline sõjastsenaariumi alusstruktuur sobitub 

suurepäraselt Wagnssoni ja Barzenje esitatud antagonistliku loovestmise kolme 

põhistrateegiaga, milleks on:  

 mahasurumine, mis taotleb narratiivi osapoolte vahel staatusenihke saavutamist;  

 destruktsioon, mis on suunatud narratiivi teise osapoole võimekuse hävitamisele ja  

 suunamine, mille eesmärk on narratiivi implitsiitsete stiimulite ja meelituste abil 

kujundada auditooriumi käitumist (Wagnsson, Barzenje 2019).  

 

Kremli toetatud vene- ja ingliskeelse meediakajastuse üheks peamiseks sihiks oli Venemaa 

rahvusvahelise maine tõstmine, mida püüti saavutada kujutades enda kriisiaja tegevusi üksnes 

humanitaarsetest ja omakasupüüdmatutest ajenditest lähtuvana. Samal ajal näidati Euroopa 

Liitu (ja ka NATOt) võimetutena kriisile adekvaatselt reageerima ning kujutati Euroopa Liidu 

ja Itaalia vastastikust süüdistamist kui märki Euroopa ühtsuse lagunemisest. Nagu osutavad 

Pamment jt (2018: 29) ei määratle narratiive mitte ainult faktiliste väidete trajektoor, vaid 

veelgi olulisem on nende lõpp-punkti paikapanek, auditooriumi jaoks positiivse ja elujõulise 

oleviku-identiteedi ja atraktiivse tuleviku-visiooni esitamine. Venemaa esitatud humanitaarabi 

narratiiv oli kui miniversioon suuremast Venemaa tõusu ja võimsuse ning Läänemaailma 

allakäigu narratiivist. 
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         Peamise erinevusena ilmnes Venemaa Itaaliale osutatud humanitaarabi vastu-narratiivide 

osakaal ingliskeelses meedias. Siin pidi strateegiline autor Mudellugeja loomisel rohkem 

arvestama reaalse auditooriumi heterogeensusega ja võimalusega, et auditooriumile on tuttavad 

ka teistsugused käsitlused (st mitte üksnes Kremli kontrollitud venekeelses meedias vahendatu) 

Venemaa Itaaliale osutatud humanitaarabi narratiivist. Samuti on tõenäoline, et ingliskeelsele 

meediatarbijale on teada ka taustainfo teiste EL riikide probleemidest viiruse tõrjumisel, mis 

olid ka põhjuseks, miks nende riikide Itaalia-suunalised abiaktsioonid hilinesid. Samas toimisid 

need vastu-narratiivid pigem kui strateegilised reaalsuse efekti loomise mehhanismid, varjates 

strateegilise narratiivi manipulatiivseid eesmärke ja toetades VF ingliskeelse meedia ühte 

peamist narratiivi: Lääs peab Venemaa vastu infosõda ja külvab russofoobiat.  

  

 

3.3.  Uurimissuund III. Vandenõuteooriate strateegiline kasutamine RTs ja Sputnikus   

Vandenõuteooriate levitamine on kujunenud üheks infomõjutustegevuste oluliseks 

komponendiks. See ilmnes selgesti ka koroonakriisiga seotud meediakajastustes. Projekti 

käigus tehtud uurimuse empiiriline osa tugines RTs ja Sputnikus 2020. aasta 1 veebruarist kuni 

31. maini ilmunud lugudel, mis sisaldasid osutusi koroonaviiruse ja 

vandenõude/vandenõuteooriate kohta. Otsustasime kõnealuse perioodi kasuks, kuna sinna sisse 

mahtus nii koroonaepideemia puhkemine Euroopas ja Põhja-Ameerikas, pandeemia ning 

sellega seonduvate liikumispiirangute väljakuulutamine kui ka I viiruselaine lõppenuks 

lugemine ja piirangute lõdvendamine paljudes riikides. Oma strateegilise valimi koostamisel 

tuginesime RT ja Sputniku otsingumootoritele.   

            Tuvastasime RTs ja Sputnikus kuus peamist vandenõuteooriatest ja vandenõudest 

jutustamise teemat. Reeglina väljendasid VFi ingliskeelsed kanalid vandenõuteooriate suhtes 

negatiivseid hinnanguid. Samas ilmnes vandenõuteooriate meediakajastuses kaks strateegilise 

esitamise eripära:  

 vandenõuteooriate kriitika ja  

 vandenõuteoreetiline seletus vandenõuteooriate levimisele.  

 

Esimesel juhul käsitleti 5G laineid ja koroonaviirust seostavate vandenõuteooriate viraalset 

levikut kui Lääne inimeste irratsionaalse koroonahirmu väljendust. Vaktsiinivastaseid 

vandenõuteooriaid, mille populaarsus koroona-pandeemiaga kontekstis kasvas, kujutati 

sarnases hukkamõistvas, vahel lausa naeruvääristavas võtmes. On tähelepanuvääne, et nende  

teemadega seotud lugudes positsioneerisid RT ja Sputnik end kui koroona-vandenõuteooriate 

suhtes kriitilisi kanaleid, mis lisasid sageli vandenõuteooriate ekslikkuse ja ohtlikkusele 

osutades ka viiteid teadustöödele, meditsiini- ja kommunikatsiooniekspertide seisukohtadele 

jne. Niisuguse diskursusese puhul on tüüpiline, et end positsioneeritakse vastutustundetute ja 

paranoiliste vandenõuteoreetikute foonil ratsionaalse ja vastutustundliku agendina (Goshorn 

2000). 

            VF strateegilise kommunikatsiooni raamistikus, ilmnes kolme eelmainitud teema puhul 

kaks strateegilist kujutamise viisi.  

 Esiteks, anti-vandenõu diskursus sobitub VFi strateegilise narratiiviga Lääne 

üleüldisest degenereerumisest ehk jutustustega kergeusklike kodanike massidest, keda 
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amoraalne ning omakasupüüdlik võimueliit ja meedia pidevas kriitilist mõtlemist 

pärssivas hirmuseisundis hoiavad (Ventsel jt 2021, Ramsay, Robetshaw 2019, 

Pomerantsev, Weiss 2014). Taoline narratiiv võimaldab toestada läänevastaseid 

hoiakuid ning esitleda nii VFi kui ka selle inforuumis viibijaid moraalse ja 

läbinägelikuna.  

 Teiseks, vandenõuteooriate suhtes võeti valikuline kriitiline positsioon, mis kattus 

varasemate VF strateegiliste narratiividega, mille kohaselt olid peamised 

vandenõuteooriate levitajad USA ja Läänemaailm, kes levitasid neid omakasupüüdlikel 

eesmärkidel. Iseäranis tugevat laitust väljendati koroonaviirust biorelvana kujutavate 

vandenõuteooriate suhtes, mille pahatahtlike levitajatena osutati USA tipp-

poliitikutele, kes niimoodi püüdsid õõnestada Hiina mainet USA-Hiina 

kaubandussõjas. Hiina ja Iraani samalaadseid süüdistusi esitati kui viimaste vastust 

ameeriklaste agressiivsele PR-kampaaniale. 

             

Vandenõuteoreetiline seletus vandenõuteooriate levimisele ilmnes RT ja Sputniku 

meedikajastustes, mis rääkisid koroonapandeemiaga seoses teadlikust pahatahtlikust avaliku 

arvamusega manipuleerimisest ning suurte inimrühmade huvide varjatud kahjustamisest. 

Selles kontekstis tõusis neljanda teemana esile võrdlemisi tüüpiline Uue Maailmakorra (NWO) 

vandenõuteooria, mille sisuks oli, et Lääne võimueliit ja peavoolumeedia kasutavad koroona-

infodeemiat pahatahtlikult ära, et kodanikke hirmutada, nende vabadusi piirata ja salaja 

suuremat kontrolli kehtestada. Taoline vandenõunarratiiv haakub samuti eelpool osutatud VF 

strateegilise narratiiviga dekadentlikust Läänest.  

RTs ja Sputnikus levinud teine oluline vandenõuteoreetiline seletus vandenõuteooriate 

levitamisele ilmnes viiendas teemas, mis nägi vandenõu keskse komponendina koroona-

vandenõuteooriaid – nimelt Kremli alusetut pahatahtlikku süüdistamist vandenõuteooriate 

levitamises. Taolist süüdistamist kujutati osana USA ja ELi süsteemset VF-vastasest 

vaenulikust infomõjutuskampaaniast. Kremli rahastatud ingliskeelsed kanalid on pikaaegselt 

levitanud narratiivi, valelikust, russofoobsest ning manipulatiivsest n-ö Anglo-Saksi meediast 

(Yablokov 2015) ning kahtlemata võis ka meie uuritud sisus täheldada selle narratiivi 

strateegilist kordamist. On oluline märkida, et kui Lääne mõjukad meediaväljaanded või 

desinformatsiooni monitoorijad VFi ja selle mõjutustegevuse kohta ebatäpseid või ekslikke 

väiteid esitavad, siis kasutab Kreml seda osutatud narratiivi toestamiseks ära.  Nii pühendati 

viienda teemaga seotud lugudes palju ruumi Steel'i toimikule, mida esitati kui näidet Lääne 

meediaväljaannete paranoilise russofoobia kohta. Osutatud toimikuga seotud meediakajastused 

on saanud spekulatiivsuse tõttu rohkelt kriitikat ka sõltumatutelt meediauurijatelt. See teema 

haakub uurijate viimaste aastate tähelepanekuga, et VF on asunud jõuliselt levitama narratiivi, 

et Lääs peab VFi vastu agressiivset infosõda. VF positsioneerib end kui taolise infosõja ohver, 

rõhutades, et Lääne riukalike sammude vastu on vaja kasutusele võtta vastumeetmed (Marmura 

2020).  Ühe taolise sammuna võib näha RTs 2017. aastal käivitatud “faktikontrolli” Fakecheck, 

mille eesmärgina rõhutatakse taoliste inforünnakute mõju ohjamist.  

Meie analüüsitud lugudest peegeldub, et vandenõuteooriat nähakse tänapäevase 

infosõja ühe olulise ja salakavala relvana – sellele omistatakse võime hirme üles kütta ning 

inimesi irratsionaalset käituma panna. Paistab, et RT ja Sputnik on internaliseerinud paljude 

teadlaste ning meediaekspertide kriitika, mida nende puhul varasemalt vandenõuteooriate 
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levitamisega seoses esile toodud on ning asunud oma vastaseid vandenõuteooriate levitamises 

süüdistama. Seejuures varjab eksplitsiitne vandenõuteooriate kriitika RT ja Sputniku enda 

vandenõuteoreetilisi seletusi, mida vandenõuteooriate levitamisele anti. Nii on 

vandenõuteooriast just kui saanud uued „valeuudised“, see toimib kui universaalne süüdistus, 

mille abil vastaste kuvandit õõnestada. 

 

 

3.4. Uurimisuund IV. Vastase halvustamine ja süüdistusnarratiivid Venemaa 5G 

meediadiskursuse näitel 

Süüdistamine ja halvustamine võib mõjutada avalikku poliitikakujundamist, valitsemise 

institutsionaalset korraldust ning sellega seotud avalikku kommunikatsiooni.
 
Rahvusvahelises 

poliitikas võib avalik süüdistamine (nt uudistes) mõjutada kodanike arusaama riikidevaheliste 

suhete seisust. Seetõttu aitab erinevate süü konstrueerimise tekstistrateegiate uurimine heita 

valgust Venemaa ühele infomõjutustegevuse olulisele komponendile. 

 Süü keelelisel konstrueerimisel kasutatakse mitmesuguseid lingvistilisi vahendeid 

mõne tegelase kujutamisel süüväärsena või süüdistusi pälvivana mingi negatiivse tagajärje 

tahtlikus põhjustamises või mingi normi rikkumises. Süüdistaja eesmärgiks võib olla soov 

kutsuda esile muutus süüdistatava käitumises (näiteks, et ta lõpetaks kahju tekitamise või 

reeglite rikkumise) ning mõjutada teisi inimesi, pealtvaatajaid, võtma samuti süüdistaja 

positsiooni.  

 Keeleteaduslikust vaatepunktist on süüdistamine oma olemuselt argumentide esitamine 

(väitmine, tõendusmaterjali pakkumine) selle kohta, et keegi on põhjustanud negatiivse 

tagajärje või rikkunud normi ning on teinud seda tahtlikult, kuigi on kohustatud ja võimeline 

seda tagajärge/rikkumist vältima. Osasid süüdistamisel kasutatavaid tüüpilisi 

argumenteerimisvõtteid võib pidada loogikavigadeks, näiteks vastase isiklik ründamine 

(argumentum ad hominem), vastase süüdistamine silmakirjalikkuses (tu quoque), või ohvri 

süüdistamine. Süüdistajad võivad oma süüdistusi püüda õigustada viidetega autoriteedile (nt 

staatusele, reeglitele, ekspertidele), väärtussüsteemidele või teatud eesmärkidele.
 
Süüdistajad 

võivad püüda kujutada oma süüdistuste sihtmärki negatiivses valguses, vaikides maha kõik 

tema positiivsed omadused ning võimendades tema tegevuse (väidetavaid) negatiivseid 

tagajärgi.
 
Süüdistuste sihtmärgile võidakse püüda omistada tüüpilise antikangelase/pahalase 

rolli, kes väärib karistust. 

 Halvustamise ja süüdistamise uurimiseks strateegilises kommunikatsioonis kasutasime 

näitematerjalina Hiina 5G mobiilsidetehnoloogia kasutuselevõtuga seotud konfliktide 

kajastamist Kremli inglise- ja venekeelsetes meediatekstides. Analüüsitud meediakanalid olid 

ingliskeelsed RT ja Sputnik ning venekeelsed NTV, ITAR-TASS ja Pervij Kanal. Nendes 

ilmnes mitme-tasandiline süüdistamisdiskursus, mis kujutas USAd nii Hiina 

mobiilsidearendaja Huawei alusetu laimamise, oma liitlaste jõulise survestamise ning 

ebausaldusväärsuse tõttu süüväärsena. Lisaks sellele osutasid Kremli rahastatud 

meediaväljaanded USA ja liitlaste vahelisele süüdistuste vahetamisele kui märgile liitlassuhete 

pingestumisest.  
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 USA ja liitlaste vastu suunatud süüdistuste legitimeerimiseks kasutati ekspertidele 

osutamist, rakendades eksperdi väidete meelevaldset kontekstist väljatõstmist ning ekspertide 

tituleerimist vaid akadeemilise positsiooni, mitte ekspertiisivaldkonna järgi. USAd kujutati 

omahuvidest lähtuvalt oma liitlaste majandus-alastesse otsustusprotsessidesse agressiivselt 

sekkuvana ning süstemaatiliselt desinformeerivat teavet ja vandenõuteooriaid levitavana. 

Samuti võrdustati Hiina suurettevõtete kaudu toimuva võimaliku luuretegevuse ohtlikkus 

eksitavalt USA PRISMi jälgimisprogrammi omaga ning osutati, et varasem USA valitsuse 

tegevus diskrediteerib mis tahes USA-poolsed nuhkimissüüdistused Hiina suunal. USA ja 

liitlaste väidetava suhete pingestumise kujutamise puhul märkasime, et Kremli väljaanded küll 

rõhutasid väidete tasandil osapoolte vastastikkust süüdistamist, kuid ei näitlikustanud 

konkreetseid süüdistusi ega nende aluseks olevaid poliitilisi tagamaid.   

 

 

3.5. Uurimissuund V. Eesti ajateenijate ja tegevväelaste kompleksuuringu 2020. aasta 

küsimustiku vastuste analüüsi kokkuvõte 

Järgnevalt anname kokkuvõtva ülevaate analüüsi põhitulemustest. Täispikk analüüs on esitatud 

käesoleva aruande lisas.  

Ajateenijate huvi päevakajaliste sündmuste vastu ei ole eriti suur: uudiseid jälgib 

meediakanalite vahendusel igapäevaselt 30%, regulaarselt, kuid mitte iga päev 29% ning harva 

või üldse mitte 41% ajateenijatest. Tegevväelaste infotarbimine on mõistagi märksa 

intensiivsem: igapäevaselt jälgib uudiseid 70 protsenti, kusjuures 45 protsenti jälgib uudiseid 

mitu korda päevas ning vähemalt kord päevas teeb seda neljandik.  

Oluliseks teguriks, mis mõjutab huvi uudiste vastu, on haridus. Küsitlusele vastanud 

tegevväelastest on enamikul erineva taseme kõrgharidus ning vaid viiendikul keskharidus. Ka 

kõrgharidusega ajateenijate huvi uudiste vastu on tegevväelastega võrreldaval tasemel, kuid 

paraku oli sellise haridusega ajateenijaid oktoobri kutses liiga vähe, et neid eraldi analüüsida. 

Kõige vähem jälgivad päevakajalisi uudiseid keskharidust mitte omavad ajateenijad. Oluliseks 

teguriks, mis on seotud ajateenijate uudiste tarbimise sagedusega, on ka vastaja emakeel. 

Venekeelsete ajateenijate seas on neid, kes vaid harva või üldse mitte uudiseid jälgivad, 

võrreldes eestikeelsete ajateenijatega kaks korda rohkem. Siiski ei ole uudistega vaid harva 

kokku puutuvad ajateenijad väärinfo ja valeuudiste poolt vähem ohustatud kui sagedased 

uudiste jälgijad – pigem vastupidi. Harjumus regulaarselt uudiseid jälgida on seotud laiema 

silmaringiga ning parema võimekusega tõest infot väärast eristada. 

Valeuudiste ja väärinfo levikut peavad nii ajateenijad kui ka tegevväelased üheks Eesti 

julgeolekut enim ohustavaks teguriks. Ajateenijatest pidas seda väga või küllaltki tõenäoliseks 

enam kui 60 protsenti küsitletutest, teisele kohale jäi küberrünnakute oht 55 protsendiga. Ka 

tegevväelased peavad peamisteks Eesi turvalisust ohustavateks teguriteks küberünnakuid ning 

väärinfo ja valeuudiste levikut – neid ohte peab väga tõenäoliseks vastavalt 65% ja 61% 

tegevväelastest. Kolmanda ohuna nimetavad nii ajateenijad kui ka tegevväelased välisriigi 

sekkumist Eesti poliitikasse või majandusse. 
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Tegevväelastelt küsiti ka seda, milliseid eluvaldkondi väärinfo levik kõige enam 

ohustab. Peamiselt peetakse ohustatuks ajakirjanduse usaldusväärsust (seda kindlasti – 71%), 

Eesti ühiskonna sidusust (62%) ja riigiinstitutsioonide usaldusväärsust (59%). Kõige enam on 

märgatud vaenulikku infomõjutustegevust seoses Teise maailmasõja mälestusüritustega (72%) 

ja sõjaliste õppustega (71%), esile tõstetakse ka sisepoliitilisi konflikte (62%) ja Eestis viibivate 

liitlasvägede sõduritega seonduvat (56%). 

Küsitlus püüdis välja selgitada, mida peetakse uudiste usaldusväärsuse peamisteks 

kriteeriumideks. Tegevväelaste ja ajateenijate arusaamad uudiste usaldusväärsust mõjutavatest 

teguritest on üsnagi sarnased. Usaldusväärsust suurendab kõige enam see, kui seda edastab 

usaldusväärne kanal, kui see tugineb uuringute andmetele ja teadlaste/ekspertide arvamustele 

ning kui see on koostatud neutraalselt ja tasakaalustatult, kajastades erinevate osapoolte 

seisukohti Kõige vähem uudise usaldusväärsust mõjutavaks hinnatakse uudise kuulmist 

sõprade või tuttavate käest ning selle illustreerimist fotode, videoklipi, jooniste või 

graafikutega. Siiski ilmnes ajateenijate seas läbi viidud praktilise ülesande tulemustest, et 

uudisele lisatud foto tegelikult tekitas suuremat usaldust neile esitatud uudise vastu. 

Küsitletutel paluti valida etteantud loetelust välja allikad ja kanalid, mida kasutatakse 

usaldusväärse informatsiooni saamiseks. Nii ajateenijate kui ka tegevväelaste arusaamades 

tõusevad selgelt esile Rahvusringhäälingu kanalid, tegevväelastel lisaks ka kaitseväe siseselt 

liikuv informatsioon (siseveeb ja ülemad). Ajalehtedest peetakse usaldusväärseks Postimees, 

ajateenijatel lisanduvad usaldusväärsete kanalite pingeritta ka sotsiaalmeediakanalid Youtube 

ning Facebook. Mitteusaldusväärsete infokanalite tipus troonivad aga nii ajateenijate kui ka 

tegevväelaste hoiakutes Venemaa telekanalid kanalid ja sotsiaalmeedia. Ent kui Venemaa 

telekanaleid jälgivadki vaid vähesed ajateenijad, siis sotsiaalmeedia on noorte jaoks igapäevane 

virtuaalne elukeskkond. Elanikkonna arvamusküsitlusest selgus, et 5-7 päeval nädalas jälgib 

ETV-d vaid 22 protsenti 15-29 aastastest noortest. Facebooki kaudu saab aga uudiseid 

igapäevaselt 45 protsenti sellest vanusegrupist. 

Kuna eestikeelsed ajateenijad moodustavad küsitletutest üle 80 protsendi, väljendab 

usaldusväärsete infokanalite pingerida eelkõige nende eelistusi. Venekeelsete ajateenijate 

puhul on eelistuste pingerida pisut teistsugune – domineerivad sotsiaalmeedia ja üle-eestiliste 

päevalehtede venekeelsed veebiportaalid. Televisioon ei ole venekeelsete noorte jaoks oluline 

infoallikas – nii Eesti Rahvusringhääling kui ka Pervõi Baltiiski Kanal on usaldusväärseks 

infokanaliks vähem kui viiendikule venekeelsetest ajateenijatest, Venemaa telekanalid vaid 

kümnendikule. Usaldusväärsete kanalite valik erineb ka ajateenija hariduse ja uudiste jälgimise 

sageduse lõikes. Keskharidusega ajateenijad peavad keskmisest enam usaldusväärseks Eesti 

Rahvusringhäälingu kanaleid (nii telet, raadiot kui ka veebiportaali) ning üle-eestilisi 

päevalehti, samuti pereliikmeid, õpetajaid ja rahvusvahelisi uudistekanaleid. Keskharidust 

mitte omavate ajateenijate jaoks on keskmisest usaldusväärsemad sotsiaalmeediakanalid 

(Youtube ja Facebook), eratelekanalid ja Õhtuleht. Igapäevaselt uudiseid jälgivate ajateenijate 

jaoks on usaldusväärsete kanalite valik kõige laiem – keskmisest enam usaldatakse 

Rahvusringhäälingu kanaleid ja üle-eestilisi päevalehti, rahvusvahelisi uudistekanaleid ja 

kommertsraadiojaamu. Sotsiaalmeedia usaldusväärsus on sarnane nii igapäevaselt kui ka harva 

uudiseid jälgivate ajateenijate seas. 
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Et väärinfot ja valeuudiseid liigub meie ümber palju, kinnitavad ka ajateenijate poolt 

antud hinnangud: peaaegu iga päev väidab end valeinfoga kokku puutunud olevat 16%, 

vähemalt kord nädalas 29% küsitletutest. Tegevväelaste kui aktiivsemate uudiste jälgijate 

puhul on need näitajad vastavalt 25% ja 35%. Siiski on enamik nii ajateenijaist kui ka 

tegevväelastest enam-vähem kindlad selles, et nad valeuudiste lõksu ei lange ja need iseseisvalt 

ära tunnevad. Tegevväelastest on selle väga kindlad 6 protsenti ja enam-vähem kindlad 71%; 

ajateenijatest vastavalt 8% ja 50%. Siiski võib enesekindlus väärinfo äratundmise osas olla 

petlik: ajateenijatele esitatud praktiliste ülesannete puhul ei eristunud end väärinfo 

äratundmises kompetentseks pidavate vastajate tulemused nende omadest, kes oma võimetes 

kahtlesid. 

 Enam kui 60 protsenti ajateenijatest on nõus sellega, et ajateenistuses võiks õpetada 

oskusi, kuidas väärinfot ja infomõjutustegevust paremini ära tunda (19% vastas – jah, kindlasti 

ning 43% - pigem jah). Ajateenijate väljaõppega tegelevatest tegevväelastest pidas seda 

vajalikuks üle 90 protsendi (34% vastas – jah, kindlasti ning 57% - pigem jah).  

Projekti raames kogutud andmete põhjal kirjutas oma lõputöö „Eesti- ja venekeelsete 

ajateenijate meediatarbimise seos väärinfo tuvastamisega“ infokorralduse tudeng Janek Haar. 

Töö üks tulemusi ja järeldusi on see, et venekeelsed ajateenijad on enda hinnangutes 

valeuudiste äratundmisele tagasihoidlikumad kui eesti kodukeelega ajateenijad ja samuti on 

nende seas rohkem neid, kes ei oska anda hinnangut valeinfo tuvastamise õpetamisvajaduse 

kohta Kaitseväes.  

Lisaks tavapärasetele ankeetküsitluste küsimustele esitati küsitletutele hindamiseks 

kaks praktilist ülesannet: uudis ja meem. 

Uudis rääkis sellest, et NATO sõdur ronis granaadiheitjaga langenud sõjameeste 

mälestusmärgile.  

Uudise hindamiseks jagati vastajad nelja gruppi, igale grupile esitati uudis erineval viisil: 

 

A - uudis, mille juures puudus allikas ja foto; 

B – uudis, mille juures puudus allikas, kuid oli esitatud foto; 

C – uudis, mille juures oli toodud allikas, kuid puudus foto; 

D – uudis, mille juures oli nii allikas kui ka foto. 

 

Kõige suurem oli uudist usaldusväärseks pidanud vastajate osakaal juhul, kui uudise 

juures puudus allikas, kuid oli esitatud foto – 41% pidas uudist siis usaldusväärseks. Kui 

uudisele oli lisatud allikana Venemaa agentuur „Sputnik“, vähendas see kohe uudise 

usaldusväärsust: ilma fotota uudist usaldas sel juhul vaid 20% ning koos fotoga 30% vastavasse 

gruppi kuulunud ajateenijatest. Ilma uudise allikata ja fotota varianti pidas usaldusväärseks 26 

protsenti. Seega foto olemasolu suurendab uudise usaldusväärsust, kuid suurem teadlikkus ja 

allikakriitilsus vähendavad foto võimalikku eksitavat mõju. Teadlikkuse ja allikakriitilsuse 

tõstmine võiks olla seega üks viis väärinfo leviku mõju vähendamisel.  

Hindamiseks esitatud meemidest üks näitas kolme Balti riiki väikeste klähvivate 

koerakestena ning teine esitles USAd kui NATO juhtivat jõudu ning Euroopa Liitu kui 
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abivajajat (vt meeme Lisas 2 esitatud raportis). Enamik vastajatest ei reageeriks neile esitatud 

meemidele ega jagaks ka nende postituse sisu edasi oma sõpradele või tuttavatele. Nende seas, 

kes seda siiski teeksid, on keskmisest enam sotsiaalmeediat ja Venemaa telekanaleid 

usaldavaid vastajaid.  

Antud projekti raames analüüsis ajakirjandusüliõpilane Jesper Roon ajateenijate 

tõlgendusi meemidest oma bakalaureusetöös „Ajateenistusse astujate arusaamad 

infomõjutusest“. Meemide kirjeldamisel ajateenijad tõid peamiselt esile osapooled ja nende  

vahelised võimusuhted. Vastustest järeldub, et pildi hindajal oli võimalus keskenduda kas ühele 

tähistatavale või nende tähistatavate vahelisele suhtele, mida oli võimalik kirjeldada või 

hinnata positiivselt, negatiivselt või neutraalselt. 

Ajateenijate vastuste kodeerimise tulemil tekkinud kategooriad ja alakategooriad: 

1. USA või NATO-keskne [teisi osapooli pole] 

a. 1.1 USA/NATO on tugev, võimas, rikas jne, muu positiivne konnotatsioon 

b. 1.2 USA/NATO on nõrk, jõuetu, saamatu, muu negatiivne konnotatsioon 

c. 1.3 Hinnang ebaselge 

2. Balti/Eesti-keskne [teisi osapooli pole] 

a. 2.1 Balti riigid/Eesti on tugevad, iseseisvad, võimekad, muu positiivne 

konnotatsioon 

b. 2.2 Balti riigid/Eesti on nõrgad, sõltuvad, väikesed, muu negatiivne 

konnotatsioon 

c. 2.3 Hinnang ebaselge. 

3. Suhte-keskne [kaks või rohkem osapoolt] 

a. 3.1 USA/NATO on tugevam, domineerivam, allutab endale Euroopa 

Liitu/Baltikumi/Eestis VÕI Eesti/Baltikum/EU on USAst/NATOst nõrgem, 

neile alluv, neist sõltuv. Suhe on ebavõrdne USA/NATO kasuks või 

EU/Balti/Eesti kahjuks. 

b. 3.2. Vastupidi. Suhe on ebavõrdne USA/NATO kahjuks või EU/Balti/Eesti 

kasuks. 

c. 3.3 Suhe on võrdne, tasakaalustatud, liitlased panustavad üksteise kaitsesse, üks 

osapool ei ole teisele allutatud või temast sõltuv. 

d. 3.4 Suhte kirjeldus on vastuoluline või arusaamatu, nt pole selge, kelle vahel 

suhe on, kas suhe on võrdne või ebavõrdne. 

4. Muu. Pole selge, kes või mis on fookuses. Kommentaar puudutab mingit muud aspekti 

pildist või mingit muud tähendust. 

5. Ei oska vastata/ei saa aru. 

Põhiharidusega vastajad tõlgendasid pilte pigem lihtsamalt ning keskendusid ühele 

tähistatavale osapoolele üle tähistatava suhte. Keskharidusega vastajad nägid pildi puhul 

sagedamini suuremat ideed või sõnumit ning tõid oma vastustes oluliselt sagedamini sõnumina 

välja ebavõrdseid võimusuhteid. Keskkooli läbinud ajateenija võime pilti analüüsida on 

põhiharidusega ajateenijast oluliselt suurem. Seega sõnumite tõlgendamise sügavus ja sisu 
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vastuvõtlikkuse seos on komplekssem kui esmapilgul eeldada võiks. Vähene tõlgendusoskus 

ja laiema konteksti mittetajumine võib olla nii risk sattuda mõjutustegevuse ohvriks, kuid 

samas ka kaitsetegur, sest sõnumist ei saada aru.  

Tegevväelaste tõlgendused meemidest on suhteliselt sarnased, samuti keskendutakse 

võimusuhetele ja – positsioonidele. Oluline on rõhutada, et nii ajateenijatel kui tegevväelastel 

paluti kirjeldada sõnumit, mida meemiga soovitakse edastada. Seega see ei tähenda kuivõrd 

vastaja selle sõnumi ja tõlgendusega ise nõus on või kuivõrd see tema maailmavaadet esindab. 

Tegevväelaste vastused on küllaltki neutraalsed ning lihtsalt meemi sisu kirjeldavad. Meemi 

tähenduse tõlgendus on suhteliselt ühtne ja sarnane, peamiselt toodi välja, et Euroopa Liit on 

abitu ja ei saa ilma USA-ta hakkama, USA-l on mõjuvõim NATO toimimises ning ebavõrdne 

partnerlussuhe Euroopa Liidu ja USA vahel NATO-s. Küll aga leidus ka selliseid vastuseid, 

kus tegevväelased olid jaganud oma positiivset või negatiivset suhtumist etteantud meemi. 

Näiteks oli vastuseid, kus lisaks meemi sisu kirjeldamisele toodi välja ka isiklik seisukoht ehk 

hinnang nõustumisena. Kriitilisema vaate esindajad jagunesid oma argumentatsioonilt kaheks, 

esiteks need, kes rõhutasid teravalt meemi looja soovi levitada valearusaama NATO 

toimimisest ning võimendada USA tähtsust ning teiseks need, kes süüvides meemi visuaalsesse 

esitusse tõid välja meemil esitatud visuaali (EL lipp) ja teksti (NATO) vastuolu ehk meem on 

halvasti teostatud.  

 

Kokkuvõtlikult, ajateenijate ja tegevväelaste seas läbiviidud uuring kaardistas ajateenijate 

ja tegevväelaste arusaamad valeinfost, meediakanalite ja uudiste usaldusväärsusest, samuti 

antud sihtrühmade hinnangulisest vajadusest meediaalaste ja infomõjutust käsitlevate kursuste 

ja õppematerjalide järgi 
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4.    VEEBIPLATVORMI ÕPIKESKKONNA 

PROTOTÜÜBI ARENDUS 

  

4.1. Veebiplatvormi õpikeskkonna prototüübi disainimine 

Projekti praktiliseks väljundiks oli veebipõhise infomõjutusstrateegiate- ja võtete tuvastamisele 

suunatud õpikeskkonna prototüübi loomine. “Mõjutustehnikate õpikeskkond” disainimisel 

lähtusime kolmest kesksest õppeprotsessi kujundamise põhimõttest: 

  

● Meediapädevuse arendamine. Kuna vaenulik mõjutaja võib levitada eksitavaid ja 

kahjulikke sõnumeid nii ajakirjanduse kui sotsiaalmeedia kaudu, siis peab 

infomõjutustegevuse vastase kaitse kujundamine olema seotud üldisema 

meediapädevuse taseme tõstmisega. Infomõjutustegevuse võtted on muutumas üha 

keerulisemaks, mis tähendab, et nende äratundmiseks ei piisa vaid võimest tuvastada 

otsest valeinformatsiooni, vaid on tarvis kujundada üldist kriitilist suhtumist 

igapäevasel meediatarbimisel (Buckingham 2019). Seepärast seadsime õppeprotsessi 

üheks keskseks eesmärgiks meediapädevuste arendamise. Meediapädevuse 

mõtestamisel lähtusime levinud käsitlusest, mille puhul eristatakse nelja omavahel 

seotut oskust, mille arendamist loodud õppematerjalid toetavad. Need on: (I) oskus 

leida ja pääseda ligi informatsioonile erinevates meediumites; (II) oskus analüüsida 

erinevates meediumites edastatud sõnumeid; (III) oskus hinnata edastatud sõnumite 

usaldusväärsust; (IV) oskus ise uusi sõnumeid eri meediumites luua (vt. Euroopa 

Komisjon 2007, Livingstone 2004, Koltay 2011). 

  

● Õppeprotsessi mängulisus. Nii meediapädevuste arendamisele kui ka kitsamalt 

infomõjutustegevuste tuvastamisele suunatud õppetöös on häid tulemusi näidanud 

sellised pedagoogilised praktikad, mis põhinevad mängulisusel (Literat et al 2020, 

Hobbs 2010, Roozenbeek & van der Linden 2019). Mängulisuse all peame silmas sellist 

lähenemist, mis suunab õppijaid iseseisvalt oma ümbruse või omandatava materjaliga 

eksperimenteerima, leiutama uusi viise probleemide lahendamiseks ning mis arendab 

nende valmisolekut erinevate rollide kehastamise kaudu erinevaid vaatepunkte kogeda 

(Jenkins 2009). Üheks oluliseks näiteks, kuidas mänguliselt erinevaid väärinfo 

tehnikaid tutvustada, on mäng „Bad News“ ( https://www.getbadnews.com/#intro). 

Selles mängus asetatakse õppija internetitrolli positsioonile, kelle eesmärk on Twitteris 

väärinfot levitada. Mäng ise annab jooksvalt juhiseid, kuidas inimesi erinevaid 

mõjutusvõtteid kasutades petta. Mängu „Bad News“ idee põhineb 

sotsiaalpsühholoogiast tuleneval teoorial, mille kohaselt on võimalik inimesi 

mõjutusvõtete vastu n-ö vaktsineerida. Mängijate asetamine olukorda, kus nad on 

sunnitud ise strateegiliselt läbi mõtlema, kuidas teiste inimestega paremini 

manipuleerida, annab neile tulevikus võime ära tunda olukordi, kus keegi sama 

strateegiat nende peal kasutab (Roozenbeek & van der Linden 2018). Sellest ideest 

lähtuvalt lõime oma õpikeskkonna prototüübis mitmeid ülesandeid, mis annavad 

õpilastele võimaluse ise katsetada infomõjutusvõtete kasutamist sõnumite loomisel, et 

https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.getbadnews.com/#intro
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selle kogemuse kaudu süvendada nende võimet vaenulikku infomõjutustegevust 

tulevikus ära tunda.   

 

● Tagasiside andmine veebikeskkonnas  

Olenemata õppimise formaadist on tagasiside saamine oluline osa õppeprotsessist. 

Digitaalsete õpikeskkondade puhul, mida sageli kasutatakse ka iseseisvaks õppimiseks, 

on tähtis leida viise tagasisidestamise automatiseerimiseks veebiplatvormil. Uuringud 

on näidanud, et sisuline ja põhjalik tagasiside veebipõhistel õpiplatvormidel aitab 

õpilastel palju tõhusamalt oma õppetööd digitaalses keskkonnas juhtida (Wang & Wu 

2008) ja lubab vältida õppeprotsessis liigse segadustunde või ärevuse tekkimist, mis 

võiks hakata õppimist pärssima (Arguel et al 2019). „Mõjutustehnikate õpikeskkonna“ 

juures oleme nii valikvastustega testide kui juhtumianalüüside puhul, mis nõuavad 

õpilastelt pikemaid kirjalikke vastuseid, pakkunud õpilastele tagasisideks pikemaid 

selgitusi ja arutluskäike, millega oma vastuseid võrrelda. Taoline tagasiside loob 

dialoogi õppija ja õpikeskkonna vahel ning stimuleerib õpilasi ka iseseisvalt neil 

teemadel edasi mõtisklema. Sellise lähenemise olulisus on tingitud ka uurimisobjekti 

enda eripäradest. Vaenulike infomõjutusstrateegiate analüüsi puhul ei ole sageli 

võimalik anda ühest hinnangut, kas õpilase vastus on õige või vale, sest taolised 

mõjutusvõtted on raskesti piiritletavad, kasutades ära ebamäärasust, 

mitmetähenduslikkust ning inforuumis eksisteerivaid vastuolusid. Seetõttu on nende 

tõlgendamiseks enamasti mitmeid võimalusi ning õpikeskkonnas antav tagasiside on 

suunatud ennekõike arutlusoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamisele. Kuna 

loomingulisemate ülesannete puhul ei ole automatiseeritud tagasiside andmine 

võimalik, siis selliste ülesannete puhul lisasime õpilastele võimaluse saata oma töö 

tulemus otse platvormilt õpetaja e-posti aadressile.  

 

4.2. Veebiplatvormi prototüübi teemakirjeldused 

Alljärgnevalt esitame veebiplatvormi prototüübi struktuuri järgides nelja teema peamised 

sisukirjeldused. Teema sisukirjeldused sisaldavad ka konkreetseid soovitusi, mida väärinfo, 

polariseerimise, vastase halvustamise ja bottide puhul teha.  

 Infomõjutustegevus on tänapäeval üheks peamiseks riikidevahelise võimuvõitluse 

vahendiks. Selle eesmärgiks on mõjutada mõne välisriigi kodanike arusaamu, käitumist ja 

otsuseid mõjutajale soovitud suunas. Näiteks on Venemaa Rootsi ja Saksamaa suunas 

rakendanud infomõjutustegevust, mille sihiks on kujundada rootslastes ja sakslastes ekslikku 

muljet, et nende riikides on immigrantide poolt sooritatud kuritegude hulk viimastel aastatel 

märkimisväärselt kasvanud ning et meedia vaikib selle maha. Taoline infomõjutustegevus on 

süvendanud usaldamatust ajakirjanduse ja ametlike infokanalite vastu ning võib õõnestada 

riiklike institutsioonide, kaasa arvatud kaitseväe autoriteeti. 

  

 Kuidas seda tehakse? 

Infomõjutustegevuse eesmärkideks võib olla mõjutajast soodsa mulje kujundamine, tema 

vastaste mustamine või heidutamine. Infomõjutustegevus võib sisaldada meelelahutuslikke 
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sõnumeid, mis näiteks vastast naeruvääristavad, kuid see võib tugineda ka hirmutamisele ja 

šokeerimisele, hõlmates näiteks vägivallaaktide kujutamist.   

 Vaenulik mõjutaja võib levitada eksitavaid ja kahjulikke sõnumeid nii ajakirjanduse kui 

sotsiaalmeedia kaudu.  Eriti just noorem publik eelistab päevauudistega kursisolekuks peamise 

kanalina sotsiaalmeediat ega pea ajakirjandusliku töö tulemusena valminud tekste enam 

põhiliseks ja eelistatumaks uudise liigiks. Seda aga võib vaenulik mõjutaja kurjasti ära 

kasutada, sest suure hulga lugejateni jõudmiseks ei pea ta enam ajakirjanikest kui uudiste 

vahendajatest sõltuma ja suudab oma sõnumi lugejani viia teisi kanaleid pidi. Näiteks võivad 

riigid panna enda huvides tööle sotsiaalmeedia suunamudijaid (nt Youtube’i postitajad, 

Instagrami-kuulsused, Twitteri või Facebooki mikroblogijad jms) või luua suurel hulgal 

valekontosid, mille alt levitada endale sobivat infot.  

 Vaenulikud mõjutajad võivad eksitavaid sõnumeid esitada nii teksti kui ka piltide ja 

videote kujul. Meelelahtusulikud sõnumid (nt meemid või lühikesed videopostitused) levivad 

internetis palju kiiremini kui ajakirjandusväljaannete pikad uudistekstid.  

  Vaenulikud mõjutajad kasutavad sageli osavalt ära juba ühiskonnas olemasolevaid 

gruppide vahelisi eriarvamusi ning erinevusi, näiteks etnilisi, keelelisi, usulisi.  Näiteks püüab 

Kremlist lähtuv infomõjutustegevus Eestis kujundada ekslikku muljet, et siinne venekeelne 

elanikkond on taga kiusatud ning eestlastega lepitamatus konfliktis. See võib vähendada eri 

rahvusgruppide koostööd ja kokkuvõttes tekitada usaldamatust Eesti kui riigi vastu. 

  

 Miks on oluline selle kohta õppida? 

Infomõjutustegevuse võtted on muutumas üha keerulisemaks ning seega ka raskemini 

äratuntavaks. Kuigi näiteks halvustamine on endiselt oluline viis mõne välisriigi maine 

kahjustamiseks, ei piirdu kaasaegne infomõjutus ainult rünnakutega riigi kaitsevõime, 

majanduse või valitsemiskorralduse vastu. Näiteks võivad välisriigid tõstatada oma 

valekontode alt vastuolulisi teemasid, mis pealtnäha kuidagi nende huvisfääri ei kuulu (näiteks 

abordiseadused või vaktsineerimine), lihtsalt selleks, et konflikte esile kutsuda. Ka võib 

pahatahtlik mõjutaja hoopis püüda takistada avalikke arutelusid oluliste ühiskonnaelu 

küsimuste üle, näiteks tõstes sotsiaalmeedias tähelepanu keskpunkti mõne täiesti kõrvalise 

teema (nt mõne kuulsa inimese armuelu). 

 Infomõjutustegevust ei saa demokraatlikes ühiskondades täielikult ära keelata, sest 

liigsed piirangud võivad ohtu seada sõna- ja arvamusvabaduse. Küll aga on võimalik õppida 

infomõjutustegevusi ära tundma. 

            Selles õppematerjalis tutvustame olulisemaid infomõjutustegevuse viise ning pakume 

juhiseid, kuidas kaasaegses inforuumis teadlikumalt liigelda. 

  

  

4.2.1. Väärinfo 

 Mis on väärinfo? 

Väärinfo on vale või ebatäpne informatsioon, mida luuakse, avaldatakse ja levitatakse 

eesmärgiga avalikkust teadlikult valejäreldusteni suunata ja petta. Väärinfo hõlmab: a) 

eksitavat ja ebatäpset infot (ingl k misinformation) ehk teavet, mis avab soodsad võimalused 

mitmetimõistmiseks ning meelevaldseteks järeldusteks, kuid, mis ei pruugi olla loodud kellegi 
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eksitamise eesmärgil; ning b) desinformatsiooni ehk väljamõeldud valeinfot, mille eesmärk on 

inimeste eksitamine. 

 Väärinfo teeb reaalset kahju: I moonutades avalikku arutelu, II õõnestades kodanike 

usaldust riigiasutuste ja ajakirjanduse vastu ning III ohustades demokraatlikke protsesse. 

Näiteks võib väärinfo tekitada inimestes eksliku mulje, et mingid arusaamad on ühiskonnas 

levinumad kui nad tegelikult on. Väärinfo võib äratada usaldamatust konkreetsete 

meediaväljaannete ning ametlike infokanalite suhtes ja suunata inimesi tarbima 

infomõjutustegevuse eesmärgil loodud kanaleid. Samuti võib väärinfo tekitada umbusku 

näiteks valimiste aususe osas ning seeläbi omada negatiivset mõju valimistel osalemisele. 

 Infomõjutustegevuses kasutatakse sageli väärinfot, mis toetub emotsionaalsete ja/või 

vastuoluliste teemadele ning põimib endasse sihtgrupile tuttavaid sündmusi ning lugusid.  

Väärinfot sisaldavate lugude usaldusväärseks muutmiseks kasutatakse näiteks nii n-ö päris kui 

ka võltsitud tegelasi (vahel näitlejate etendatud karakterid), kunstlikult tekitatud 

sotsiaalmeediaaktiivsust (botid), olematuid või kontekstist välja rebitud teadusallikaid, 

konflikti õhutavaid vandenõuteooriaid ja vasturääkivusi. 

  

            Strateegiline loojutustamine 

Väärinfol on mõju, kui see kordab järjepidavalt lugusid, mis teatud väärtusi ja toimijaid 

soosivad. Inimesed armastavad lugusid ehk narratiive, kuna tegemist on ühe kõige 

loomulikuma viisiga erinevate sündmuste mõistmiseks, meeldejätmiseks ja teistega 

jagamiseks. 

 Üksiku väärinfo killu (nt valeuudise) mõju pole kuigi suur, küll aga võib süsteemne 

eksitavate lugude levitamine mõjutada inimeste olukorrataju ning kujundada nende hoiakuid. 

Need lood läbivad erinevaid kommunikatsioonikanaleid ja tekste, varieerudes uudistest ja 

pressiteadetest sotsiaalmeediapostituste, videote, kommentaarideni jne.  

 Väärinfo levitamise üheks eesmärgiks on „infoudu“ loomine ehk inimestes umbusu ja 

segaduse tekitamine. Inimestes soovitakse tekitada tunnet, et nad pole võimelised õigel ja valel 

vahet tegema. Tegemist on teatava kurnamistaktikaga - informatsioon aetakse nii rohkeks, 

intensiivseks ja lood nii vasturääkivaks, et kergem on käega lüüa kui nendest aru saada.  

 

Nt Vene propagandakanalid RT ja Sputnik levitasid Skripalide mürgitamisest vähemalt 138 

versiooni. Ei joonistunud välja 1 terviklikku lugu vaid kümneid täiesti erinevaid, mille vahel 

olid selged vastuolud. Nt: Mürgitamist ei toimunud; Skripalid on tegelikult röövitud; tegemist 

on Lääne orkestreeritud russofoobse meediapettusega; mürgitajad olid inglased (et tõmmata 

tähelepanu Brexitilt)/ grusiinid/ rootslased/ tšehhid/ sloveenid; mürgitamisel ei kasutatud  

Novichoki; mürgitamisel kasutati Novichoki, aga see on patenteeritud USAs jne. 

  

  

  Miks väärinfo mõjub ja milline väärinfo eriti atraktiivne on? 

Väärinfo vastu võitlemine eeldab inimeste loomulike instinktide vastu töötamist, kuna meile 

on omane pöörata tähelepanu ootamatule, šokeerivale ja tugevaid emotsioone äratavale infole, 

mida väärinfo sageli on. Kõige efektiivsemad on infomõjutustegevuses lood, mis päästavad 

valla hirmu, ärevuse või viha. Samas mõjuvad ka need, mis rõhuvad uudishimu või 
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asustustunde tekitamisele. Infomõjutustegevuse uurijate seas on levinud seisukoht, et 

uudishimu äratav ja lihtsasti hoomatav vale on ligitõmbavam kui igav tõde. 

 Tunnused, mis teevad (väär)info ligitõmbavaks: negatiivne sisu, ohuga seostatud info, 

seksuaalsusele osutav materjal, elemendid, mis viitavad vastikusele (näiteks reostunud toidu, 

ekskrementide ja kehavedelikega, keha moonutamisega ja ebaloomulike seksuaalaktidega 

seonduv), üllatuslikkus, seotus kuulsustega. 

 Vastuolulised ja tugevaid emotsionaalseid reaktsioone kaasa toovad teemad on veel: 

abort, pedofiilia, surmanuhtlus, immigratsioon, kuritegevus, laste heaolu jne. 

  

            Väärinfo olulisemad liigid 

I Valeuudis- väärinfo, mis on vormistatud nii, et see näeks välja professionaalse ajakirjanduse 

toodetud uudisena (kontrollitud faktidega, tasakaalustatult esitatud uudisväärtusliku sisuna).  

Nt Leedus levitati valeuudist, nagu oleks Saksa sõdurid vägistanud kohaliku alaealise tüdruku 

(2017) 

 

II Manipulatsioon- uudise või muu info moonutamine viisil, mis toetab mõjutajale sobivate 

hoiakute/tõlgenduse kujunemist ja eesmärke. 

Üheks levinud viisiks on visuaalse materjali (nt fotode või videote) manipuleerimine, nt: a) 

päris inimestest/ sündmustest tehtud fotosid saab kasutada teiste sündmuste isikute kujutamisel, 

b) Fotodel olevaid kujutisi saab tarkvara (nt Photoshop) abil hõlpsasti muuta, nt teatud 

komponente kustutada või lisada, c) fotot saab kasutada eksitavalt, et luua olukorrast kallutatud 

pilt (nt näidata vaid väga valikulist osa toimunust) 

Võrdlemisi levinud võte on konfliktide illustreerimiseks mingi teise konfliktiga seotud 

pildimaterjali kasutamine.  

 

Näiteks kasutasid Ukraina venemeelesed mässulised pilte Kosovost, et näidata Ukrainat 

sõjakuritegude eest vastutavana. Samuti kasutati Süüria sõjakuritegude ilmestamiseks pilte 

Iraagist. 

  

III Konteksti nihestamine (misappropriation) Infokildude esitamine eksitavates seostes või 

vales kontekstis. Võib olla tahtlik või tahtmatu.  

 

Nt Tujurikkuja klippi „Eesti otsib neonatsi“ kajastati Vene propagandameedias näitena Eesti 

natsikooli promovideost. Nii toimus satiirilise ja parodeeriva sisu esitamine reaalsuse n-ö 

tõsise kajastuse pähe. 

Nt Vene propagandameedia üritas filmida TLÜ LGBT-ajaloo teemalist loengut, et illustreerida 

oma strateegilist lugu Eestis levivast homopropagandast ja kõlbeliste väärtuste allakäigust  

Nt sageli on vastuolu artikli sensatsioonilise/dramaatilise pealkirja ja banaalse sisu vahel  

  

IV Võltsmeedia loomine 

a) Tuntud meediaväljaannete (nt ERR, Postimees, BBC, CNN) imiteerimine 

b) infomõjutustegevuse eesmärke täitva meedia (nt blogid, Youtubeí kanalid, uudisportaalid 

või sotsiaalmeediagrupid) loomine + huviväärse sisuga auditooriumi ligimeelitamine 
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Nt IRAsse ehk Internetiuuringute agentuuri, mis tegeleb Venemaa Föderatsiooni 

infomõjutustegevusega ning mida tuntakse ka Peterburi trollivabrikuna, läks salaja 

uurimistööd tegema ajakirjanik Lyudmilla Savchuk. Ta esines IRA töötajana ning talle anti 

ülesandeks mõjutada noori ja muidu poliitikast mittehuvituvaid inimesi. Nendeni jõudmiseks 

pidi ta tootma sisu väljamõeldud tegelase Cantadorana – astroloogi, parapsühholoogi ja 

kristallieksperdina.  

Ta pidi tähemärkidest ja armuelust rääkivasse blogisse põimima poliitilist sisu. IRA töötajatele 

saabusid wordi-dokumendid välispoliitikat puudutavate sõnumitega ja Savchuki ülesandeks oli 

see blogisse lõimida. Näiteks loodi sel põhjusel astroloogile Saksamaal elav õde. 

Nt Estonersi Facebooki grupp- 2019 aastal sulges Facebooki grupi, mis oli paari kuuga üle 

2000 liikme kogunud. Grupis levitati lugusid, mis olid suunatud Eesti tipp-poliitikute 

naeruvääristamisele, Euroopa Liidu vastu ning levitasid hirmu massiimmigratsioonist. Grupp 

suleti, kuna selgus, et grupi loojad, administraatorid ja moderaatorid kasutasid kõik 

väljamõeldud identiteete. 

 

V Allikapesu. Protsess, mille tulemusena jõuab väärinfo väärika meediaväljaande külgedele, 

näiteks, kui mingi sotsiaalmeedias leviv skandaalne ning kontrollimata infokild köidab 

(reeglina kõmulehtede) ajakirjanike tähelepanu ning selle alusel avaldatakse lugu.  

Kui selline kajastus piisavalt suure populaarsuse saavutab, on üsna tõenäoline, et seda 

hakkavad vahendama ka mainekamad väljaanded.  Iga niisugune taasavaldamine kasvatab info 

usaldusväärsust, kuna ka isegi kehva mainega ajakirjandusväljaannetelt eeldatakse teatavat 

allikate ja faktide kontrollimist.  

 Isegi kui ajakirjandusväljaanded markeerivad sellise sisu puhul, et tegemist on 

sotsiaalmeedias leviva “vandenõuteooria” või kontrollimata väitega (näiteks on tõendamata 

väited vahel jutumärkidesse pandud), siis üsna suure osa lugejate jaoks lisab loole kaalu ja 

sageli ka tõeväärtust üksnes asjaolu, et raadios või ajalehes seda kajastati. 

 

Näiteks tehti allikapesu seoses ühe NATO kindrali väljaütlemisega, et Vene relvajõududesse 

on tehtud märkimisväärseid investeeringuid. Mõne edasi-tagasi põrgatamisega tehti sellest 

kiidulaul Vene relvajõudude juhatajate intelligentsusele. (Võib-olla nad ongi seda, kuid asi on 

milleski muus: NATO kindrali intervjuu ei sisaldanud sellist komplimenti.) 

  

VI Ekspertiisipesu. Lugudes tsiteeritakse ekspertidena inimesi, kes tegelikult ei ole valdkonna 

asjatundjad, kuid kes esinevad ekspertidena. 

Nt väljamõeldud uurimisautused ja tiitlid, endised sõjaväelased, uurijad teadlased kui kesksed 

kõneisikud jne 

  

 Kuidas toimida? 

Sotsiaalmeedias kiiresti levivat sageli üllatuslikku või häirivat ‘pommuudist’ nähes on kasulik 

endalt küsida järgmisi küsimusi: 

1.     Kas seda (uudist) levitab ka professionaalne meedia? Tähtsaid ja uudisväärtuslikke 

teemasid kajastavad peaaegu alati mitmed meediaväljaanded. Kui ajakirjanduslikud 
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väljaanded nagu ERR, Postimees või Eesti Päevaleht sellele uudisele ei viita, võib 

tegemist olla valeuudisega. 

2.   Kas uudis teavitab mingist sündmusest/ arengust või tegeleb pigem hinnangute 

andmise ja emotsioonide (nt hirm, viha, põnevus jne) tekitamisega? 

Professionaalsed uudised esitavad faktilisi väiteid, mis pärinevad kontrollitavatest 

allikatest. Väärinfo segab fakte, valesid, arvamusi ja hinnanguid. Otstarbekas on 

küsida, kas uudis on faktipõhine ja tasakaalustatud? Kas selle funktsiooniks on 

informeerimine või tegeleb see hoopis näiteks hirmutamise, vastikustunde 

äratamise, šokeerimise, polariseerimise, konkreetsete isikute või gruppide 

naeruvääristamisega? 

3. Milline on (uudise) allikas? Loe ja jaga edasi uudiseid, mis pärinevad 

usaldusväärsetest ja hea mainega kanalitest. Tundmatute kanalite puhul on 

otstarbekas teha Google’i otsing ja mõelda kriitiliselt läbi, kas nad võivad olla osaks 

mõne riigi või organisatsiooni infomõjutustegevusest. Abiks on ka faktikontrollijate 

koostatud mustad nimekirjad ebausaldusväärsetest allikatest, Venemaa 

Föderatsiooni infomõjutustegevusega seotud allikaid on põhjalikult kaardistanud 

näiteks Propastop, vt Propagandakanalite välimääraja I ja II 

https://www.propastop.org/2016/04/28/propagandakanalite-valimaaraja-osa-1/ ja 

https://www.propastop.org/2017/02/06/propagandakanalite-valimaaraja-osa-2/ 

4.   Kas see uudis tundub olevat professionaalselt vormistatud ning kas see esitab 

uudisväärtuslikku sisu ning vahendab asjakohaseid kõneisikuid? Väärinfole on 

omased: lohakas või kummaline disain ja sagedased kirjavead, šokeerivad ja 

emotsionaalseid reaktsioone püüdvad pealkirjad ja pildimaterjal, vastuolulised 

väited, allikate vähesus, ühekülgne ehk tasakaalustama teemakäsitlus ning 

tundmatutele ekspertidele viitamine. 

Küsi järgmisi abiküsimusi: 

Kas uudise vormindus tundub kummaline?  

Kas uudises esineb palju kirjavigu või kummalist lausestust? 

Kas uudise pealkiri, sisu ning kasutatud pildimaterjal on omavahel kooskõlas? 

Kas uudises esitatud selgituskäigud on loogilised ja usaldusväärsed? 

Kas antakse sõna tunnustatud ekspertidele? 

Kas uudises viidatud allikad on korrektsed, mitmekülgsed ning põhjendatud? 

 

5.      Kas tegemist võib olla satiiri või paroodiaga? Šokeeriva ja uskumatuna näiva sisu 

puhul on otstarbekas teha Google’i otsing ja selgitada välja kas see võib pärineda 

huumorisaitidelt jms allikatest. Teatavasti jagavad ka professionaalsed 

meediaväljaanded 1. aprillil taolist sisu, samuti võib see ilmuda nende 

huumorirubriikides  

6.     Kas tegemist on värske n-ö originaalsisu või -uudisega? Väärinfo taaskasutab sageli 

veebis juba aastate eest ringelnud infokilde, pilte ja uudiseid ning asetab need 

infomõjutuse efekti saamiseks valesse konteksti. Kui miski tundub kahtlaselt tuttav, 

https://www.propastop.org/2016/04/28/propagandakanalite-valimaaraja-osa-1/
https://www.propastop.org/2017/02/06/propagandakanalite-valimaaraja-osa-2/


 28 

siis tee Google’i otsing ja kontrolli kuupäevi, mil sarnast sisu varem avaldatud on. 

Samuti võib olla palju kasu Google’i pildiotsingust, kuna see võib paljastada 

fotodega manipuleerimise. Pildiotsingu jaoks on vaja kopeerida kahtlust äratava 

pildi URL ja sisestada Google’i pildiotsingusse käsklus „Otsige pildi järgi”.Teine 

võimalus on pilt esmalt arvutisse alla laadida ning seejärel see Google’i 

pildiotsingusse üles laadida ja sisestada käsklus „Otsige pildi järgi”. NB! Viimase 

variandi kasutamiseks peab arvutil või muul nutiseadmel olema väga hea kaitse 

pahavara ja viiruste vastu. Kui õnnestub tuvastada, et sama pilti esitatakse mõne 

teise sündmuse kajastamisel ning pole lisatud märkust, et foto on illustratiivne, siis 

on väga suure tõenäosusega tegemist väärinfoga. 
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a16.03/477 

● Hellermaa, Juhan 2021. Pandeemiaga seotud väärinfo kahjustab inimesi vähemalt 

kuuel viisil. https://novaator.err.ee/1608083287/pandeemiaga-seotud-vaarinfo-

kahjustab-inimesi-vahemalt-kuuel-viisil 

● Ventsel, Andreas; Madisson, Mari-Liis 2020. „Ühiskondlik-poliitiline diskussioon 

digitaalses avalikus ruumis“ Eesti Inimarengu Aruanne 

https://inimareng.ee/ühiskondlik-poliitiline-diskussioon-digitaalses-avalikus-

ruumis.html 

 

 

4.2.2.     Polariseerumine 

            Mis on polariseerumine? 

Polariseerumine on  gruppide vaheline erinevuste teravnemine, mis võib põhjustada pingeid 

etniliste, usuliste jm tunnuste alusel. Tekib tugev lõhe „meie“ ja „nemad“ vahel, mille 

tulemusena võõrandumine ja vaenulikkus ühiskonnas kasvab (nt vaenukõne, 

diskrimineerimine, vaenukuriteod). Poliitikas  räägitakse polariseerumisest  tihti siis, kui 

valijad ei hääleta enam mitte niivõrd  erakondade või poliitiliste ideoloogiate poolt, vaid 

eelistused tehakse etniliste, rassiliste või kultuuriliste tunnuste alusel.   

 Polariseerumise puhul kommunikeeritakse kitsalt identiteedi küsimusi (nt kes on õige 

eestlane, kes on õige kristlane jne), eesmärgiga valida pool. Sel viisil meelitavad õhutajad 

inimesi polariseerumise protsessi. Polariseerumist võimendab  häbimärgistamine, kus teatud 

kogukondi hakatakse ekslikult kirjeldama ühiskondlike probleemide peamise põhjusena või 

„riskigrupina“ (nt venelased on kurjategijad, pagulased võtavad ära eestlaste töökohad).  

 

 Polariseerumise puhul on olulised kaks tunnust: 

1.     Polariseerumine põhineb identiteedi ja rühmatunde tugeval rõhutamisel; 

2. Polariseerumine vajab „kütust“, milleks on rühmakuuluvusest rääkimine koos 

emotsionaalsete hinnangutega. Näiteks võib pahatahtlik mõjutaja ekslikult väita, et 

http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa16.03/477
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa16.03/477
https://novaator.err.ee/1608083287/pandeemiaga-seotud-vaarinfo-kahjustab-inimesi-vahemalt-kuuel-viisil
https://novaator.err.ee/1608083287/pandeemiaga-seotud-vaarinfo-kahjustab-inimesi-vahemalt-kuuel-viisil
https://inimareng.ee/%C3%BChiskondlik-poliitiline-diskussioon-digitaalses-avalikus-ruumis.html
https://inimareng.ee/%C3%BChiskondlik-poliitiline-diskussioon-digitaalses-avalikus-ruumis.html


 29 

ainult need, kes pooldavad üherahvuselist Eesti riiki, on “õiged eestimaalased” ning 

kõik teised tahavad Eestit hävitada.           

  

            Miks on polariseerumine ohtlik? 

Riigi toimimise seisukohalt nõrgendab ülekaalukas polariseerumine demokraatlike normide 

austamist, õõnestab usaldust põhiliste seadusandlike protsesside toimimise ja kohtuvõimu 

erapooletuse suhtes ning enamasti suurendab avalikkuse rahulolematust erakondadega.   

Polariseerumise korral on valitsuspoliitikas tavaline, et valimiste võitja eemaldab kaotaja 

kõikidelt võimupositsioonidelt ja teeb kõik selleks (sageli ka ebaseaduslikult), et vältida 

tulevikus ise kaotajaks jäämist. Tihti juhtub, et kaotajapool seab niisugustes olukordades 

kahtluse alla institutsioonide legitiimsuse (nt ei tunnistanud Trump 2020 aasta valimistulemusi 

ja süüdistas vastaspoolt valmispettuses ning kohtuid erapoolikuses). Selle tagajärjel suureneb 

kodanike apaatsus ühiskondlike teemade ja küünilisus rahvaesindajate suhtes.   

 Avalikule suhtlusekultuurile (nt meedias, poliitikute sõnavõttudes, sotsiaalmeedia 

aruteludes) mõjub ühiskondlik polariseerumine halvavalt, tihti keskendutakse avalikes 

vaidlustes faktiliselt tõestatavatele küsimustele, näiteks vaieldakse kas koroonapandeemia või 

kliimasoojenemine on ikka päris. Selle protsessi käigus kaotavad faktid ja moraalsed tõed üha 

enam oma kaalu, kuna järjest rohkem inimesi toetab kriitikavabalt üksnes oma poole sõnumeid.  

Sellises olukorras valivad ajakirjanikud, eksperdid/teadlased ja poliitikud sageli selgelt poole, 

mille vaateid nad kriitikavabalt propageerivad. Need, kes püüavad tasakaalustatud infot 

edastada, kannavad kasvavaid sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke kulusid (nt kulutavad 

aega ilmselgete faktide tõestamisele, tegelevad vastaspoole väidete faktikontrolliga, vastavad 

valesüüdistustele ja trollimisele jne). Oluliseks tagajärjeks on ühiskondliku usalduse 

vähenemine  avalike institutsioonide ja teaduspõhise ekspertteadmise suhtes.   

 Riigikaitse seisukohalt on polariseerumise otseseks tagajärjeks riigi (kaasaarvatud 

kaitseväe) autoriteedi ja usalduse langus. Polariseerunud ühiskonda iseloomustab tavaliselt 

vaenulik õhkkond, kus tõmmatakse tugev piirjoon nende, kes oleme „meie” ja nende, kes on 

“nemad“ vahele.  See on omakorda ideaalne kasvukoht äärmusideoloogia värbajatele, kes 

kasutavad ära inimeste hirmu, usaldamatust ja tõrjumist. Äärmusideoloogiate esindajad ei 

usalda riiklike institutsioone või on otseselt riigivaenulikud. Niisuguses olukorras väheneb riigi 

(ja kaitseväe) autoriteet, mis toob paratamatult kaasa negatiivsed tagajärjed riigi julgeoleku 

stabiilsusele ja kaitsevõime tagamisele, nt võib see tekitada rahvuspõhist vaenu kaitseväelaste 

hulgas, mida võib Eesti-vaenulik riik ära kasutada; suurendada allumatust väeosades, kuna 

sõjaväelise käsuliini autoriteet seatakse kahtluse alla jne. 

  

            Polariseerumise mehhanismid ja võtted  

Psühholoogias seostub polariseerumisega nähtus "must-valge mõtlemine". On inimesi, kes  

regulaarselt mõtlevad must-valgetes kategooriates. Näiteks lahterdavad kõiki kas headeks või 

halbadeks, valetajateks-ausateks jne. Kuigi reaalsuses on enamikel inimestel nii häid kui halbu 

iseloomujooni ning samuti on arvatavasti kõigil elus ette tulnud olukordi, kus on valetatud. 

Polariseerumist soodustavad ka inimeste psühholoogilised eripärad. Üheks niisuguseks 

on  eelarvamused, mis on inimpsüühika omadused, mis moonutavad uskumuste moodustamist 

ja seeläbi  pilti tegelikkusest. Käesoleva teema raames on olulisel kohal kaks eelarvamust. 
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Kinnituse eelarvamuse puhul on inimesel kalduvus märgata ja meelde tuletada informatsiooni, 

mis toetab tema uskumusi ja arvamusi ning eirata informatsiooni, mis neid uskumusi kahtluse 

alla seab. Näiteks otsivad vaktsineerimisevastased (internetist) rohkem tõendeid vaktsiinidega 

kaasnenud tervisekahjude kohta ega pööra tähelepanu teadusuuringutele, mis vaktsiinide 

ohutust kinnitavad. Grupimõtlemise puhul on üksikul grupiliikmel kalduvus oma arvamust 

grupi oletatava seisukohaga kohaldada. Kui inimese suhtlusgrupis (nt Facebooki sõprade 

hulgas) hakkab suur enamus jagama vaadet, et vaktsineerimine on ohtlik, siis on vähemusse 

jäänud inimesel kalduvus enamiku seisukohaga nõustuda.  

  

            Mis soodustab polariseerumist inforuumis? 

Sageli on polariseerivad sõnumid otseselt seotud mingi olulise identiteeditunnusega, millele 

antaks hinnang (“mustad on laisad, nad ei tee tööd“, „venelased on ajaloos olnud meie 

vaenlased, on ka nüüd” jne). Polariseerumist soodustava sõnumi koostamisel kasutatakse sõnu 

ja pilte, mis tekitavad  tugevat emotsionaalset vastukaja: edu võivad tuua sõnumid „meid“ 

ohustavast vägivallast (nt “moslemid Eestis vägistavad meie naisi”), „meie“ väärtusi 

alavääristavad sõnumid (nt “Eesti on USA hüpiknukk”), „meie“ kultuurimäluga vastuollu 

minevaid  sõnumeid (nt „Eesti astus Nõukogude Liitu vabatahtlikult“). Samuti  mustvalge ja 

stereotüüpidel rajanev “meie” vs “nemad” vastanduse loomine: nt aatelised, õiglased, 

tasakaalukad, võõrale propagandale mittealluvad rahvuslikud põliseestlased vastandatakse 

valelikele, kasuahnetele, kahepalgelistele, ebaloomulikele, rumalatele ja hüsteerilist retoorikat 

harrastavatele gruppidele ning ka korruptiivse meedia- ja haridussüsteemi tõttu n-ö ajupestud 

tavakodanike massidele.  

Polariseerimiseks kasutatakse sageli internetimeeme. Meemidel on võime: 1) koondada 

inimeste poliitilist lojaalsust, 2) panna auditooriumi oponentide üle irvitama ja 3) kinnistada 

poliitilisi vastandusi. See on tingitud meemide ülesehitusest, kus tähelepanu võitvale 

visuaalsele kujutisele lisatakse (vajadusel) tõlgendust-suunav kiri, sümbol.  

Polariseeruvaid seisukohti saab teadlikult esile kutsuda, mistõttu on niisugused võtted 

sageli kasutuses infomõjutustegevuses. Toome järgnevalt olulisemad. 

 

 Valedilemma esitamine. Üks niisugune võte on valedilemma esitamine. Tegemist on 

tüüpilise eksitava olukorraga, ebakõlaga eelduste ja järelduste vahel. See tugineb 

olukorrahinnangule, kus peetakse võimalikuks “jah/ei” ehk “kas see või teine” 

lahendust, kuigi tegelikkuses eksisteerib vähemasti veel kolmas, enamasti rohkemgi 

vastusevariante. Toome näite: “Juhan pooldab samasooliste abielu, seetõttu peab ta 

olema homoseksuaal”. Järeldus on ekslik, kuna Juhanil võivad olla muud põhjused (nt 

pooldab inimeste võrdse kohtlemise printsiipi; tal on homoseksuaalist sõber, kelle 

abiellumisõigust ta pooldab jne) samasooliste abielu toetamiseks. Sama kehtib ka 

vastupidise väite kohta: “Juhan ei poolda samasooliste abielu, järelikult on ta 

homofoob”. Tegelikkuses võivad olla Juhanil erinevad põhjused (nt usuliste 

tõekspidamiste tõttu ei saa ta seda pooldada), kuid see ei tähenda, et Juhan vihkab 

homoseksuaale. Tegelikult on tal mitmeid sõpru homoseksuaalide hulgas.   
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 Vale valiku esitamine. Teise polariseerumist esile kutsuva võttena võime tuua vale 

valiku, kus meile esitatakse (teadlikult) vale valik ega esitata alternatiivseid võimalusi 

probleemi lahendamiseks. Levinud vale valiku argument ilmneb rahvaküsitluste 

tulemuste kontekstualiseerimise juures. Küsitluste tulemused, mis on esitatud üksnes 

„jah/ei“ vastust eeldavatena asetakse probleemilahendusena konteksti, mis eeldab 

süsteemsemat probleemilahendamist. Toome näite: „Kuna Soome ja Rootsi ei kuulu 

NATO-sse ja neil on Venemaaga paremad suhted, siis kas Eesti peaks NATOst välja 

astuma: ei/jah“. See küsitlus suunab vastajat valikutegemisel Rootsi ja Soome näitega, 

kuid eirab tõsiasja, et  Rootsi ja Soomel on Eestiga võrreldes erinev geograafiline 

(Eesti jagab suurt osa oma piirist Venemaaga) ja ajalooline taust (Eesti on kuulunud 

Venemaa ja Nõukogude Liidu koosseisu), mis on määrab suhete iseloomu 

Venemaaga. 

  

 Ühele põhjusele taandamine. Kolmanda infomõjutuses kasutatava võttena võime 

osutada ühele põhjusele taandamisele, kus eeldatakse, et probleemil on ainult üks 

lihtne põhjus, kuigi tegelikkuses võisid selle põhjustada mitmed põhjused. Tüüpiliseks 

näiteks on siin vandenõuteooriad, kus nähtuse/sündmuse põhjusena nähakse mingi 

grupi kurje kavatsusi ja tahet ning sündmuse põhjusena välistatakse  muud võimalikud 

ühiskondlikud mõjud ja juhuslikkus.  

  

            Kuidas toimida? 

Sõnumit nähes vaata, kas selle sisu haakub juurde lisatud pildimaterjaliga. Kuna pildiga on 

võimalik kergemini vaatajas emotsioone tekitada, siis sageli just pilt reedab sõnumi 

propagandistliku eesmärgi. Vaata, mis sõnu kasutatakse sõnumi tekstis: kui need on 

tavapärasest esituskontekstist kardinaalselt erinevad, siis suhtu sõnumisse tähelepanelikult. 

 Kui on esitatud valikud, siis tuleks mõelda, kas need on ainsad võimalikud valikud või 

on olemas veel võimalikke alternatiivseid valikuid, mida ei esitatud. 

Pööra tähelepanu sõnumis esitatud hinnangutele: kui need on antud teravas toonis, üht või teist 

osapoolt solvavalt ja alavääristavalt, kui neis kasutatakse negatiivseid stereotüüpe (“Mustad on 

laisad ja vägivaldsed”), suhtu sõnumi eesmärki tähelepanuga. 

 Kinnituse eelarvamuse vastu aitab teadlik tähelepanu pööramine eranditele ja 

alternatiivsetele vaatepunktidele. Samuti kriitiline meel tõendusmaterjali kvaliteedi suhtes. 

Grupimõtlemise vastu aitab heade tõendite olemasolul oma arvamuse juurde jäämine.  

  

 Loe lisaks 

  

● Maasing, Helina 2018. Polariseerumise ja radikaliseerumise ennetamine.  

ttps://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/tp5_polariseerumise_ja_radikaliseerumis

e_ulevaade_ritaii071218.pdf  

● Oliver Laas 2017. Internet ja poliitiline polariseerumine. 

https://www.tlu.ee/ht/meediavarav/blogid/oliver-laas-internet-poliitiline-

polariseerumine 

https://www.tlu.ee/ht/meediavarav/blogid/oliver-laas-internet-poliitiline-polariseerumine
https://www.tlu.ee/ht/meediavarav/blogid/oliver-laas-internet-poliitiline-polariseerumine
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● Ventsel, Andreas; Madisson, Mari-Liis 2020. Ühiskondlik-poliitiline diskussioon 

digitaalses avalikus ruumis. Helen Sooväli-Sepping (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 

2019/2020. Demokraatia ja avalik ruum (211-219). SA Eesti Koostöö Kogu  

  

  

4.2.3.     Vastase halvustamine 

  

            Mis on halvustamine? 

Sõjanduses on vastase halvustamist kasutatud läbi aegade. Ühest küljest võib vastase 

kujutamine pahatahtliku või ebainimlikuna aidata mobiliseerida oma inimesi vastasele vastu 

seisma. Teisalt võib halvustamine teatud juhtudel ka vähendada vastase kaitsetahet, näiteks, 

kui õnnestub vastase kaitseväelastele luua mulje, et nende juhid on ebamoraalsed või 

ebakompetentsed. Seepärast on kasulik osata halvustamist riigikaitset puudutavates lugudes ja 

aruteludes märgata ning mõista, kuidas see toimib mõjutusvõttena. 

 Riigikaitse teemalistes aruteludes ning julgeolekut puudutavate otsuste tegemisel on 

oluline esitada vettpidavaid argumente: väiteid, mis tuginevad asjakohastele 

tõendusmaterjalidele ning loogilisele põhjenduskäigule. Paraku on sisuliste argumentide ja 

tõendusmaterjalide esitamise asemel vastase halvustamine (mustamine, autoriteedi 

õõnestamine, diskrediteerimine, demoniseerimine, naeruvääristamine) nii levinud 

mõjutusvõte, et selle kohta on argumentatsiooni ja kõnekunsti uurijatel lausa omaette 

ladinakeelne nimetus: ad hominem (inimese kohta, inimese vastu).  

  

  

            Kuidas seda tehakse? 

·      Halvustamiseks kasutatakse vastase ja tema tegevuse kohta negatiivse varjundiga 

nimetusi ehk sildistamist (nt kurjategija, terroriakt) ning negatiivset hinnangut 

kandvaid omadussõnu (nt pahatahtlik, silmakirjalik, valelik, arulage, häbiväärne). 

Nt Metsavenda nimetame meie vabadusvõitlejaks, vaenulik pool aga bandiidiks. 

·      Vastast võidakse süüdistada või hukka mõista, kujutades teda kahjutekitajana või 

teatud reeglite rikkujana.  

·      Halvustamise eesmärgil võidakse püüda vastast seostada mõne ebameeldiva 

sündmuse, tegelase või rühmaga: näiteks kujutada vastast mõne tuntud kurjategija 

sõbrana.  

·      Vastast võidakse halvustada ka teda naeruvääristades, näiteks kutsudes teda 

‘klouniks’, või kasutades positiivseid väljendeid irooniliselt (st kõneldes kellestki 

või millestki pilkeks teadlikult vastupidist sellele, mida mõeldakse), näiteks 

nimetades vastast ‘sõbralikuks naabriks’.  

Vastast ei pruugita halvustada otsesõnu. Näiteks Venemaa valitsuse infokanalite töötajad ei 

ütle alati oma lugudes NATO kohta ise midagi halba, kuid kujutavad siiski NATOt 

negatiivsena, kasutades selleks tsitaate NATO riikide teadlastelt, ajakirjanikelt või avaliku elu 
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tegelastelt, kes oma valitsust või kaitsejõude kritiseerivad. Vastase halvustamisel ei piirduta 

sõnadega: vastast võidakse püüda kujutada pahalase või rumalana ka fotodel ning 

videomaterjalides.  

 Vastase halvustamisel võidakse nii valetada (esitada täiesti alusetuid ja ebasiiraid 

väiteid) kui ka ‘tõde väänata’, näiteks liigselt rõhutades vastase teatud negatiivseid omadusi 

või kujutades vastase põhjustatud kahju hullemana, kui see tegelikult on. Üks tüüpiline 

halvustamise võte on oma kriitikute süüdistamine silmakirjalikkuses: ‘vaata, milline sa ise 

oled!’ Näiteks kui NATO on avaldanud raporti Venemaa luuretegevuse kohta, siis on Venemaa 

valitsuse infokanalid kirjutanud, et NATO riigid on ise kõige suuremad spioneerijad ja neil 

pole õigust Venemaad kritiseerida. 

 Arutelu käigus vastase halvustamine on halb praktika, kuna enamasti see juhib 

tähelepanu kõrvale arutelu esialgselt sisult. Halvustamine toimib mõjutusvõttena kahel 

põhjusel. Esiteks, vastase halvustamine tekitab negatiivseid tundeid vastase vastu, aga 

inimestel on kalduvus kanda see negatiivne hinnang üle ka vastase väidetele. Teiseks, inimesed 

kipuvad ajama segamini väidete tõesuse ja nende autori usaldusväärsuse, kuigi väiteid on 

üldjuhul tõesed või väärad sõltumata sellest, millised on neid esitavate inimeste isikuomadused 

või asjaolud.  

  

            Kuidas toimida? 

Kui loed, kuuled või näed lugu, milles Eesti põhiseaduslikku korda, Eesti kaitsejõude või 

NATOt halvustatakse või naeruvääristatakse (nt kujutatakse NATOt valeliku, rumala, nõrga 

või pahatahtlikuna), siis: (1) püüa saada selgust, kes selliseid väiteid esitab, ning mõtle, mis 

võib olla tema eesmärk, (2) ära jaga lugu sotsiaalmeedias, sest tegu võib olla vale- või 

pahatahtliku väitega; (3) vajadusel küsi nõu kaitseväe kommunikatsioonispetsialistidelt.  

  

            Loe lisaks 

·      Eesti Väitlusseltsi õpik ‘Arutlev haridus’ https://argument.ee/vaitlus/vaitlusopik-

arutlev-haridus 

·      Artikkel ‘Kuidas tõrjub Venemaa süüdistusi küber- ja valeinforünnakutes’ 

·       Tõesõna: Teie juht on ju kõigest ühe munaga kapral! https://tõesõna.ee/teie-juht-

on-ju-koigest-uhe-munaga-kapral/ 

  

 

4.2.4.     Identiteedipettus (botid) 

             

 Mis on bot? 

Bot ehk veebirobot on automatiseeritud tarkvararakendus, mis lähtuvalt programmeerija poolt 

loodud algoritmist täidab iseseisvalt etteantud ülesandeid. Lihtsamad veebirobotid kordavad 

ühtesid ja samu tegevusi, samal ajal kui keerukama programmiga botid on võimelised kasutama 

näiteks ka masinõppe tehnikaid selleks, et ise ilma inimese abita lahendada ettejuhtuvaid 

olukordi.  

https://argument.ee/vaitlus/vaitlusopik-arutlev-haridus
https://argument.ee/vaitlus/vaitlusopik-arutlev-haridus
https://tõesõna.ee/teie-juht-on-ju-koigest-uhe-munaga-kapral/
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 Botide kasutusvaldkond on väga lai ning nende tegevused moodustavad umbes poole 

kogu maailma internetiliiklusest. Lähtudes veebirobotite tegevuse eesmärkidest eristatakse n-

ö häid ja halbu botte. Head veebirobotid (u 23% internetiliiklusest) on loodud selleks, et 

inimeste internetikasutust hõlbustada või ka lihtsalt nende meelt lahutada. Halvad veebirobotid 

(u 29% internetiliiklusest) aga täidavad erinevat tüüpi pahatahtlikke eesmärke alates 

lihtsamatest manipulatsioonidest kuni väärinfo levitamise ja muu vaenuliku 

infomõjutustegevuseni. 

 Botid on oluliseks töövahendiks nii küberrünnakute  (nt 2007 aasta küberrünnakus Eesti 

vastu kasutati just bottide võrgustikke - botnette) kui ka vaenuliku infomõjutustegevuse 

korraldamisel. Botid võivad olla suureks abiks valeinfo levitamisel, infoleviku trendide 

mõjutamisel, privaatse info korjamisel jm pahatahtlike tegevuste juures ning nende kasutamine 

võib olla korraldatud nii riiklikul tasandil nn küber-armeede poolt, erinevate poliitiliste 

organisatsioonide eestvedamisel või vahel ka üksikindiviidide enda initsiatiivil.  

 Vaenuliku infomõjutustegevuse puhul on pahatahtlike bottide peamine eesmärk 

mõjutada veebis tarbitava informatsiooni vahendusel inimeste arusaamu – kas kitsamalt nende 

arvamust mõnest konkreetsest päevakorralisest küsimusest või ka laiemalt nende tervet 

maailmapilti ning suunata seeläbi nii väärtushinnangute kujunemist kui ka elanikkonna 

käitumist. Näiteks võivad botid avaldada mõju riigipeade valimistele, näidates mõnda 

kandidaati populaarsemana kui ta seda tegelikult on (vt nt bottide rollist USA 2016. aasta 

valimistel) või mõjutada inimeste isiklikke otsuseid nagu näiteks valmisolekut end 

vaktsineerida (nt nn Vene veebibrigaadi osalemine vaidlustes laste vaktsineerimise üle, milles 

lisaks trollidele kasutati ka automatiseeritud Twitteri kontosid). Infosõdades võib bottide 

tegevus olla suunatud sellele, et mõjutada kodanike usaldust oma riigi vastu või nende 

kaitsetahet. Seega kujutavad veebirobotid reaalset ohtu ühiskondlikule sidususele, mistõttu on 

oluline mõista, kuidas botid tegutsevad ning õppida inimtegevust jäljendavaid veebiroboteid 

ära tundma. 

  

            Kuidas botid meid mõjutavad? 

Veebirobotite abil on võimalik teostada erinevaid infomõjutustegevusi:  

·   võimendada poliitilisi sõnumeid (bottide peamiseks väärtuseks on nende võime kiiresti 

ja suures mahus informatsiooni jagada kasutades selleks erinevaid infokanaleid ning 

seeläbi võimendada just neid narratiive, mis täidavad mõjutajale sobivaid eesmärke);  

·  juhtida inimeste tähelepanu eemale olulistest ühiskondlikkest aruteludest (botte on 

võimalik kasutada selleks, et ujutada inforuum üle kõrvalise müraga jättes seeläbi 

tähtsad teemad varju);  

·  tekitada võltstrende ning seeläbi mõjutada info liikumist (bottide poolt jagatud uudised 

ja teiste kontode postitused sotsiaalmeedias võimaldavad manipuleerida informatsiooni 

trendidega veebis, suurendades infomõjutustegevuse jaoks oluliste sõnumite levikut; 

lisaks on bottide abil on võimalik luua sotsiaalmeediakontodele võltsjälgijaid  tõstes 

seega nende kontode populaarsust; bottide abil saab tekitada ka mulje, et mingi info on 

leidnud erinevate kasutajate poolt laialdast jagamist, mis tekitab automaatselt suuremat 

usaldust antud informatsiooni suhtes ning samas ka moonutab inimeste arusaama 

erinevate vaadete populaarsusest ühiskonnas);  

https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/115/cyber_attacks.pdf
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/115/cyber_attacks.pdf
https://novaator.err.ee/259685/virtuaalrobotid-mojutavad-valimisi
https://novaator.err.ee/259685/virtuaalrobotid-mojutavad-valimisi
https://novaator.err.ee/259685/virtuaalrobotid-mojutavad-valimisi
https://maailm.postimees.ee/6198385/venemaa-infosoja-lahingutandriks-on-ka-vaktsineerimine
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·   aidata kaasa valeinfo levikule (lisaks valeinfo laialdasele jagamisele sotsiaalmeedias ja 

foorumites, on selle tulemuslikuks levitamiseks oluline ka bottide võime astuda 

suhtlusesse tavakasutajatega, näiteks osaledes valeinfoga seotud aruteludes ning seeläbi 

nende teemade nähtavust suurendades, või provotseerides tavakasutajaid sel teemal 

kontakti astuma; sellisel puhul kasutatakse sageli ka pool-automatiseeritud kontosid 

ehk küborg-botte, mille puhul boti kontot haldab inimene, kes aeg-ajalt konto tegevuse 

üle võtab ning ise teiste kasutajatega suhtlusesse astub, muutes seega valekonto 

äratundmise palju keerulisemaks).    

  

  

            Kuidas botti ära tunda? 

Inimtegevust jäljendavaid veebiroboteid ehk sotsiaalseid botte võime ennekõike kohata 

sotisaalmeedias, kus nad tegutsevad automatiseeritud kontodena. Sageli võivad sellised kontod 

oma rolli inimesena väga veenvalt mängida ning lühikese aja jooksul paljude kasutajatega 

kontakti astuda või suisa sõbraks saada. Ei ole ühte kindlat viisi, mis aitaks boti tuvastata 

lihtsalt kontole peale vaadates. Pahatahtlike bottide programmeerijad leiavad ühe uusi viise 

nende automatiseeritud veebirakenduste maskeerimiseks ning samuti sõltuvad boti tunnused 

suuresti ka sellest, millisel veebiplatvormil nad tegutsevad. Siiski on võimalik välja tuua mõned 

üldisemad tunnused, millele tasub tähelepanu pöörata, enne kui võtta vastu sõbrakutse mõnelt 

tundmatult kontolt või jagada mõne võõra kasutaja loodud postitust.    

   

 Tutvu konto üldinfoga: 

·      Millal on konto loodud? – Alles hiljuti avatud konto ei ole piisav põhjus arvamaks, 

et tegu on kindlasti botiga, kuid võiks siiski olla üheks ohumärgiks.  

·      Milline on konto kasutajanimi? – Kahtlust võiks äratada nimed, mis koosnevad 

keerulistest tähtede, numbrite ja sümbolite kombinatsioonidest. Tähelepanelik 

tasub olla ka kuulsate inimeste kontode suhtes, sest botid võivad sageli kasutada 

mõne eksisteeriva kontoga sarnast või vaid minimaalselt muudetud nime [levinud 

näide on @RealDonaldTrump ja @ReaIDonaIdTrump] selleks, et inimeste 

tähelepanu püüda ja usaldust saavutada. Oluline on pöörata tähelepanu ka sellele, 

kas kontol kasutatud foto ja nimi sobivad omavahel või mitte (näiteks võib bottide 

puhul olla mehe pildiga kontol naise nimi või vastupidi).  

·      Milline on kasutaja profiilipilt? – Profiilipildi puudumine on bottide puhul sage, kuid 

ka olemasolev ilus foto ei tohiks liialt kergesti usaldust tekitada. Kõige kindlam on 

sisestada foto Google’i pildiotsingusse. Kui tulemustest ilmneb, et sama pilti on 

kasutatud erinevate kontode puhul või väga erinevas kontekstis, võib tegu olla kas 

boti või mõne muu valekontoga.  

·      Kui palju on kontol esitatud kasutaja isiklikku infot? – Mida vähem saame kontolt 

teada selle kasutaja isikliku elu kohta, seda suurem on tõenäosus, et konto on 

automatiseeritud.  
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 Analüüsi konto aktiivsust: 

·      Kui paljusid kontosid see kasutaja jälgib? – Juhul kui antud kasutaja jälgib väga 

suurt hulka kontosid ning samal ajal tal endal jälgijad puuduvad või neid on väga 

vähe, võib kahtlustada, et tegu on automatiseeritud kontoga. Twitteri puhul on 

heaks vihjeks ka see, kui ka kasutaja jälgib täpselt 2001 inimest (Twitteri 

kasutajapoliitika ei luba ületada 2001 jälgimise piiri juhul kui sind ennast ei jälgi 

sama palju inimesi, mistõttu näeme boti kontodel sageli just seda numbrit).  

·      Kes on selle kasutaja kontaktid? – Ühiste kontaktide puudumine peaks muutma 

ettevaatlikuks, kuid kindlasti ei ole ühiste sõprade olemasolu piisav garantii, et 

julgelt võõras sõbrakutse vastu võtta, sest ka ühised sõbrad võivad lihtsalt olla 

langenud boti pettuse ohvriks.  

·      Kui sageli on kasutaja midagi postitanud? – Bottidele on sageli omane ebaharilikult 

kõrge postituste arv ühes päevas, kuid kindlasti ei ole see reegel. Seepärast tasub 

uurida lähemalt postituste aegu ning ajavahemikke ning proovida mõista, kas 

postitused järgivad mingit kindlat ajalist mustrit (nt üks postitus iga kolme tunni 

tagant, iga päev samal ajal mitu erinevat postitust vms).  

   

 Uuri konto sisu: 

·      Milliseid postitusi konto omanik teeb? – Juhul kui suurem osa konto tegevusest on 

teiste postituste jagamine kas üldse ilma igasuguste kommentaarideta või kui 

kommentaariks on lisatud vaid jagatava uudise pealkiri, siis annab see meile märku 

võimalikust veebiroboti tegevusest. Sageli on automatiseeritud kontodel näha ka 

ühe ja sama sisuga postituste kordumist  

·      Milline on konto omaniku keelekasutus? – Juhul kui kontol on lisaks eelmainitud 

jagamistele siiski ka mõned originaalpostitused, siis tasub pöörata tähelepanu nii 

postituse õigekirjale kui ka lauseehituse loogilisusele. 

  

            Loe lisaks: 

 

● ERR, Meediataip „Bot'id ja trollid“, https://novaator.err.ee/1069002/bot-id-ja-trollid 

● ERR, Ben Nimmo: kaksteist viisi, kuidas tunda ära bot’i, 

https://www.err.ee/647828/ben-nimmo-kaksteist-viisi-kuidas-tunda-ara-bot-i 

● Veebimäng 'Bot or Not?',  https://botor.no/ 

  

  

            Mõned viited analoogsetele õpiplatvormidele: 

  

● GO VIRAL! A 5-minute game that helps protect you against COVID-19 

misinformation https://www.goviralgame.com/en 

● Bad News Game https://getbadnews.delfi.ee/ 

● The Media Manipulation Casebook https://mediamanipulation.org/ 

https://novaator.err.ee/1069002/bot-id-ja-trollid
https://www.err.ee/647828/ben-nimmo-kaksteist-viisi-kuidas-tunda-ara-bot-i
https://botor.no/
https://www.goviralgame.com/en
https://getbadnews.delfi.ee/
https://mediamanipulation.org/
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● Debunking Handbook 2020 

https://www.climatechangecommunication.org/debunking-handbook-2020/ 

● Cranky Uncle game: building resilience against misinformation 

https://crankyuncle.com/game/   

● Fake News Immunity Chatbot http://fni.arg.tech/ 
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