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Valitud intervjuud Eesti Vabariigi 
suursaadikutega Rootsis 1991-2018 
 
 
Jüri Kahn, Eesti suursaadik Rootsis 2004-2006 
 
Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
Toomas Tiivel, Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 
 
Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
 
 
Kuidas on iseloomustaksite Eesti-Rootsi suhteid ning nende arengut täna? 
 
„Eesti ja Rootsi on osa ühest maailma kõige kiiremini arenevast piirkonnast. Kiire ja jätkusuutliku arengu 
eelduseks on tihe lõimumine, erinevate ühiskondade sarnasuste ja iseärasuste loov ühitamine. Eesti ja Rootsi 
on poliitiliselt samameelsed, meie väärtused ja huvid langevad suurel määral kokku. Rootsi on jätkuvalt 
suurim investor Eestis ja meie ettevõtete ekspordipotentsiaal pole Rootsi suunal kaugeltki ammendunud.“ 
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
„Eesti ja Rootsi suhted on kasvanud selliseks nagu tänapäeval kahe naaberriigi vahel ideaalis ehk üldse 
võimalik. Võib liialdamata öelda, et Eesti taasiseseisvumise järgse majandusedu taga on olnud suhted Rootsi 
ettevõtjatega.“  
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
„Veel 90-ndate teises pooles oli neid rootslasi, kes ei pidanud paljuks meie ees selle keerulise ajaloo pärast 
vabandada. Nende jaoks ei olnud selleks sundust ja põhjust, aga empaatia oli sellest üle. Ilmselt oli see 
vastastikune.  
 
Mäletan Rootsi kuningapaari visiiti Eestisse 1993.a. aprillikuu lõpus – esimene riigivisiit üldse taasiseseisvunud 
Eestisse – ja seda sooja vastuvõttu nende poolt, kes palistasid suurt osa Tallinna-Haapsalu maanteest, seda 
jahedast ja lumesajust hoolimata. Nii on see suhe kandunud ka tänasesse. Eesti kogukond Rootsis on jätnud 
meie ajalukku üüratu jälje, seda nii läbi kultuurilise kui poliitilise tegevuse.  
 
See sild on muutnud kogu hilisema läbikäimise kulgu. Nii näiteks käivitasime Austraalias just Rootsiga projekti, 
mille raames hakkavad mõned Rootsi aukonsulitest esindama ka Eesti riigi huve. Seegi näitab, kui mugavasti 
me end üksteise kõrval tunneme.“ 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
 
„Rootsi väärtuste süsteem, mis määrab ka suures osas igapäevapoliitika, on üks demokraatlikumatest 
Euroopas. Need erinevused pole suured,  Eesti ja Rootsi on suures osas samameelsed ja see on ka head 
suhete aluseks.“  
 

Jüri Kahn, Eesti suursaadik Rootsis 2004-2006 
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„Suhted on stabiilselt heanaaberlikud. Lugupidavad ja usalduslikud. Rootsi on eestlaste jaoks kindlasti üks 
meeldivamaid riike, kus käia ja elada, usun, et sama võib öelda ka vastupidi. Regulaarselt toimuvad ka 
kõrgetasemelised riiklikud visiidid, käib intensiivne majanduslik suhtlemine ja kultuurivahetus. Carl Bildt ja 
teised Rootsi poliitikud ja diplomaadid on regulaarsed Lennart Meri konverentsil esinejad.   
 
Paljud eestlased on viimase paarikümne aasta jooksul valinud Rootsi omale uueks koduks, paljud kunagised 
põgenikud on tagasi kolinud kodumaale. Koduks on mõlemad.“ 
 

Toomas Tiivel, Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 
 
 
Mis on Eestil Rootsi digitaliseerimisest õppida ja kuidas paremini tulevikuks valmistuda?  
 
„Eesti esimuseks on olnud digiallkirjal põhinev andmebaaside ristkasutus ja „ühest luugist“ lähtuv ligipääs 
ühiskondlikele teenustele, Rootsis on iga ametkond detsentraliseeritust väärtustades suveräänselt talitanud.  
 
Rootsi digitaalse arengu mootoriks on globaalset tarbijat püüdev innovaatiline ettevõtlus. Eesti start-up’ide 
visiidid Rootsi on pälvinud Rootsi investorite tähelepanu, Latitude 59 Tallinnas tõi kohale märkimisväärse 
hulga osalejaid Rootsist.  
 
Viimasel ajal on märgata ka  Rootsi kohalike omavalitsuste ning mitmete keskvalitsusüksuste huvi kasvu Eesti 
e-teenuste vastu. Teeme koostööd ka infrastruktuuri arendamisel – Telia ning Ericssoni 5G katsetused on 
kavas nii Stockholmis kui Tallinnas.“  
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 -  
 
„Rootsi ja Eesti on maailmas mõlemad väga tunnustatud digiriigid. Rootsi tugevuseks on digilahenduste 
kasutamine erasektoris, Eesti on samas maailmas absoluutne juhtriik avaliku sektori digiteenuste 
rakendamisel, uuenduste rakendamisel nagu plokiahel, piiriülesed e-teenused jne. Ka Eesti firmade ja avaliku 
sektori lahendused küberturvalisuse tagamisel on maailmas üldiselt tunnustatud kui ühed parimad. Eesti 
eksperdid on hinnatud kõnelejad kõigil maailma digifoorumitel, kõrgkoolides, Eesti on eeskujuks OECD 
manuaalides.  
 
Õppida aga oleks Eestil Rootsilt vast tulevikku suunatud vaadet tehisintellekti võimaluste ja riskide analüüsi 
kohta, sealhulgas selle mõju tööturule. Rootsi on alati olnud edukas ka teadus- ja innovatiivsete lahenduste 
rakendamisel ettevõtluses – Eestis jääb selleks ettevõtete kriitilist massi liiga väheks.“ 
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
„Digitaliseerimisel on palju erinevaid tahke. Usun, et oleme oma arengutes liikunud paralleelseid teid mööda 
ja arendanud võimekusi, millest on vastastikku võimalik õppida. Rootsi maine avalikus kasutuses olevate 
tehnoloogiate arendajana on väga kõrge, eriti tarkade linnade ja tehisintellekti osas. Eesti võib end uhkusega 
pidada e-valitsemise - riigi, tema ettevõtete ja üksikisikute vahelise digitaalse kommunikatsiooni – 
asjatundjaks.  
 
Kõneleme näiteks isegi Vaikse ookeani piirkonnas võimalustest, kuidas lisada digitaalset komponenti nii 
kliimamuutuste kui ookeanivete kasutamisega seotud projektidesse.  
 
Tulevikuks valmistumine eeldab täna globaalset koostööd ja nii Eestil kui Rootsil on selleks omad tugevad 
eeldused olemas.“ 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
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„Digitooted saavad toimida teatava digikeskkonna olemasolul, mis peab määrama teatavad standardid 
andmete kaitse, andmete liikumise, andmete kasutamise jne valdkonnas, seda nii tehnilisel, kui ka õiguslikul ja 
institutsionaalsel tasandil.  
 
Selline standardite ühtlustamine ka toimib, digiallkirjade tunnustamine on üheks näiteks. Hea võimalus oleks 
ka Eesti – Rootsi koostöös üles ehitada e-riigi infosüsteemid mõnedes arenguriikides. Selline koostöö on juba 
käivitunud Ukrainas. Peab ka silmas pidama, et nn. targa majanduse valdkonnas soovivad kõik riigid targad olla 
ja mitte alati pole lihtne nõustuda, et Eesti lahendus võiks omamaisest parem olla.“  
 

Jüri Kahn, Eesti suursaadik Rootsis 2004-2006   
 
 
Mida saab Eesti Rootsi otsustus- ja juhtimiskultuurist õppida?  
 
„Jõhkralt lihtsustades: meie oleme kokkukuuluvuse, keele ja riikluse loonud ning säilitanud katkestuste kiuste, 
Rootsis on rahulikult riiki ehitatud sajandeid. Meil pole olnud võimalik viivitada, Rootsil pole olnud tarvis 
tormata. Eesti on avatud ühiskond ja meie inimesed on innukad õppijad. Parimad välismaised lahendused 
võetakse hõlpsasti üle, ehkki vahel selguvad võõraste praktikate taustal oma tavade eelised.“ 
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 -  
 
„Üldiselt arvan, et õppimisfaas Eesti ja Rootsi suhetes on möödas, mõlemad riigid ja ühiskonnad on leidnud 
oma tee, mida mööda sammuda.  
 
Eesti kui väikeriigi edu pandiks on olnud otsustamise kiirus ja teatav raamist väljas mõtlemine, mis ei käi 
kokku Rootsi aeglasema ja konsensust otsiva stiiliga.“  
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
„Mäletame kõik enam kui aastakümne tagust Eesti haiglavõrgu reformimise plaani, mille eeskujuks ja juhtivaks 
pooleks oli Rootsi. Suures plaanis liigume aastatega selle ettepanekutele järjest lähemale. Kas kiirem 
õppetund oleks olnud soovitatud reformikavade kohene rakendamine? Midagi ei õnnestu kohalike võimaluste 
ja kultuuritausta kiuste, kõik teostub siis, kui olud selleks valmis on.  
 
Meie olemasolev kontaktidevõrgustik kahe riigi ametkondade ja ametnike vahel on läbi aegade tihedaim.“ 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
 
 
Kuidas muutus Teie enda maailmapilt Rootsis elades? Mis hakkas Teile Eesti tagasi läinud 
tunduma normaalne, mis oli alguses imelik ja vastupidi?  
 
”Kindlasti avaldas mulle sügavat muljet rootslaste puhul empaatiavõime, abivalmidus, töökus, korrektsus 
asjaajamises. Rootsil on lihtsalt olnud ka rohkem õnne kui Eestil.“  
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011  
 
„Pingevaba ja sõbralik Rootsi keskkond andis sarnase hääletuse aastateks kaasa. Samas ei olnud ka kodus 
midagi imelikku, kõik ikkagi omas ajas ja kohas.“ 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
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„Maailmapilt avardus kindlasti suheldes kohaliku eestlaste kogukonnaga. Olin eelnevalt loomulikult kuulnud 
legendaarsetest riigimeestest, teadlastest, arstidest, kirjanikest, kunstnikest, kes olid sunnitud sõja lõpus 
läände põgenema, kuid kõike seda kohapeal näha oli vägagi oluline. Paraku olid mitmed Eesti 20. sajandi 
suurkujud selleks ajaks meie hulgast lahkunud, kuid see teadasaamine, kuidas sõjajärgselt oma keelt, kultuuri 
ja kodumaad hoiti ja arendati oli tõepoolest erakordne. Milline oli koostöö, et saada oma lastele parem elu, 
küll Rootsis, aga ikkagi eestikeelne ja – meelne. 
 
Võib vaid ette kujutada, milliseid üritusi ja kõnesid peeti ning kuidas pidutseti Eesti majades tol ajal kui kõik 
need suurkujud veel elus olid.  
 
Mitmete erakordsete inimestega sain lähemalt tuttavaks ning kuulsin palju huvitavat ja mõtlemapanevat ka nii 
nende varasema elu ja perekondade kohta Rootsis kui ka Eesti kogukonna elust ja tegemistest – Ülo Ignats, 
Peeter Luksep, Madis Üürike, Urve Miller, Lia von Sydow, Maria Kiisk, Raimo Raag, Enno Hallek, Peet Tüll, 
Mart Mägi, Indrek Martinson ja paljud teised, kes kõik olid Rootsiski kõrgelt tunnustatud ja teada teadlased, 
ajakirjanikud, kunstnikud ning majandusmehed.“ 
 

Toomas Tiivel, Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 
 
 
Milliseid erinevusi ja sarnasusi Te näete, kuidas me ettevõtlusse suhtume? Kuidas need 
avalduvad? 
 
„Mulle tundub, et siin on küll pigem rohkem sarnasusi. On ju ka Eesti ettevõtlus kujunenud suuresti Rootsi ja 
teiste Põhjamaade mõjul ja abil. Ettevõtlusvaim on tugev ja ei oodata ammugi riigipoolset suunamist ja 
juhtimist.“ 
 

Toomas Tiivel, Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 
 
 
Mis on teie kogemused Eesti kuvandiga ning selle muutumisega ajas?  
 
„Pidades silmas, et Tallinn on Stockholmile lähim välisriigi pealinn, hämmastab mind jätkuvalt, et paljud 
stockholmlased pole kordagi Eestis käinud. Vähest huvi võib ju ka positiivselt tõlgendada: seda, mis sarnane ja 
lähedane, pole mõtet eraldi uurida, aga mõistagi on meie kohus Eesti-teadmist levitada ning süvendada.“ 
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
„Lõuna-Euroopast vaadates ei tehta  Eestil ja Rootsil suurt vahet – kogu regiooni peetakse üheks suureks 
Põhja-Euroopaks, kus elu on stabiilne, jõukuse tase kõrge, inimesed ja ettevõtted usaldusväärsed, kultuur 
unikaalne, palju loodust ja puhtust.“  
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
„Kuvandi ümber on alati kaks poolt, selle andja ja selle vastuvõtja. Tänane üleküllastunud inforuum jätab väga 
vähe ruumi positiivsemale ja seetõttu ehk vähemtähtsamale. Eesti kuvand ei olnud olematu ka siis, kui Eesti 
ise oli peaaegu olematu.  
 
Meie kogukondade liikmed välismaal, nende kooli- ja töökaaslased ning sõbrad olid selle peegelduseks. Tagasi 
vaadates alustasime madalalt, aga oleme kõige kiuste suutnud end päris häädesse vetesse tüürida. Ida- ja lääne 
vaheline nähtamatu eraldusjoon ei ole kindlasti mitte niivõrd ilmakaarte ja poliitiliste süsteemide, kui üldise 
heaolu küsimus.  
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Eesti on teinud märkimisväärseid edusamme ja meie seostamine nutikuse, innovaatilisuse ja tehnilise 
progressiga on muutunud tavapäraseks. Aga alati jääb neid, kelle jaoks Eesti on Republic of Astonia.“ 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
 
„Rootsis peetakse Eestist ja eestlastest lugu. Seda nii tänu eestlaste kogukonnale ja nende saavutustele 
Rootsis. Eestlased suutsid end võõras keskkonnas kiiresti ja edukalt üles töötada, nii majanduses, teaduses kui 
ka kultuuris. Ka isegi Rootsi poliitikas. 
 
Kui ühelt poolt rootslased ka teadsid kedagi eestlast oma lähikonnast, koolist või töökohast, siis 
problemaatiline oli kindlasti aastaid tagasi see, mida Läänemere idakallaste riikide kohta Rootsi koolides 
räägiti ja kirjutati (loe: vaikiti). See on hakanud muutuma.“ 
 

Toomas Tiivel, Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 
 
 
Quo vadis, Põhjamaade koostöö anno 2018? Kuidas areneb Põhja-Baltimaade koostöö (NB8) 
ning mis on Eesti roll selles?  
 
„Põhja-Balti koostöö edeneb rahulikku rada pidi – ükski kokku-kasvamine ei toimu üleöö. Iseseisvumise 
taastamise järel on Eesti sihikindlalt panustanud piirkonna demokraatlike riikide tihedamasse koostöösse.  
Üheks loomulikuks riikidevaheliseks koostöövaldkonnaks on digitaalsed teenused. Üha rohkem inimesi reisib 
maailmas ringi, õpib, elab ja töötab pikemat aega välisriigis ja vajab lihtsat hästitoimivat ligipääsu oma 
tervishoiu-, kinnisvara- või maksuandmeile. Eestil on pakkuda toimiv X-tee, teistel riikidel omad lahendused, 
ühine eesmärgipüstitus aitab meil erinevaid elemente ühendades parimate tulemusteni jõuda.“ 
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
„Mina isiklikult näen Põhja-Balti koostöö rolli tulevikus kõige olulisema teemana keskkonna, eriti 
merekeskkonna ja biosfääri kaitset. Kui suudame koos oma regioonis selleks valmistuda, koos midagi teha 
paremaks oma lähiümbruses, suudame kahtlemata mõjutada laiemalt ka olukorda maailmas.“  
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
„Põhjamaade koostöö areneb jõudsalt ja stabiilselt. Praeguseks on kaheksast NB8 riigist 6 Euroopa Liidu 
liikmesriigid ja 6 NATO liikmesriigid. Samas on Põhjamaade viisik ilmselt kõige enam omavahel integreerunud 
piirkond maailmas, millelt on palju õppida ja üle võtta.“ 

Toomas Tiivel, Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 
 
 
Kuivõrd palju on meie põhjamaises külmas iseloomus sarnasusi, palju erisusi?  
 
„Meil on palju ühist ja üllatavalt arvukalt erinevusi. Meie vahetus suhtluses on kõige olulisem end „väikeste 
erinevuste nartsismist“1 mitte segada lasta, vaid vastupidi – näha neis arengueeliseid ja panna erinevused 
terviku huvides tööle. Edu eeliseks on võime üksteist kuulata ning mõista. Me mõlemad respekteerime teise 
inimese personaalset ruumi ja usume, et reeglid on täitmiseks.“ 
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
„Neid sarnasusi on ehk rohkem kui erinevusi, samas peaks hoiduma nende ületähtsustamisest. Iga põlvkond 
erineb pisut eelnevast ja peegeldab endas ümbritsevat keskkonda ja ajastut.“  

                                                
1 Sigmund Freud, der Narzissmus der kleinen Differenzen 
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Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 

 
„Meie iseloomudes on pigem sarnasused, vähem erisusi. Põhjamaine iseloom võib olla küll kinnine ja ehk veidi 
pikatoimelisem, aga kindlasti mitte külm. Selget mõistmist meie kahe vahel on rohkem, kui ükskõik millise 
teise piirkondliku partneriga“. 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
 
 
Kuidas saab Eesti mängida Põhjamaades suuremat rolli? Kuidas saaks süvendada Eesti 
digikoostööd Rootsiga?   
 
„Oma Rootsis elatud aegadest mäletan hästi, et polnud võimalik leida rootslast, kes poleks õppinud või 
töötanud koos mõne tubli eestlasega, kellest tal olid väga head mälestused. Kas juba seegi ei kõnele enda 
eest!  
 
Mis puutub digikoostöösse, siis üheks eeskujuks võiks olla näiteks Eesti ja Soome vaheline digikoostöö avalike 
teenuste osas. Samas töötame kaunis tihedalt rootslastega koos Euroopa Liidu tasemel.“ 
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
„Ideaalis võiksid meie süsteemid rajaneda sarnasele tehnoloogilisele platvormile (nii on Eesti ja Soome vahel), 
et sellele hakata looma erinevaid piiriüleseid projekte. Selles osas on ka Rootsiga läbi aastate konsultatsioone 
peetud ja loodetavasti edukalt. Pigem saaksime kasutada Rootsi ekspertiisi nii tehisintellekti kui tarkade 
linnade vallas, oleme ise avatud laiale koostööle e-valitsemise osas.“ 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
 
 
Mida arvate teie Eestist kui kuuendast Põhjamaast?  
 
„Eesti on ju kuues Põhjamaa, seda on väitnud ka mitmed tunnustatud geograafid, arheoloogid, etnograafid ja 
psühholoogid.“ 
 

Toomas Tiivel, Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 
 
„ÜRO on Eesti, Läti ja Leedu liikmeksvõtmisest peale Põhja-Euroopa riigiks liigitanud, geograafia vastu ju ei 
saa! Aga kui tõsiselt rääkida, siis meie eesmärk on kujundada Eestist hästikorrastatud ühiskond, kus iga liige 
on hoitud ja lugupeetud. See, et me pole osanud seda teisiti kui Põhjamaaks nimetada, on kompliment me 
naabritele. Meie ülesanne on mõista, mis on see, mis teeb just Eesti maailmas asendamatuks, seda arendada ja 
hoida.“ 
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
„Maailmas kaugemalt vaadates ei erine Eesti kuigivõrd teistest Põhjamaadest ja meid võetaksegi ühtse 
regioonina. Ja pealegi, eks me aja jooksul ikka üksteisele lähemale kasva.“ 
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
„Ajaloolistel põhjustel on meie arengud kulgenud erinevate kiirustega ja sestap ei saagi me olla de facto osa 
Põhjamaade vahel välja kujunenud tegevuskavadest. Kuvandi mõttes oleks tõsiseks argumendiks olnud sini-
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must-valge ristilipp, kujund, mis Põhjamaid täna ühtseks tervikuks seob. Etnose poolest ei oleks eestlased 
vähem põhjamaalased, kui soomlased.“ 
 

Andres Unga, Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 
 

 
 
Illustratsioon: Eesti Wabariigi aegne kavand võimalikust riigilipust. Pakuti veel teiste üliõpilaskorporatsioonide lippe ja 
mõistagi Eesti Üliõpilaste Seltsi (sinine, must, valge trikoloor) lippu. Hääletus Riigikogus toimus 1922.aastal.  
 
„Küll aga aitaks Põhjamaade siht süveneda Põhjamaade maailmanägemusse ja paremini mõista sealseid 
väärtusi ja miks mitte ka avastada kasulikku, mida ka Eesti võiks julgemini omaks võtta.“  
 

Jüri Kahn, Eesti suursaadik Rootsis 2004-2006 
 
 
Mida võiks Eesti riik teha eestirootslaste kui ajaloolise vähemusgrupi (ning nende 
keelepärandi) toetamisel? 
 
„Rootsi vähemus Eestis on elujõuline ja aktiivne, ehkki väike.  
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
„Eestirootslased on ka Rootsi kultuuripärandi unikaalne osa, niisiis võiks siin oma roll olla ka Rootsi riigil. 
Selliste ajalooliste rahvus- ja keelevähemuste olemasolu rikastab igat ühiskonda, isegi nii väikest nagu Eesti.“ 
 

Alar Streimann, Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
 
Tulevikku vaadates, kas ja kuidas saaks Eesti riik toimida ühenduslülina nende inimestega, kel 
on rootsi kodakondsus, aga emakeeleks eesti keel?   
 
„Rootsi eestlaskond on suurepärane näide edukast ühiskonda lõimumisest. Kas Eesti riik peaks diasporaa 
osas midagi rohkem või teisiti tegema, peavad otsustama ja ütlema välismaal elavad eestlased ise.“ 
 

Merle Pajula, Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 - 
 
„Väga positiivne on ka Rootsi riigi toetus Eesti identiteedi säilitamisele.“   
 

Jüri Kahn, Eesti suursaadik Rootsis 2004-2006 
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Küsimused Eesti Vabariigi 
suursaadikutele Rootsis 1991-2018 
 
Teie ees on 12 küsimust, mis suursaadikutele saadeti. Vastused leiate peale küsimusi.  
 
Küsimused jagunesid kolmeks osaks:  
 
I osa – Eesti-Rootsi suhted ja majanduskoostöö 
II osa – Eesti ja Jõulumaad. Eesti ja Põhjamaad. Eesti kui Põhjamaa.   
III osa – Eestirootslased ja rootsieestlased  
 

 
I OSA – EESTI-ROOTSI SUHTED JA MAJANDUSKOOSTÖÖ 
 
1)  
Sajandeid möödub ajast, mil Narvast, kuninganna Kristiina pärlijuveelist, sooviti teha teist Rootsi Kuningriigi 
pealinna. Eesti Wabariiki külastas Gustav V 1929.a. Kahjuks oli aga Rootsi üks vähestest riikidest, kes Eesti 
okupeerimist tunnustas, keelas ajuti koguni eesti pagulastel poliitilise tegevuse. Ajad muutusid ning Eesti sai 
1990ndate alguses oma iseseisvuse taastamisel Rootsilt palju abi. Carl Bildt oli teiste seas meile suureks 
sõbraks. Nüüd on meil Rootsi pangad, rootslastega käib väga aktiivne kaubavahetus. Fredrik Reinfeldt on 
Rootsi Kuningriigi nimel vabandanud okupatsiooni tunnistamise ning osade põgenike väljasaatmise eest.  
 
Kuidas on iseloomustaksite Eesti-Rootsi suhteid ning nende arengut täna? 
 
2)  
Läänide, linnade, valdade digitaliseerimine on Rootsis ja ka mujal Põhjalas täies hoos. Nordregio kirjutas 
detsembris 2017 raportis Inclusive Digitalisation, et maapiirkondades pole enam küsimuseks niivõrd 
lairibaühenduste ja infrastruktuuri tagamine kuivõrd juhtimine ja initsiatiiv. Ettevõtetel on vaja avalikult 
sektorilt tuge, koolitusi ja soovitusi. Startup Sweden muuhulgas tegelebki inkubaatoritega ning nende vahelisi 
koostöö edendamisega.  
Taustaks: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170139/FULLTEXT02.pdf   
 
Tuleviku tööturule astutakse samuti julgelt vastu. New York Times kirjutas 2017.a lõpus, kuidas Rootsis 
võetakse uute tehnoloogiate, AI, automatiseerimise saabumist iseenesest mõistetavana ning juba on asutud 
selle vilju lõikama.  
Taustaks: https://www.nytimes.com/2017/12/27/business/the-robots-are-coming-and-sweden-is-fine.html 
 
Mis on Eestil Rootsi digitaliseerimisest õppida ja kuidas paremini tulevikuks valmistuda?  
 
3) 
Rootsis ja Põhjamaades üldiselt planeeritakse asju pikalt ette. Avalik ja erasektor planeerivad. Isegi isiklikke 
puhkusi planeeritakse pool kuni aasta aega ette. Mis peamine, plaanidest peetakse kinni. Visioonid loevad, 
neid järgitakse, nende üle arutletakse, nii plaani alguses kui ka jooksvalt. Förankring ehk otsetõlkes protsessi ja 
plaani ankurdamine on oluline osa otsusetegemisest ning juhtimisest. Maailmas populaarsust kogunud 
muudatuse juhtimine, change management või förändringsledning, on oluline, teada ja kasutust leidev 
kontseptsioon. 
Taustaks: samal ajal Eestis: 
https://edasi.org/14239/taavi-veskimagi-mis-eesti-plaan-peale-eesistumist/ 
http://ekspress.delfi.ee/intervjuu/erkki-raasuke-saame-praegu-riigilt-kehva-juhtimist?id=75415471  
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Mida saab Eesti Rootsi otsustus- ja juhtimiskultuurist õppida?  
 
4) 
Rootsis kui ka mujal Põhjamaades peetakse sotsiaalturvavõrku üheks põhjuseks maad nakatanud 
ettevõtlusvaimule. Ühtaegu on olnud palju julgustavaid firmasid nagu Spotify, King või Mojang. Samal ajal 
teavad inimesed, et kui idee idanema ei lähe, ei ähvarda neid ilmtingimata isiklik pankrott, ammugi 
häbistamine läbikukkumise pärast. Eestiski on ettevõtlusvaim tugev.  
 
Milliseid erinevusi ja sarnasusi Te näete, kuidas me ettevõtlusse suhtume? Kuidas need 
avalduvad? 
 
5)  
Kuidas muutus Teie enda maailmapilt Rootsis elades? Mis hakkas Teile Eesti tagasi läinud 
tunduma normaalne, mis oli alguses imelik ja vastupidi?  
 
II OSA –  
EESTI JA JÕULUMAAD. EESTI JA PÕHJAMAAD. EESTI KUI PÕHJAMAA.   
 
6)  
Eestis teatakse Rootsist nii mõndagi. Rootsis on eestlaste kogukond endiselt tugev, saanud aluse 1944.a 
paadipõgenikega. Siin asus ka Eesti Wabariigi eksiilvalitsus. Eestlased suutsid end siinses ühiskonnas edukalt 
üles töötada.  
 
Tänini asub Stockholmis Eesti Kool (Estniska Skolan), mis on endiselt väga respekteerit kool. Kristian Luuk on 
eesti peres sündinud rootsi armastatumaid koomikuid. Sven Olving oli Chalmersi Ülikooli rektor 1974-1989. 
Ilmar Reepalu oli Malmö linnapea 1994-2013. Ilon Wikland on joonistanud meile kõigile tuntud Karlssoni 
katuselt, vennad Lõvisüdamed ja paljud teised Astrid Lindgreni tegelased. Käbi Laretei oli armastatud 
kontsertpianist ja kirjanik.  
 
Iseküsimus on kui palju neid inimesi Eestiga seostatakse. Näib, et enamasti teatakse Estonia katastroofi ning 
meid assotsieeritakse ida-euroopa, kohati koguni inimkaubanduse ja kuritegevusega.  
 
Mis on teie kogemused Eesti kuvandiga ning selle muutumisega ajas?  
 
7)  
Quo vadis, Põhjamaade koostöö anno 2018? Kuidas areneb Põhja-Baltimaade koostöö (NB8) 
ning mis on Eesti roll selles?  
 
8)  
Põhjamaades öeldakse, et omavahel ollakse piisavalt erinevad, et üksteisest õppida, samas küllalt sarnased, et 
omavahel koostööd teha. Rootslasi peetakse reserveerituks rahvaks, niisama end kätte ei anna ega koju külla 
ei kutsu. Ei tee seda väga eestlasedki, kumbki lihtsalt omal moel ja põhjustel.  
 
Kuivõrd palju on meie põhjamaises külmas iseloomus sarnasusi, palju erisusi?  
 
9)  
Eestil on pakkuda seda, mida Põhjamaad ja Rootsi hetkel ja lähiaastail väga vajavad: digitaalset oskusteavet. 
Eesti arendab Soomega koos digilahendusi selleks loodud asutusega Nordic Institute for Interoperability 
Solutions.  
 
Kuidas saab Eesti mängida Põhjamaades suuremat rolli? Kuidas saaks süvendada Eesti 
digikoostööd Rootsiga?  
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10)  
Toomas Hendrik Ilves kirjutas oma tuntud essee Jõulumaadest. Tema ning paljude inimeste arvamuse järgi on 
Eesti oma vaimselt geograafialt Põhjamaa, olgugi, et meil on erinevalt soomlastest ja teistest baltisaksa 
kultuuri, trikoloor ning kahjuks ka okupatsioonist tingitud probleeme. Arvamusi on erinevaid, kuidas visioon 
Põhjamaadest tundub kõige kiuste jätkusuutlik.  
 
Mida arvate teie Eestist kui kuuendast Põhjamaast?  
 
 

III OSA – EESTIROOTSLASED JA ROOTSIEESTLASED  
 
11)  
Rootsieestlasi oli Eestis üle kümne tuhande kuni meid okupeeriti. Saartel räägiti rootsi keeles. Tallinnas 
tegutses Püha Miikaeli kiriku juures rootsikeelne kool. Täna on Eestirootsi kogukond on tunduvalt väiksem, 
kuid nende sidemete elujõulisust on näha, nii mõnedki on siia kolinud või käivad külas esivanemate 
kodukandis. Kuid Rootsi Mihkli kirik pole saanud tagasi kõike talle kuulunud kooli krunti, vähestes koolides 
õpetatakse rootsi keelt ning seda kõike hoolimata, et Eestis ja Tallinnas tegutseb väga palju rootsi ettevõtteid, 
suuri ja väikseid.  
 
Mida võiks Eesti riik teha eestirootslaste kui ajaloolise vähemusgrupi (ning nende 
keelepärandi) toetamisel? 
 
12)  
Eesti kogukond Rootsis on elujõuline. Tegutsevad Eesti Majad, Eesti Päevaleht, arvukad kultuuriseltsid, eesti 
kogudused, Eesti Kool ja lasteaed. 2018.a alguses peeti Stockholmi raekojas, kus toimuvad maailmakuulsad 
Nobeli auhindade vastuvõtud, suurt eestlaste pidu Estival. Vabariigi 100.juubeliks oli kogunenud rohkem kui 
tuhat inimest. Need olid eestlased või nende järeltulijad, isegi 1944.a sügisel paadiga üle mere sõitnuid leidus. 
Oli väga liigutav kõiki neid inimesi näha, nii noori kui vanu. Kui kõlas „Mu isamaa on minu arm“, tõusis kogu 
saal kui üks mees püsti.  
 
Rootsieestlaste panus Rootsi majandusse ja kultuurilukku on tugev. Tihti jääb mulje, et neisse suhtutakse 
ükskõikselt või halvustavalt kui „väliseestlastesse“, kui kasutada iganenud okupatsiooniaegset terminit, 
tähistades kedagi võõrast, luues tarbetut eristust. Nendel inimestel on võimalus rääkida kaasa poliitilistes 
valikutes, panustada meie riikide suhetesse, vahendada meile Rootsi majandusvõimalusi ja kultuuri ning kaasa 
rääkida siinses poliitikas, avaldada arvamust.    
 
Tulevikku vaadates, kas ja kuidas saaks Eesti riik toimida ühenduslülina nende inimestega, kel 
on rootsi kodakondsus, aga emakeeleks eesti keel?  
 
 
Vastused leiate järgmistelt lehekülgedelt.  
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Jüri Kahn 
Eesti suursaadik Rootsis 2004-2006 
 
I OSA – EESTI-ROOTSI SUHTED JA MAJANDUSKOOSTÖÖ 
 
Sajandeid möödub ajast, mil Narvast, kuninganna Kristiina pärlijuveelist, sooviti teha teist Rootsi Kuningriigi 
pealinna. Eesti Wabariiki külastas Gustav V 1929.a. Kahjuks oli aga Rootsi üks vähestest riikidest, kes Eesti 
okupeerimist tunnustas, keelas ajuti koguni eesti pagulastel poliitilise tegevuse. Ajad muutusid ning Eesti sai 
1990ndate alguses oma iseseisvuse taastamisel Rootsilt palju abi. Carl Bildt oli teiste seas meile suureks 
sõbraks. Nüüd on meil Rootsi pangad, rootslastega käib väga aktiivne kaubavahetus. Fredrik Reinfeldt on 
Rootsi Kuningriigi nimel vabandanud okupatsiooni tunnistamise ning osade põgenike väljasaatmise eest.  
 
Kuidas on iseloomustaksite Eesti-Rootsi suhteid ning nende arengut täna?  
 
Rootsi väärtuste süsteem, mis määrab ka suures osas igapäevapoliitika, on üks demokraatlikumatest 
Euroopas. Avatus ja liberaalne maailmapilt ning seda tagavad regulatsioonid on küllaltki heas tasakaalus, 
võimaldades hoida  ühiskonda sisemiselt stabiilsena. Kõrge heaolutase võimaldab vähendada erinevate 
pingeallikate mõju. Eestiga võrreldes on ka mõnevõrra erinev välise ohu tajumine. Need erinevused pole 
suured,  Eesti ja Rootsi on suures osas samameelsed ja see on ka head suhete aluseks.  
 
Läänide, linnade, valdade digitaliseerimine on Rootsis ja ka mujal Põhjalas täies hoos. Nordregio kirjutas 
detsembris 2017 raportis Inclusive Digitalisation, et maapiirkondades pole enam küsimuseks niivõrd 
lairibaühenduste ja infrastruktuuri tagamine kuivõrd juhtimine ja initsiatiiv. Ettevõtetel on vaja avalikult 
sektorilt tuge, koolitusi ja soovitusi. Startup Sweden muuhulgas tegelebki inkubaatoritega ning nende vahelisi 
koostöö edendamisega.  
Taustaks: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170139/FULLTEXT02.pdf   
 
Mis on Eestil Rootsi digitaliseerimisest õppida? 
 
Eesti digiareng toimus modernse riigi ülesehitamise käigus, eesmärk oli IT abil tugevdada Eesti riiklust, 
julgeolekut aga ka automatiseerida mitmeid bürokraatlikke protseduure. Poliitikute soov oli tekitada 
nähtavust ja usaldust riigi vastu, vähendada ametnikke ja paberitööd. Digiareng fokusseerus suuresti riiklike 
teenuste arendamisele, selles osas võiks Rootsi ka Eestist midagi kasulikku õppida. Rootsi digiarengut vedasid 
eraettevõtted ja klientideks olid suuremas osas tööstus ja tootmine, mistõttu digiareng oli fokusseeritud 
tootmisprotsesside automatiseerimisele, See on aidanud hoida Rootsi tööstuse konkurentsivõimet. Küllap 
oleks Eesti ettevõtetel ka midagi sellest õppida. 
 
Tuleviku tööturg. New York Times kirjutas 2017.a lõpus, kuidas Rootsis võetakse uute tehnoloogiate, AI, 
automatiseerimise saabumist iseenesest mõistetavana ning juba on asutud selle vilju lõikama.  
Taustaks: https://www.nytimes.com/2017/12/27/business/the-robots-are-coming-and-sweden-is-fine.html 
 
Rootsis kui ka mujal Põhjamaades peetakse sotsiaalturvavõrku üheks põhjuseks maad nakatanud 
ettevõtlusvaimule. Ühtaegu on olnud palju julgustavaid firmasid nagu Spotify, King või Mojang. Samal ajal 
teavad inimesed, et kui idee idanema ei lähe, ei ähvarda neid ilmtingimata isiklik pankrott, ammugi 
häbistamine läbikukkumise pärast. Eestiski on ettevõtlusvaim tugev.  
 
Milliseid erinevusi ja sarnasusi Te näete, kuidas me ettevõtlusse suhtume? Kuidas need 
avalduvad?  
 
Kuidas muutus Teie enda maailmapilt Rootsis elades? Mis hakkas Teile Eesti tagasi läinud tunduma normaalne, 
mis oli alguses imelik ja vastupidi?  
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II OSA –  
EESTI JA JÕULUMAAD. EESTI JA PÕHJAMAAD. EESTI KUI PÕHJAMAA.   
 
Eestis teatakse Rootsist nii mõndagi. Rootsis on eestlaste kogukond endiselt tugev, saanud aluse 1944.a 
paadipõgenikega. Siin asus ka Eesti Wabariigi eksiilvalitsus. Eestlased suutsid end siinses ühiskonnas edukalt 
üles töötada.  
 
Tänini asub Stockholmis Eesti Kool (Estniska Skolan), mis on endiselt väga respekteerit kool. Kristian Luuk on 
eesti peres sündinud rootsi armastatumaid koomikuid. Sven Olving oli Chalmersi Ülikooli rektor 1974-1989. 
Ilmar Reepalu oli Malmö linnapea 1994-2013. Ilon Wikland on joonistanud meile kõigile tuntud Karlssoni 
katuselt, vennad Lõvisüdamed ja paljud teised Astrid Lindgreni tegelased. Käbi Laretei oli armastatud 
kontsertpianist ja kirjanik.  
 
Iseküsimus on kui palju neid inimesi Eestiga seostatakse. Näib, et enamasti teatakse Estonia katastroofi ning 
meid assotsieeritakse ida-euroopa, kohati koguni inimkaubanduse ja kuritegevusega.  
 
Mis on teie kogemused Eesti kuvandiga ning selle muutumisega ajas?  
Minu Rootsis töötamise ajal hakkas juba mõneti ümber saama see aeg, kus suuremat osa kodueestlasi vaadati 
kui endisi kommuniste, kes lääne heatahtlikkuse ja pingutuste tulemusena on nüüd nõukogude süsteemist 
välja toodud aga sisuliselt ikka veel elavad okupatsioonis, kuna nafta ja gaas tulevad Venemaalt ja 
elektrisagedused ja raudtee rööpmelaius on Venemaa ja mitte Euroopa standarditega ühildatavad. Ei võitle 
EW piiride eest ega aja välja okupatsiooniperioodil Eestisse  tulnud venelasi ja nende järglasi. Suurem osa 
Rootsi saabunud inimesi põgenes ju okupatsiooniarmee eest ja need mälestused ei kao. Loodetavasti on Eesti 
väga edukas Euroopa-integratsioon, liitumine Euroopa Liiduga ja NATO liikmelisus ning kiired sisemised 
arengud ja Rootsi-eestlastele kinnituseks, et oleme igati normaalsed eestlased, põhjamaalased ja eurooplased.    
 
Quo vadis, Põhjamaade koostöö anno 2018? Kuidas areneb Põhja-Baltimaade koostöö (NB8) 
ning mis on Eesti roll selles?  
 
Põhjamaades öeldakse, et omavahel ollakse piisavalt erinevad, et üksteisest õppida, samas küllalt sarnased, et 
omavahel koostööd teha. Rootslasi peetakse reserveerituks rahvaks, niisama end kätte ei anna ega koju külla 
ei kutsu. Ei tee seda väga eestlasedki, kumbki lihtsalt omal moel ja põhjustel.  
 
Kuivõrd palju on meie põhjamaises külmas iseloomus sarnasusi, palju erisusi?  
 
Eestil on pakkuda seda, mida Põhjamaad ja Rootsi hetkel ja lähiaastail väga vajavad: digitaalset oskusteavet. 
Eesti arendab Soomega koos digilahendusi selleks loodud asutusega Nordic Institute for Interoperability 
Solutions.  
 
Kuidas saab Eesti mängida Põhjamaades suuremat rolli? Kuidas saaks süvendada Eesti 
digikoostööd Rootsiga?  
 
Minule teadaolevalt on mitmeid Eesti digiettevõtted üritanud oma tooteid Rootsi turule viia. Paraku  pole see 
kaugeltki nii lihtne, kui metsa või tarbeesemete müük. Digitooted saavad toimida teatava digikeskkonna 
olemasolul, mis peab määrama teatavad standardid andmete kaitse, andmete liikumise, andmete kasutamise 
jne valdkonnas, seda nii tehnilisel, kui ka õiguslikul ja institutsionaalsel tasandil.  Selline standardite 
ühtlustamine ka toimib, digiallkirjade tunnustamine on üheks näiteks. Hea võimalus oleks ka Eesti – Rootsi 
koostöös üles ehitada e-riigi infosüsteemid mõnedes arenguriikides. Selline koostöö on juba käivitunud 
Ukrainas. Peab ka silmas pidama, et nn. targa majanduse valdkonnas soovivad kõik riigid targad olla ja mitte 
alati pole lihtne nõustuda, et Eesti lahendus võiks omamaisest parem olla.    
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Toomas Hendrik Ilves kirjutas oma tuntud essee Jõulumaadest. Tema ning paljude inimeste arvamuse järgi on 
Eesti oma vaimselt geograafialt Põhjamaa, olgugi, et meil on erinevalt soomlastest ja teistest baltisaksa 
kultuuri, trikoloor ning kahjuks ka okupatsioonist tingitud probleeme. Arvamusi on erinevaid, kuidas visioon 
Põhjamaadest tundub kõige kiuste jätkusuutlik.  
 
Mida arvate teie Eestist kui kuuendast Põhjamaast?  
 
Sellised lahterdamised on emotsionaalselt huvitavad ja Eesti eneseteadvus kindlasti tõuseks, kui Põhjamaad 
meid omataoliseks loeksid. Paraku ei ole Põhjamaade poolt sellist hinnangut märgata, nende silmis on Eesti 
veel kaugel sellisest elu- ja väärtuste standardist, mis tekitaks soovi tugevamaks integratsiooniks. Küll aga 
aitaks selline siht silme ees paremini süveneda Põhjamaade maailmanägemusse, aidata paremini mõista 
sealseid väärtusi ja miks mitte ka avastada kasulikku, mida ka Eesti võiks julgemini omaks võtta. 
 
 
III OSA – EESTIROOTSLASED JA ROOTSIEESTLASED  
 
Rootsieestlasi oli Eestis üle kümne tuhande kuni meid okupeeriti. Saartel räägiti rootsi keeles. 
Tallinnas tegutses Püha Miikaeli kiriku juures rootsikeelne kool. Täna on Eestirootsi kogukond 
on tunduvalt väiksem, kuid nende sidemete elujõulisust on näha, nii mõnedki on siia kolinud 
või käivad külas esivanemate kodukandis. Kuid Rootsi Mihkli kirik pole saanud tagasi kõike talle 
kuulunud kooli krunti, vähestes koolides õpetatakse rootsi keelt ning seda kõike hoolimata, et 
Eestis ja Tallinnas tegutseb väga palju rootsi ettevõtteid, suuri ja väikseid.  
 

Mida võiks Eesti riik teha eestirootslaste kui ajaloolise vähemusgrupi (ning nende 
keelepärandi) toetamisel? 

--- 

 

Eesti kogukond Rootsis on elujõuline. Tegutsevad Eesti Majad, Eesti Päevaleht, arvukad 
kultuuriseltsid, eesti kogudused, Eesti Kool ja lasteaed. 2018.a alguses peeti Stockholmi 
raekojas, kus toimuvad maailmakuulsad Nobeli auhindade vastuvõtud, suurt eestlaste pidu 
Estival. Vabariigi 100.juubeliks oli kogunenud rohkem kui tuhat inimest. Need olid eestlased 
või nende järeltulijad, isegi 1944.a sügisel paadiga üle mere sõitnuid leidus. Oli väga liigutav 
kõiki neid inimesi näha, nii noori kui vanu. Kui kõlas „Mu isamaa on minu arm“, tõusis kogu 
saal kui üks mees püsti.  
 
Rootsieestlaste panus Rootsi majandusse ja kultuurilukku on tugev. Tihti jääb mulje, et neisse 
suhtutakse ükskõikselt või halvustavalt kui „väliseestlastesse“, kui kasutada iganenud 
okupatsiooniaegset terminit, tähistades kedagi võõrast, luues tarbetut eristust. Nendel 
inimestel on võimalus rääkida kaasa poliitilistes valikutes, panustada meie riikide suhetesse, 
vahendada meile Rootsi majandusvõimalusi ja kultuuri ning kaasa rääkida siinses poliitikas, 
avaldada arvamust.    
 
Tulevikku vaadates, kas ja kuidas saaks Eesti riik toimida ühenduslülina nende inimestega, kel 
on rootsi kodakondsus, aga emakeeleks eesti keel?   
 
Suurem osa Rootsi elavatest, sh. ka Rootsi kodakondsusega eestlastest peavad Eestiga sidet sugulaste kaudu, 
külastavad Eestit regulaarselt ja on hästi kursis Eestis toimuvaga. Saatkond on olnud nähtav ja tunnustanud 
ning võimalusel ka toetanud eestlaste ettevõtmisi. Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et neil oleks Eesti riigiga 
probleeme, et Eesti riik on midagi tegemata jätnud või peaks veel midagi tegema.  Väga positiivne on ka 
Rootsi riigi toetus Eesti identiteedi säilitamisele.  
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Merle Pajula 
Eesti suursaadik Rootsis 30.01 2015 – 
 
I OSA – EESTI-ROOTSI SUHTED JA MAJANDUSKOOSTÖÖ 
 
Sajandeid möödub ajast, mil Narvast, kuninganna Kristiina pärlijuveelist, sooviti teha teist 
Rootsi Kuningriigi pealinna. Eesti Wabariiki külastas Gustav V 1929.a. Kahjuks oli aga Rootsi 
üks vähestest riikidest, kes Eesti okupeerimist tunnustas, keelas ajuti koguni eesti pagulastel 
poliitilise tegevuse. Ajad muutusid ning Eesti sai 1990ndate alguses oma iseseisvuse taastamisel 
Rootsilt palju abi. Carl Bildt oli teiste seas meile suureks sõbraks. Nüüd on meil Rootsi pangad, 
rootslastega käib väga aktiivne kaubavahetus. Fredrik Reinfeldt on Rootsi Kuningriigi nimel 
vabandanud okupatsiooni tunnistamise ning osade põgenike väljasaatmise eest.  
 
Kuidas on iseloomustaksite Eesti-Rootsi suhteid ning nende arengut täna? 
 
Eesti ja Rootsi on osa ühest maailma kõige kiiremini arenevast piirkonnast. Kiire ja jätkusuutliku arengu 
eelduseks on tihe lõimumine, erinevate ühiskondade sarnasuste ja iseärasuste loov ühitamine. Eesti ja Rootsi 
on poliitiliselt samameelsed, meie väärtused ja huvid langevad suurel määral kokku. Rootsi on jätkuvalt 
suurim investor Eestis ja meie ettevõtete ekspordipotentsiaal pole Rootsi suunal kaugeltki ammendunud. 
Eesti pole küll rootslaste esimene valik turismireisi kavandamisel, kuid laevareiside arv kasvab aastast 
aastasse. Vaatamata tehnoloogiliste võimaluste küllusele on isiklik kogemus, „kuningas oma silm“, endiselt 
väga oluline ka ettevõtluskontaktide loomisel. 
 
Läänide, linnade, valdade digitaliseerimine on Rootsis ja ka mujal Põhjalas täies hoos. 
Nordregio kirjutas detsembris 2017 raportis Inclusive Digitalisation, et maapiirkondades pole 
enam küsimuseks niivõrd lairibaühenduste ja infrastruktuuri tagamine kuivõrd juhtimine ja 
initsiatiiv. Ettevõtetel on vaja avalikult sektorilt tuge, koolitusi ja soovitusi. Startup Sweden 
muuhulgas tegelebki inkubaatoritega ning nende vahelisi koostöö edendamisega.  
Taustaks: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170139/FULLTEXT02.pdf   
 
Tuleviku tööturule astutakse samuti julgelt vastu. New York Times kirjutas 2017.a lõpus, 
kuidas Rootsis võetakse uute tehnoloogiate, AI, automatiseerimise saabumist iseenesest 
mõistetavana ning juba on asutud selle vilju lõikama.  
Taustaks: https://www.nytimes.com/2017/12/27/business/the-robots-are-coming-and-sweden-is-
fine.html 
 
Mis on Eestil Rootsi digitaliseerimisest õppida ja kuidas paremini tulevikuks valmistuda?  
 
Riikidel on väga raske, kui mitte võimatu, üksteiselt midagi õppida. Rootsi ja Eesti digi-arengu-lood on väga 
erinevad: Eesti esimuseks on olnud digiallkirjal põhinev andmebaaside ristkasutus ja „ühest luugist“ lähtuv 
ligipääs ühiskondlikele teenustele, Rootsis on iga ametkond detsentraliseeritust väärtustades suveräänselt 
talitanud. Rootsi digitaalse arengu mootoriks on globaalset tarbijat püüdev innovaatiline ettevõtlus. Eesti 
start-up’ide visiidid Rootsi on pälvinud Rootsi investorite tähelepanu, Latitude 59 Tallinnas tõi kohale 
märkimisväärse hulga osalejaid Rootsist. Viimasel ajal on märgata ka  Rootsi kohalike omavalitsuste ning 
mitmete keskvalitsusüksuste huvi kasvu Eesti e-teenuste vastu. Teeme koostööd ka infrastruktuuri 
arendamisel – Telia ning Ericssoni 5G katsetused on kavas nii Stockholmis kui Tallinnas.   
 
Rootsis ja Põhjamaades üldiselt planeeritakse asju pikalt ette. Avalik ja erasektor planeerivad. 
Isegi isiklikke puhkusi planeeritakse pool kuni aasta aega ette. Mis peamine, plaanidest 
peetakse kinni. Visioonid loevad, neid järgitakse, nende üle arutletakse, nii plaani alguses kui ka 
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jooksvalt. Förankring ehk otsetõlkes protsessi ja plaani ankurdamine on oluline osa 
otsusetegemisest ning juhtimisest. Maailmas populaarsust kogunud muudatuse juhtimine, 
change management või förändringsledning, on oluline, teada ja kasutust leidev kontseptsioon. 
Taustaks: samal ajal Eestis: 
https://edasi.org/14239/taavi-veskimagi-mis-eesti-plaan-peale-eesistumist/ 
http://ekspress.delfi.ee/intervjuu/erkki-raasuke-saame-praegu-riigilt-kehva-
juhtimist?id=75415471  
 
Mida saab Eesti Rootsi otsustus- ja juhtimiskultuurist õppida?  
 
Iga ühiskonna otsustus- ja juhtimiskultuur on ainulaadne, seda on kujundanud ajalooline kogemus ning 
geopoliitilised võimalused. Jõhkralt lihtsustades: meie oleme kokkukuuluvuse, keele ja riikluse loonud ning 
säilitanud katkestuste kiuste, Rootsis on rahulikult riiki ehitatud sajandeid. Meil pole olnud võimalik viivitada, 
Rootsil pole olnud tarvis tormata. Eesti on avatud ühiskond ja meie inimesed on innukad õppijad. Parimad 
välismaised lahendused võetakse hõlpsasti üle, ehkki vahel selguvad võõraste praktikate taustal oma tavade 
eelised. Üleilmastumine on valikuid radikaalselt avardanud:  
asjaajamiskultuuri ühtlustavad piiriülesed projektid, hargmaised ettevõtted, töine ränne, liikmesriikide 
otsustusprotsesse on ühtlustanud kuulumine Euroopa Liitu.  
 
Rootsis kui ka mujal Põhjamaades peetakse sotsiaalturvavõrku üheks põhjuseks maad 
nakatanud ettevõtlusvaimule. Ühtaegu on olnud palju julgustavaid firmasid nagu Spotify, King 
või Mojang. Samal ajal teavad inimesed, et kui idee idanema ei lähe, ei ähvarda neid 
ilmtingimata isiklik pankrott, ammugi häbistamine läbikukkumise pärast. Eestiski on 
ettevõtlusvaim tugev. Milliseid erinevusi ja sarnasusi Te näete, kuidas me ettevõtlusse 
suhtume? Kuidas need avalduvad? 
 
Välisesinduse vaates võtab Eesti valitsus eksportivate ettevõtete toetamist väga tõsiselt.  
 
Kuidas muutus Teie enda maailmapilt Rootsis elades? Mis hakkas Teile Eesti tagasi läinud 
tunduma normaalne, mis oli alguses imelik ja vastupidi?  
 
Mu lähetus pole lõppenud. 

 
II OSA –  
EESTI JA JÕULUMAAD. EESTI JA PÕHJAMAAD. EESTI KUI PÕHJAMAA.   
  
Eestis teatakse Rootsist nii mõndagi. Rootsis on eestlaste kogukond endiselt tugev, saanud 
aluse 1944.a paadipõgenikega. Siin asus ka Eesti Wabariigi eksiilvalitsus. Eestlased suutsid end 
siinses ühiskonnas edukalt üles töötada. Tänini asub Stockholmis Eesti Kool (Estniska Skolan), 
mis on endiselt väga respekteerit kool. Kristian Luuk on eesti peres sündinud rootsi 
armastatumaid koomikuid. Sven Olving oli Chalmersi Ülikooli rektor 1974-1989. Ilmar 
Reepalu oli Malmö linnapea 1994-2013. Ilon Wikland on joonistanud meile kõigile tuntud 
Karlssoni katuselt, vennad Lõvisüdamed ja paljud teised Astrid Lindgreni tegelased. Käbi 
Laretei oli armastatud kontsertpianist ja kirjanik. Iseküsimus on kui palju neid inimesi Eestiga 
seostatakse. Näib, et enamasti teatakse Estonia katastroofi ning meid assotsieeritakse ida-
euroopa, kohati koguni inimkaubanduse ja kuritegevusega.  
 
Mis on teie kogemused Eesti kuvandiga ning selle muutumisega ajas?  
 
Pidades silmas, et Tallinn on Stockholmile lähim välisriigi pealinn, hämmastab mind jätkuvalt, et paljud 
stockholmlased pole kordagi Eestis käinud. Vähest huvi võib ju ka positiivselt tõlgendada: seda, mis sarnane ja 
lähedane, pole mõtet eraldi uurida, aga mõistagi on meie kohus Eesti-teadmist levitada ning süvendada. 
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Peame rohkem tähelepanu noortele pöörama ja selles asjas on edaspidi abiks Rootsi valitsuse poolt loodud 
Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse väljakuulutamise juubelifond, mille eesmärgiks on Rootsi ja Balti riikide noorte 
koostöö edendamine.  
 
Quo vadis, Põhjamaade koostöö anno 2018? Kuidas areneb Põhja-Baltimaade koostöö (NB8) 
ning mis on Eesti roll selles?  
 
Põhja-Balti koostöö edeneb rahulikku rada pidi – ükski kokku-kasvamine ei toimu üleöö. Iseseisvumise 
taastamise järel on Eesti sihikindlalt panustanud piirkonna demokraatlike riikide tihedamasse koostöösse. 
Vanad formaadid – Põhjamaade Nõukogu ja Balti Ministrite Nõukogu – on küll igati elujõulised, kuid üha 
rohkem on üle „tavapäraste“ eraldusjoonte ulatuvaid projekte. Üheks loomulikuks riikidevaheliseks 
koostöövaldkonnaks on digitaalsed teenused. Üha rohkem inimesi reisib maailmas ringi, õpib, elab ja töötab 
pikemat aega välisriigis ja vajab lihtsat hästitoimivat ligipääsu oma tervishoiu-, kinnisvara- või maksuandmeile. 
Eestil on pakkuda toimiv X-tee, teistel riikidel omad lahendused, ühine eesmärgipüstitus aitab meil erinevaid 
elemente ühendades parimate tulemusteni jõuda.  
 
Põhjamaades öeldakse, et omavahel ollakse piisavalt erinevad, et üksteisest õppida, samas 
küllalt sarnased, et omavahel koostööd teha. Rootslasi peetakse reserveerituks rahvaks, 
niisama end kätte ei anna ega koju külla ei kutsu. Ei tee seda väga eestlasedki, kumbki lihtsalt 
omal moel ja põhjustel.  
 
Kuivõrd palju on meie põhjamaises külmas iseloomus sarnasusi, palju erisusi?  
 
Meil on palju ühist ja üllatavalt arvukalt erinevusi. 
Nii eestlasele kui ka rootslasele on väga oluline puhas loodus, side maaga, maa harimisega, on väga tihe. Me 
mõlemad respekteerime teise inimese personaalset ruumi ja usume, et reeglid on täitmiseks. 
Eestlane paneb vähem rõhku formaalsele suhtlusele, rootslane peab osalemist töises kohvipausis koos 
kohustusliku kerge vestlusega hädavajalikuks. Rootslane eelistab negatiivset tagasisidet pigem vastamata 
jätmise vormis, ettepanekule saadud jaatav vastus võib tähendada seda, et teine on räägitust aru saanud, mitte 
tingimata pakutuga nõustumist. Eestlane on valmis „ei“ ütlema.  
 
Meie vahetus suhtluses on kõige olulisem end „väikeste erinevuste nartsismist“2 mitte segada lasta, vaid 
vastupidi – näha neis arengueeliseid ja panna erinevused terviku huvides tööle. Edu eeliseks on võime üksteist 
kuulata ning mõista. 
 
Eestil on pakkuda seda, mida Põhjamaad ja Rootsi hetkel ja lähiaastail väga vajavad: digitaalset 
oskusteavet. Eesti arendab Soomega koos digilahendusi selleks loodud asutusega Nordic 
Institute for Interoperability Solutions. Kuidas saab Eesti mängida Põhjamaades suuremat 
rolli? Kuidas saaks süvendada Eesti digikoostööd Rootsiga?  
 
Huvi on aasta-aastalt kasvanud. Suhtlust erinevates formaatides lisandub pidevalt. Üha rohkem kutsutakse 
seminaridele ning konverentsidele kõnelejaid Eesti erinevaist ametkondadest. Koostöö süvendamiseks on 
vaja, et rohkem Rootsi eksperte ja aktiviste Eestis käiks ning seal vahetult erinevate asjaosalistega suhtleks.  
 
Toomas Hendrik Ilves kirjutas oma tuntud essee Jõulumaadest. Tema ning paljude inimeste 
arvamuse järgi on Eesti oma vaimselt geograafialt Põhjamaa, olgugi, et meil on erinevalt 
soomlastest ja teistest baltisaksa kultuuri, trikoloor ning kahjuks ka okupatsioonist tingitud 
probleeme. Arvamusi on erinevaid, kuidas visioon Põhjamaadest tundub kõige kiuste 
jätkusuutlik.  
 
Mida arvate teie Eestist kui kuuendast Põhjamaast?  

                                                
2 Vt Sigmund Freud der Narzissmus der kleinen Differenzen 



 

 
Future Place Leadership AB | Stockholm | Copenhagen | Helsinki | Oslo | Tallinn | Reykjavik | 

www.FuturePlaceLeadership.com 
 

21 

 
ÜRO on Eesti, Läti ja Leedu liikmeksvõtmisest peale Põhja-Euroopa riigiks liigitanud, geograafia vastu ju ei 
saa! Aga kui tõsiselt rääkida, siis meie eesmärk on kujundada Eestist hästikorrastatud ühiskond, kus iga liige 
on hoitud ja lugupeetud. See, et me pole osanud seda teisiti kui Põhjamaaks nimetada, on kompliment me 
naabritele. Reaalsed Skandinaavia riikide ühiskonnad pole „päkapikkude õnnemaad“, vaid elavad sootsiumid 
kõigi tänapäevaste võimaluste ja probleemidega. Meie ülesanne on mõista, mis on see, mis teeb just Eesti 
maailmas asendamatuks, seda arendada ja hoida. 
 
III OSA – EESTIROOTSLASED JA ROOTSIEESTLASED  
 
Rootsieestlasi oli Eestis üle kümne tuhande kuni meid okupeeriti. Saartel räägiti rootsi keeles. 
Tallinnas tegutses Püha Miikaeli kiriku juures rootsikeelne kool. Täna on Eestirootsi kogukond 
on tunduvalt väiksem, kuid nende sidemete elujõulisust on näha, nii mõnedki on siia kolinud 
või käivad külas esivanemate kodukandis. Kuid Rootsi Mihkli kirik pole saanud tagasi kõike talle 
kuulunud kooli krunti, vähestes koolides õpetatakse rootsi keelt ning seda kõike hoolimata, et 
Eestis ja Tallinnas tegutseb väga palju rootsi ettevõtteid, suuri ja väikseid.  
 
Mida võiks Eesti riik teha eestirootslaste kui ajaloolise vähemusgrupi (ning nende 
keelepärandi) toetamisel? 
 
Rootsi vähemus Eestis on elujõuline ja aktiivne, ehkki väike. Usun, et riik ja kohalikud omavalitsused  leiavad 
nende vajaduste toetamiseks jätkuvalt vahendeid. Rannarootslaste ühenduse esindajad on saatkonda ikka 
teretulnud. 
 
Eesti kogukond Rootsis on elujõuline. Tegutsevad Eesti Majad, Eesti Päevaleht, arvukad 
kultuuriseltsid, eesti kogudused, Eesti Kool ja lasteaed. 2018.a alguses peeti Stockholmi 
raekojas, kus toimuvad maailmakuulsad Nobeli auhindade vastuvõtud, suurt eestlaste pidu 
Estival. Vabariigi 100.juubeliks oli kogunenud rohkem kui tuhat inimest. Need olid eestlased 
või nende järeltulijad, isegi 1944.a sügisel paadiga üle mere sõitnuid leidus. Oli väga liigutav 
kõiki neid inimesi näha, nii noori kui vanu. Kui kõlas „Mu isamaa on minu arm“, tõusis kogu 
saal kui üks mees püsti.  
 
Rootsieestlaste panus Rootsi majandusse ja kultuurilukku on tugev. Tihti jääb mulje, et neisse 
suhtutakse ükskõikselt või halvustavalt kui „väliseestlastesse“, kui kasutada iganenud 
okupatsiooniaegset terminit, tähistades kedagi võõrast, luues tarbetut eristust. Nendel 
inimestel on võimalus rääkida kaasa poliitilistes valikutes, panustada meie riikide suhetesse, 
vahendada meile Rootsi majandusvõimalusi ja kultuuri ning kaasa rääkida siinses poliitikas, 
avaldada arvamust.    
 
Tulevikku vaadates, kas ja kuidas saaks Eesti riik toimida ühenduslülina nende inimestega, kel 
on rootsi kodakondsus, aga emakeeleks eesti keel?   
 
Saatkond puutub kodanikuteenuse pakkujana kokku väga erinevate Rootsis elavate eestlastega. On neid, kes 
aktiivselt Eesti elus kaasa löövad, neid, kes distantsilt toetavad, kui ka lihtsalt vaatlejaid. Igaüks on oma valikuis 
vaba ja riik ei saa kedagi vastutahtsi eestkõnelejana rakendada. Seda rõõmsam on tõdeda, et tahetakse 
ühineda, koos tegutseda, kultuuripärandit hoida ja poliitikas sõna sekka öelda. Hermeetilisi ühiskondi 
tänapäeval enam peaaegu pole. Rootsi eestlaskond on suurepärane näide edukast ühiskonda lõimumisest ja 
sellisena hea reklaamiagent meie riigi mainele. Kas Eesti riik peaks diasporaa osas midagi rohkem või teisiti 
tegema, peavad otsustama ja ütlema välismaal elavad eestlased ise.  
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Alar Streimann 
Eesti suursaadik Rootsis 2007-2011 
 
I OSA – EESTI-ROOTSI SUHTED JA MAJANDUSKOOSTÖÖ 
 
Sajandeid möödub ajast, mil Narvast, kuninganna Kristiina pärlijuveelist, sooviti teha teist 
Rootsi Kuningriigi pealinna. Eesti Wabariiki külastas Gustav V 1929.a. Kahjuks oli aga Rootsi 
üks vähestest riikidest, kes Eesti okupeerimist tunnustas, keelas ajuti koguni eesti pagulastel 
poliitilise tegevuse. Ajad muutusid ning Eesti sai 1990ndate alguses oma iseseisvuse taastamisel 
Rootsilt palju abi. Carl Bildt oli teiste seas meile suureks sõbraks. Nüüd on meil Rootsi pangad, 
rootslastega käib väga aktiivne kaubavahetus. Fredrik Reinfeldt on Rootsi Kuningriigi nimel 
vabandanud okupatsiooni tunnistamise ning osade põgenike väljasaatmise eest.  
 
Kuidas on iseloomustaksite Eesti-Rootsi suhteid ning nende arengut täna? 
 
Eesti ja Rootsi suhted on kasvanud selliseks nagu tänapäeval kahe naaberriigi vahel ideaalis ehk üldse võimalik. 
Kui jätta kõrvale kaitsepoliitika, kus Eesti on valinud aktiivse osaluse kaitsealliansis NATO ja ka sõjalistel 
operatsioonidel, on raske leida valdkonda, kus meie kahe riigi huvid ja eesmärgid ei lange kokku. Arvestades 
Rootsi kaalukat positsiooni maailmas juhtiva, kõrgelt arenenud tööstusmaana, tuleb aga siiski rõhutada 
majandust kui Eesti ja Rootsi suhtluse alustala. Hea meel on, et meie majandussuhted on mitmekesised, et 
eksport-import on suuresti tasakaalus, et valdav osa välisinvesteeringutest Eestis on pärit just Rootsist, 
millega kaasneb väga kaalukas teadmiste ja kogemuste siire. Võib liialdamata öelda, et Eesti taasiseseisvumise 
järgse majandusedu taga on olnud suhted Rootsi ettevõtjatega.  
  
3)  
Läänide, linnade, valdade digitaliseerimine on Rootsis ja ka mujal Põhjalas täies hoos. 
Nordregio kirjutas detsembris 2017 raportis Inclusive Digitalisation, et maapiirkondades pole 
enam küsimuseks niivõrd lairibaühenduste ja infrastruktuuri tagamine kuivõrd juhtimine ja 
initsiatiiv. Ettevõtetel on vaja avalikult sektorilt tuge, koolitusi ja soovitusi. Startup Sweden 
muuhulgas tegelebki inkubaatoritega ning nende vahelisi koostöö edendamisega.  
Taustaks: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170139/FULLTEXT02.pdf   
 
Tuleviku tööturule astutakse samuti julgelt vastu. New York Times kirjutas 2017.a lõpus, 
kuidas Rootsis võetakse uute tehnoloogiate, AI, automatiseerimise saabumist iseenesest 
mõistetavana ning juba on asutud selle vilju lõikama.  
Taustaks: https://www.nytimes.com/2017/12/27/business/the-robots-are-coming-and-sweden-is-
fine.html 
 
Mis on Eestil Rootsi digitaliseerimisest õppida ja kuidas paremini tulevikuks valmistuda?  
 
Rootsi ja Eesti on maailmas mõlemad väga tunnustatud digiriigid. Rootsi tugevuseks on digilahenduste 
kasutamine erasektoris, Eesti on samas maailmas absoluutne juhtriik avaliku sektori digiteenuste 
rakendamisel, uuenduste rakendamisel nagu plokiahel, piiriülesed e-teenused jne. Ka Eesti firmade ja avaliku 
sektori lahendused küberturvalisuse tagamisel on maailmas üldiselt tunnustatud kui ühed parimad – selle 
meenutuseks kasvõi NATO küberkaitse kompetentsikeskuse ja Euroopa Liidu IT-ameti paiknemine Tallinnas, 
tihe koostöö maailma juhtivate digifirmade ja riikidega nagu USA, UK, Prantsusmaa ja teised. Eesti eksperdid 
on hinnatud kõnelejad kõigil maailma digifoorumitel, kõrgkoolides, Eesti on eeskujuks OECD manuaalides. 
Õppida aga oleks Eestil Rootsilt vast tulevikku suunatud vaadet tehisintellekti võimaluste ja riskide analüüsi 
kohta, sealhulgas selle mõju tööturule. Rootsi on alati olnud edukas ka teadus- ja innovatiivsete lahenduste 
rakendamisel ettevõtluses – Eestis jääb selleks ettevõtete kriitilist massi liiga väheks.  
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Rootsis ja Põhjamaades üldiselt planeeritakse asju pikalt ette. Avalik ja erasektor planeerivad. 
Isegi isiklikke puhkusi planeeritakse pool kuni aasta aega ette. Mis peamine, plaanidest 
peetakse kinni. Visioonid loevad, neid järgitakse, nende üle arutletakse, nii plaani alguses kui ka 
jooksvalt. Förankring ehk otsetõlkes protsessi ja plaani ankurdamine on oluline osa 
otsusetegemisest ning juhtimisest. Maailmas populaarsust kogunud muudatuse juhtimine, 
change management või förändringsledning, on oluline, teada ja kasutust leidev kontseptsioon. 
Taustaks: samal ajal Eestis: 
https://edasi.org/14239/taavi-veskimagi-mis-eesti-plaan-peale-eesistumist/ 
http://ekspress.delfi.ee/intervjuu/erkki-raasuke-saame-praegu-riigilt-kehva-
juhtimist?id=75415471  
 
Mida saab Eesti Rootsi otsustus- ja juhtimiskultuurist õppida?  
 
Üldiselt arvan, et õppimisfaas Eesti ja Rootsi suhetes on möödas, mõlemad riigid ja ühiskonnad on leidnud 
oma tee, mida mööda sammuda. Mõlema ühiskonna tavadest ja kommetest johtuvalt on kindlasti erinevusi ka 
juhtimiskultuuris ja see ei tarvitse tingimata olla halb. Eesti kui väikeriigi edu pandiks on olnud otsustamise 
kiirus ja teatav raamist väljas mõtlemine, mis ei käi kokku Rootsi aeglasema ja konsensust otsiva stiiliga. 
Suurepäraseks näiteks Eesti ja Rootsi juhtimiskultuuride ühitamisest on näiteks laevafirma Tallink, häid näiteid 
edukast juhtimisest on Eesti ja Rootsi ühisfirmade näol teisigi. Võrdsetel partneritel on alati midagi kasulikku 
üksteiselt omandada, aga seada seda omaette eesmärgiks ei ole enam täna mõtet.  
 
Rootsis kui ka mujal Põhjamaades peetakse sotsiaalturvavõrku üheks põhjuseks maad 
nakatanud ettevõtlusvaimule. Ühtaegu on olnud palju julgustavaid firmasid nagu Spotify, King 
või Mojang. Samal ajal teavad inimesed, et kui idee idanema ei lähe, ei ähvarda neid 
ilmtingimata isiklik pankrott, ammugi häbistamine läbikukkumise pärast. Eestiski on 
ettevõtlusvaim tugev.  
 
Milliseid erinevusi ja sarnasusi Te näete, kuidas me ettevõtlusse suhtume? Kuidas need 
avalduvad? 
 
Ma ei näe olulisi erinevusi suhtumises ettevõtlusse Eestis ja Rootsis. Samas, Rootsis on ettevõtlus, küllap siis 
ka ettevõtlikkus kui elulaad kindlasti rohkem juurdunud. Aeg hoiakute, aga ka pikaajaliste traditsioonidega 
firmade kujunemiseks on olnud märksa pikem kui Eesti napp paarkümmend aastat. Muster, kus äsjaloodud 
firmast, start-up’ist kasvab mõne aastaga ülemaailmselt tuntud ettevõte, tekkis alles ikkagi hiljuti, nö. 
digiajastul. On tõsi, et oma osa on Rootsis ka hästi väljaarenenud sotsiaalse turvalisuse võrgustikul, mis 
võimaldab ettevõtjatel oma ideid rahulikumas tempos, läbikukkumisi kartmata, ellu viia.  
 
Kuidas muutus Teie enda maailmapilt Rootsis elades? Mis hakkas Teile Eesti tagasi läinud 
tunduma normaalne, mis oli alguses imelik ja vastupidi?  
 
Täiskasvanud inimese maailmapilti ei ole lihtne muuta, see, mille kodust-koolist kaasa saame, käib meiega elu 
lõpuni, selles mõttes ei ole üheski riigi elamine mu väärtushinnanguid muutnud. Aga kindlasti avaldas mulle 
sügavat muljet rootslaste puhul empaatiavõime, abivalmidus, töökus, korrektsus asjaajamises. Raske on 
mõistagi ka mitte märgata ja nautida Rootsi kõrget elatustaset, ehkki ka see ei saa minu arvates olla elus 
peamine eesmärk. Rootsil on lihtsalt olnud ka rohkem õnne kui Eestil. Alati aga võib leida igapäevaelu pisiasju, 
mis ühes ühiskonnas toimivad, teises mitte. Selle kohta on mul mõlemast ühiskonnast nii positiivseid kui 
negatiivseid näiteid – aga see ei muuda üldpilti. 
 
II OSA –  
EESTI JA JÕULUMAAD. EESTI JA PÕHJAMAAD. EESTI KUI PÕHJAMAA.   
 
Eestis teatakse Rootsist nii mõndagi. Rootsis on eestlaste kogukond endiselt tugev, saanud 
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aluse 1944.a paadipõgenikega. Siin asus ka Eesti Wabariigi eksiilvalitsus. Eestlased suutsid end 
siinses ühiskonnas edukalt üles töötada.  
 
Tänini asub Stockholmis Eesti Kool (Estniska Skolan), mis on endiselt väga respekteerit kool. 
Kristian Luuk on eesti peres sündinud rootsi armastatumaid koomikuid. Sven Olving oli 
Chalmersi Ülikooli rektor 1974-1989. Ilmar Reepalu oli Malmö linnapea 1994-2013. Ilon 
Wikland on joonistanud meile kõigile tuntud Karlssoni katuselt, vennad Lõvisüdamed ja paljud 
teised Astrid Lindgreni tegelased. Käbi Laretei oli armastatud kontsertpianist ja kirjanik.  
 
Iseküsimus on kui palju neid inimesi Eestiga seostatakse. Näib, et enamasti teatakse Estonia 
katastroofi ning meid assotsieeritakse ida-euroopa, kohati koguni inimkaubanduse ja 
kuritegevusega.  
 
Mis on teie kogemused Eesti kuvandiga ning selle muutumisega ajas?  
 
Ma kahjuks ei tea, milline on Eesti kuvand Rootsis täna, kuna elasin seal viimati ligi kümme aastat tagasi. 
Võrdluse mõttes aga saan öelda, et Lõuna-Euroopast vaadates ei tehta  Eestil ja Rootsil suurt vahet – kogu 
regiooni peetakse üheks suureks Põhja-Euroopaks, kus elu on stabiilne, jõukuse tase kõrge, inimesed ja 
ettevõtted usaldusväärsed, kultuur unikaalne, palju loodust ja puhtust.  
 
7)  
Quo vadis, Põhjamaade koostöö anno 2018? Kuidas areneb Põhja-Baltimaade koostöö (NB8) 
ning mis on Eesti roll selles?  
 
Jätaksin sellele meeleldi pikemalt vastamata, see on väga lai teema, millega tegelevad konkreetsed ametnikud 
või poliitikud. Mina isiklikult näen Põhja-Balti koostöö rolli tulevikus kõige olulisema teemana keskkonna, eriti 
merekeskkonna ja biosfääri kaitset. Oleme elamas ajastul, kus tuleb tunnistada, et meie ja meie vanemate 
põlvkonnad on tegelikult loodusele maailmas põhjustanud pöördumatu kahju. Olukord on tegelikult nii hull, 
et saame juba öelda, palju inimkonnale üldse aega on jäänud. Säästev areng, kaasav majanduskasv ja muud 
ilusad loosungid on jäänud poliitiliseks sõnakõlksuks. Paraku ka meie enda Läänemere-regioonis. Mets = raha 
= majanduskasv, meri = kala = raha = majanduskasv, loodus = turism = külastajate arv = raha = majanduskasv 
– seda loetelu võib pikalt jätkata. Saadikuna OECD-s näen kuidas maailma juhtivad majandus- ja 
keskkonnateadlased nende dilemmade kallal pead murravad, aga lahendust ei ole kellelgi. On ka teisi 
valdkondi, mis puudutavad meid kõiki: me tegelikult ei tea, kuhu meid viib tehnoloogia ja teaduse areng, 
tehisintellekt, aga kahtlemata saab nende mõju lähiaastakümnetel olema pigem suurem kui väiksem. Kui 
suudame koos oma regioonis selleks valmistuda, koos midagi teha paremaks oma lähiümbruses, suudame 
kahtlemata mõjutada laiemalt ka olukorda maailmas. 
 
 
Põhjamaades öeldakse, et omavahel ollakse piisavalt erinevad, et üksteisest õppida, samas 
küllalt sarnased, et omavahel koostööd teha. Rootslasi peetakse reserveerituks rahvaks, 
niisama end kätte ei anna ega koju külla ei kutsu. Ei tee seda väga eestlasedki, kumbki lihtsalt 
omal moel ja põhjustel.  
 
Kuivõrd palju on meie põhjamaises külmas iseloomus sarnasusi, palju erisusi?  
 
Neid sarnasusi on ehk rohkem kui erinevusi, samas peaks hoiduma nende ületähtsustamisest. Iga põlvkond 
erineb pisut eelnevast ja peegeldab endas ümbritsevat keskkonda ja ajastut. Mul on Rootsi palju sõpru ja 
tuttavaid ja näen hästi, et tänased rootslased pole enam need, kes sündisid vahetult enne või pärast II 
maailmasõda, sama ka eestlastega. Nii oleks ka mistahes võrdlus pinnapealne. Mulle siiski on alati tundunud, 
et rootslastes on rohkem enesekindlust, küllap siin ikka mängib rolli ajalugu, mis on olnud Eestiga võrreldes 
palju leebem. 
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Eestil on pakkuda seda, mida Põhjamaad ja Rootsi hetkel ja lähiaastail väga vajavad: digitaalset 
oskusteavet. Eesti arendab Soomega koos digilahendusi selleks loodud asutusega Nordic 
Institute for Interoperability Solutions.  
 
Kuidas saab Eesti mängida Põhjamaades suuremat rolli? Kuidas saaks süvendada Eesti 
digikoostööd Rootsiga?  
 
Ma ei tea, kas meie eesmärk peaks tingimata olema kusagil suuremat rolli mängida, mulle isiklikult pole kunagi 
meeldinud ühiskonnad, kes oma vaateid teistele peale suruvad. Eesti on siiski väga väike ühiskond, meie 
eesmärk on eelkõige oma rahva säilimine ja heaolu. Teisalt, Eesti ja eestlaste mõju ulatub niigi kaugelt üle 
riigipiiride – selle kohta on ju lihtne leida näiteid valitsustevahelisest koostööst, teadusest, spordist, kultuurist 
– see mõju on juba täna kaugelt suurem kui oodanuks. Oma Rootsis elatud aegadest mäletan hästi, et polnud 
võimalik leida rootslast, kes poleks õppinud või töötanud koos mõne tubli eestlasega, kellest tal olid väga 
head mälestused. Kas juba seegi ei kõnele enda eest! Mis puutub digikoostöösse, siis üheks eeskujuks võiks 
olla näiteks Eesti ja Soome vaheline digikoostöö avalike teenuste osas. Samas töötame kaunis tihedalt 
rootslastega koos Euroopa Liidu tasemel. 
  
Toomas Hendrik Ilves kirjutas oma tuntud essee Jõulumaadest. Tema ning paljude inimeste 
arvamuse järgi on Eesti oma vaimselt geograafialt Põhjamaa, olgugi, et meil on erinevalt 
soomlastest ja teistest baltisaksa kultuuri, trikoloor ning kahjuks ka okupatsioonist tingitud 
probleeme. Arvamusi on erinevaid, kuidas visioon Põhjamaadest tundub kõige kiuste 
jätkusuutlik.  
 
Mida arvate teie Eestist kui kuuendast Põhjamaast?  
 
Minu arvates Eesti ei ole Põhjamaa ega saa ka selleks kunagi sellises mõttes nagu Põhjamaid ollakse harjunud 
levinud keelepruugis käsitlema. Eesti on oma ajaloo ja kultuuripärandiga selleks liiga kinni Kesk-Euroopas. 
Igaüks, kes on vähegi süvitsi kursis Rootsi, Norra, aga ka Soome eluviisidega, inimeste iseloomu, tavade, 
harjumustega, jõuab ilmselt kiiresti samale järeldusele. Ma ei pea seda puuduseks, pole mõtet vägisi püüda 
saada selleks kes sa ei ole, Eestil läheb praegu olusid ja võimalusi arvestades hästi, oleme oma riigi 
korraldanud ise oma oskuste ja tahtmiste järgi – see on peamine. Samas, nagu allpool öeldud, maailmas 
kaugemalt vaadates ei erine Eesti kuigivõrd teistest Põhjamaadest ja meid võetaksegi ühtse regioonina. Ja 
pealegi, eks me aja jooksul ikka üksteisele lähemale kasva. 
 
 
III OSA – EESTIROOTSLASED JA ROOTSIEESTLASED  
 
Rootsieestlasi oli Eestis üle kümne tuhande kuni meid okupeeriti. Saartel räägiti rootsi keeles. 
Tallinnas tegutses Püha Miikaeli kiriku juures rootsikeelne kool. Täna on Eestirootsi kogukond 
on tunduvalt väiksem, kuid nende sidemete elujõulisust on näha, nii mõnedki on siia kolinud 
või käivad külas esivanemate kodukandis. Kuid Rootsi Mihkli kirik pole saanud tagasi kõike talle 
kuulunud kooli krunti, vähestes koolides õpetatakse rootsi keelt ning seda kõike hoolimata, et 
Eestis ja Tallinnas tegutseb väga palju rootsi ettevõtteid, suuri ja väikseid.  
 
Mida võiks Eesti riik teha eestirootslaste kui ajaloolise vähemusgrupi (ning nende 
keelepärandi) toetamisel? 
 
Seda tuleks küsida eestirootslastelt endilt. Kõrvaltvaatajana tundub mulle eestirootslaste olukord ja ootused 
sarnased teiste Eesti väikeste keelerühmadega – setod, võrokesed. Teisalt, eestirootslased on ka Rootsi 
kultuuripärandi unikaalne osa, niisiis võiks siin oma roll olla ka Rootsi riigil. Selliste ajalooliste rahvus- ja 
keelevähemuste olemasolu rikastab igat ühiskonda, isegi nii väikest nagu Eesti. Ma ei ole kursis Mihkli kiriku 
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problemaatikaga, aga loodan, et sellele siiski leidub lahendus – kirikul on olnud Eestis kaalukas roll hariduse 
edendamisel, rääkimata neist kui meie vanimast arhitektuuripärandist, seda tuleks igal juhul väärtustada.  
 
Eesti kogukond Rootsis on elujõuline. Tegutsevad Eesti Majad, Eesti Päevaleht, arvukad 
kultuuriseltsid, eesti kogudused, Eesti Kool ja lasteaed. 2018.a alguses peeti Stockholmi 
raekojas, kus toimuvad maailmakuulsad Nobeli auhindade vastuvõtud, suurt eestlaste pidu 
Estival. Vabariigi 100.juubeliks oli kogunenud rohkem kui tuhat inimest. Need olid eestlased 
või nende järeltulijad, isegi 1944.a sügisel paadiga üle mere sõitnuid leidus. Oli väga liigutav 
kõiki neid inimesi näha, nii noori kui vanu. Kui kõlas „Mu isamaa on minu arm“, tõusis kogu 
saal kui üks mees püsti.  
 
Rootsieestlaste panus Rootsi majandusse ja kultuurilukku on tugev. Tihti jääb mulje, et neisse 
suhtutakse ükskõikselt või halvustavalt kui „väliseestlastesse“, kui kasutada iganenud 
okupatsiooniaegset terminit, tähistades kedagi võõrast, luues tarbetut eristust. Nendel 
inimestel on võimalus rääkida kaasa poliitilistes valikutes, panustada meie riikide suhetesse, 
vahendada meile Rootsi majandusvõimalusi ja kultuuri ning kaasa rääkida siinses poliitikas, 
avaldada arvamust.    
 
Tulevikku vaadates, kas ja kuidas saaks Eesti riik toimida ühenduslülina nende inimestega, kel 
on rootsi kodakondsus, aga emakeeleks eesti keel?  
 
Mul ei ole sellele head vastust, võib-olla ka seetõttu, et ma pole kursis kuivõrd see on kellegi jaoks probleem 
ja keda peaks riik kellega ühendama ja miks peaks see ühendaja üldse riik olema. Seda enam, et üldiselt arvan, 
et riik ei peaks segama ennast inimeste ellu, või tegema seda nii vähe kui võimalik. Inimesed peavad tegema 
oma valikud ise, iga valik tähendab ka millestki loobumist. Eesti juured ei takista kindlasti olemast lojaalne 
kodanik Rootsi riigile kui juba kord on tehtud valik ennast selle ühiskonnaga siduda. Samas ei takista rootsi 
kodakondsus kuidagi elus hoidmast sidemeid Eestiga. Mulle isiklikult meeldib näiteks mõelda, et Eesti 
kodanikku – kui me nüüd tingimata peame siin piirama ennast riigiõigusliku terminiga – iseloomustab eelkõige 
see, et ta küll teisi maid kiites ütleb ikka lõpetuseks, et parim paik elamiseks on Eesti… Aga möönan, et 
üksikisiku tasandilt võib see vaade kindlasti olla erinev kui riigi, ühiskonna tasandil. 
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Toomas Tiivel 
Eesti suursaadik Rootsis 2000-2004 

 
I OSA – EESTI-ROOTSI SUHTED JA MAJANDUSKOOSTÖÖ 
 
Sajandeid möödub ajast, mil Narvast, kuninganna Kristiina pärlijuveelist, sooviti teha teist 
Rootsi Kuningriigi pealinna. Eesti Wabariiki külastas Gustav V 1929.a. Kahjuks oli aga Rootsi 
üks vähestest riikidest, kes Eesti okupeerimist tunnustas, keelas ajuti koguni eesti pagulastel 
poliitilise tegevuse. Ajad muutusid ning Eesti sai 1990ndate alguses oma iseseisvuse taastamisel 
Rootsilt palju abi. Carl Bildt oli teiste seas meile suureks sõbraks. Nüüd on meil Rootsi pangad, 
rootslastega käib väga aktiivne kaubavahetus. Fredrik Reinfeldt on Rootsi Kuningriigi nimel 
vabandanud okupatsiooni tunnistamise ning osade põgenike väljasaatmise eest.  
 
Kuidas on iseloomustaksite Eesti-Rootsi suhteid ning nende arengut täna? 
 
Suhted on stabiilselt heanaaberlikud. Lugupidavad ja usalduslikud. Rootsi on eestlaste jaoks kindlasti üks 
meeldivamaid riike, kus käia ja elada, usun, et sama võib öelda ka vastupidi. Regulaarselt toimuvad ka 
kõrgetasemelised riiklikud visiidid, käib intensiivne majanduslik suhtlemine ja kultuurivahetus. Carl Bildt ja 
teised Rootsi poliitikud ja diplomaadid on regulaarsed Lennart Meri konverentsil esinejad.   
Paljud eestlased on viimase paarikümne aasta jooksul valinud Rootsi omale uueks koduks, paljud kunagised 
põgenikud on tagasi kolinud kodumaale. Koduks on mõlemad. 
Meeldiv on ka see, et nii rootslased kui ka eestlased ei käi vaid pealinnades vaid teada-tuntud on ka saared 
ning muud regioonid ja linnad mõlemal pool Läänemerd. 
 
Läänide, linnade, valdade digitaliseerimine on Rootsis ja ka mujal Põhjalas täies hoos. 
Nordregio kirjutas detsembris 2017 raportis Inclusive Digitalisation, et maapiirkondades pole 
enam küsimuseks niivõrd lairibaühenduste ja infrastruktuuri tagamine kuivõrd juhtimine ja 
initsiatiiv. Ettevõtetel on vaja avalikult sektorilt tuge, koolitusi ja soovitusi. Startup Sweden 
muuhulgas tegelebki inkubaatoritega ning nende vahelisi koostöö edendamisega.  
Taustaks: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170139/FULLTEXT02.pdf   
 
Tuleviku tööturule astutakse samuti julgelt vastu. New York Times kirjutas 2017.a lõpus, 
kuidas Rootsis võetakse uute tehnoloogiate, AI, automatiseerimise saabumist iseenesest 
mõistetavana ning juba on asutud selle vilju lõikama.  
Taustaks: https://www.nytimes.com/2017/12/27/business/the-robots-are-coming-and-sweden-is-
fine.html 
 
Mis on Eestil Rootsi digitaliseerimisest õppida ja kuidas paremini tulevikuks valmistuda?  
 
---- 
 
Rootsis ja Põhjamaades üldiselt planeeritakse asju pikalt ette. Avalik ja erasektor planeerivad. 
Isegi isiklikke puhkusi planeeritakse pool kuni aasta aega ette. Mis peamine, plaanidest 
peetakse kinni. Visioonid loevad, neid järgitakse, nende üle arutletakse, nii plaani alguses kui ka 
jooksvalt. Förankring ehk otsetõlkes protsessi ja plaani ankurdamine on oluline osa 
otsusetegemisest ning juhtimisest. Maailmas populaarsust kogunud muudatuse juhtimine, 
change management või förändringsledning, on oluline, teada ja kasutust leidev kontseptsioon. 
Taustaks: samal ajal Eestis: 
https://edasi.org/14239/taavi-veskimagi-mis-eesti-plaan-peale-eesistumist/ 
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http://ekspress.delfi.ee/intervjuu/erkki-raasuke-saame-praegu-riigilt-kehva-
juhtimist?id=75415471  
 
Mida saab Eesti Rootsi otsustus- ja juhtimiskultuurist õppida?  
 
Tundub, et Eestis on aastatega tekkinud väga palju ebavajalikku bürokraatiat ning ametnikud on muutunud 
pealiskaudseteks käsutäitjateks, kes ei viitsi ja ei oska teha igal konkreetsel juhul vajalikke otsuseid (juhtida). 
Muudsad juhtimisteooriad on kenad asjad, kuid ka nende puhul peab targalt hindama, kas nad igal antud juhul 
sobivad või mitte.  
Rootsis, jah, planeeritakse pikemalt ette ja plaanidest peetakse kinni. Ka ei ela Rootsi nii väga Stockholmi 
keskselt kui Eesti ja Tallinn. Kohalikel inimestel on Rootsis neid puudutavates asjades oluliselt enam 
sõnaõigust. Ilmselt on Rootsis juhtide hulgas ka enam teadlase taustaga inimesi, kes oskavad hinnata erinevate 
uuringute usaldusväärsust.  
Viimasega haakub ka üks suurepärane näide Rootsis läbiviidud regionaalpoliitikast. Paarkümmend aastat tagasi 
otsustati asutada igasse Rootsi maakonda, kus seda veel ei olnud, kõrgkool. Mõned neist olid laiema 
erialavalikuga, mõned kitsamad. Paljudesse kohtadesse käisid õppejõud alguses kas Stockholmist, Lundist, 
Göteborgist või Uppsalast, hiljem olid õppejõud juba paiksed. Kõrgkoolid, millest mitmed on ülikoolid on 
praeguseks olemas, on tudengite hulgas populaarsed ja toimivad. Külastasin oma Rootsis oleku ajal neist 
enamikku.  
Mida sellega saavutati? Haritud inimestel ja intelligentsil oli ka väljaspool paari suuremat linna tööd, linnades 
olid tudengid ja tudengielu, asutati väikeettevõtteid, teatreid, kunstigaleriisid. Kohapeale tekkis täisväärtuslik 
elu. Samas oli ka võtta analüüsivõimelisi inimesi kohalikesse võimuorganeisse. 
 
 
Rootsis kui ka mujal Põhjamaades peetakse sotsiaalturvavõrku üheks põhjuseks maad 
nakatanud ettevõtlusvaimule. Ühtaegu on olnud palju julgustavaid firmasid nagu Spotify, King 
või Mojang. Samal ajal teavad inimesed, et kui idee idanema ei lähe, ei ähvarda neid 
ilmtingimata isiklik pankrott, ammugi häbistamine läbikukkumise pärast. Eestiski on 
ettevõtlusvaim tugev.  
 
Milliseid erinevusi ja sarnasusi Te näete, kuidas me ettevõtlusse suhtume? Kuidas need 
avalduvad? 
 
Mulle tundub, et siin on küll pigem rohkem sarnasusi. On ju ka Eesti ettevõtlus kujunenud suuresti Rootsi ja 
teiste Põhjamaade mõjul ja abil. Ettevõtlusvaim on tugev ja ei oodata ammugi riigipoolset suunamist ja 
juhtimist. 
 
Kuidas muutus Teie enda maailmapilt Rootsis elades? Mis hakkas Teile Eesti tagasi läinud 
tunduma normaalne, mis oli alguses imelik ja vastupidi? 
 
Olin Rootsis aastatel 2000-2004. 
 
Esimesed asjad, mis aastal 2000 Stockholmis silma torkasid olid tänavate ja majade puhtus ja liikluskultuur. 
Kindlasti oli meeldiv rootslaste täpsus, mitte hiljaks jäämine, ka tähelepanu ja tänamine ning teiste inimestega 
arvestamine. 
 
Aastal 2000 oli Stockholmis kindlasti õhtuti tänavatel, parkides ja ka baarides oluliselt enam eakaid inimesi, 
kes tulid kodust välja meeldivalt sõpradega aega veetma. Kui inimeste riietuses ja ruumide interjööris vahed 
Eestiga peaaegu puudusid, siis eakate osakaalus avalikus ruumis ja nendesse suhtumises oli vahe üsna 
märgatav. 
 
Maailmapilt avardus kindlasti suheldes kohaliku eestlaste kogukonnaga. Olin eelnevalt loomulikult kuulnud 
legendaarsetest riigimeestest, teadlastest, arstidest, kirjanikest, kunstnikest, kes olid sunnitud sõja lõpus 
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läände põgenema, kuid kõike seda kohapeal näha oli vägagi oluline. Koduses raamatukogus oli suur hulk Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis ja Orto kirjastuse väljaandeid. Kirjanike, teadlaste, 
kunstnike, heliloojate ja riigimeeste tegudega olin seega kursis. Iseasi oli aga seda kõike vahetumalt ja 
kohapeal kogeda. Paraku olid mitmed Eesti 20. sajandi suurkujud selleks ajaks meie hulgast lahkunud, kuid see 
teadasaamine, kuidas sõjajärgselt oma keelt, kultuuri ja kodumaad hoiti ja arendati oli tõepoolest erakordne. 
Milline oli koostöö, et saada oma lastele parem elu, küll Rootsis, aga ikkagi eestikeelne ja – meelne. 
 
Võib vaid ette kujutada, milliseid üritusi ja kõnesid peeti ning kuidas pidutseti Eesti majades tol ajal kui kõik 
need suurkujud veel elus olid. 
 
Mitmete erakordsete inimestega sain lähemalt tuttavaks ning kuulsin palju huvitavat ja mõtlemapanevat ka nii 
nende varasema elu ja perekondade kohta Rootsis kui ka Eesti kogukonna elust ja tegemistest – Ülo Ignats, 
Peeter Luksep, Madis Üürike, Urve Miller, Lia von Sydow, Maria Kiisk, Raimo Raag, Enno Hallek, Peet Tüll, 
Mart Mägi, Indrek Martinson ja paljud teised, kes kõik olid Rootsiski kõrgelt tunnustatud ja teada teadlased, 
ajakirjanikud, kunstnikud ning majandusmehed.  
 
 

II OSA –  
EESTI JA JÕULUMAAD. EESTI JA PÕHJAMAAD. EESTI KUI PÕHJAMAA.   
  
Eestis teatakse Rootsist nii mõndagi. Rootsis on eestlaste kogukond endiselt tugev, saanud 
aluse 1944.a paadipõgenikega. Siin asus ka Eesti Wabariigi eksiilvalitsus. Eestlased suutsid end 
siinses ühiskonnas edukalt üles töötada. Tänini asub Stockholmis Eesti Kool (Estniska Skolan), 
mis on endiselt väga respekteerit kool. Kristian Luuk on eesti peres sündinud rootsi 
armastatumaid koomikuid. Sven Olving oli Chalmersi Ülikooli rektor 1974-1989. Ilmar 
Reepalu oli Malmö linnapea 1994-2013. Ilon Wikland on joonistanud meile kõigile tuntud 
Karlssoni katuselt, vennad Lõvisüdamed ja paljud teised Astrid Lindgreni tegelased. Käbi 
Laretei oli armastatud kontsertpianist ja kirjanik. Iseküsimus on kui palju neid inimesi Eestiga 
seostatakse. Näib, et enamasti teatakse Estonia katastroofi ning meid assotsieeritakse ida-
euroopa, kohati koguni inimkaubanduse ja kuritegevusega.  
 
Mis on teie kogemused Eesti kuvandiga ning selle muutumisega ajas?  
 
Rootsis peetakse Eestist ja eestlastest lugu. Seda nii tänu eestlaste kogukonnale ja nende saavutustele 
Rootsis. Eestlased suutsid end võõras keskkonnas kiiresti ja edukalt üles töötada, nii majanduses, teaduses kui 
ka kultuuris. Ka isegi Rootsi poliitikas. 
 
Ka Eesti riigi sammud iseseisvuse taastamisel on Rootsis kõrgelt hinnatud. 
Kui ühelt poolt rootslased ka teadsid kedagi eestlast oma lähikonnast, koolist või töökohast, siis 
problemaatiline oli kindlasti paarkümmend aastat ja enam tagasi see, mida Läänemere idakallastel elavate 
rahvaste ja riikide kohta räägiti Rootsi koolides ja kirjutati (vaikiti) kooliõpikutes. See kuvand on hakanud 
muutuma. 
 
Quo vadis, Põhjamaade koostöö anno 2018? Kuidas areneb Põhja-Baltimaade koostöö (NB8) 
ning mis on Eesti roll selles?  
 
Põhjamaade koostöö areneb jõudsalt ja stabiilselt. Praeguseks on kaheksast NB8 riigist 6 Euroopa Liidu 
liikmesriigid ja 6 NATO liikmesriigid. Samas on Põhjamaade viisik ilmselt kõige enam omavahel integreerunud 
piirkond maailmas, millelt on palju õppida ja üle võtta. See, kuidas 3 Balti riiki sellesse süsteemi ühilduvad on 
nende endi teha. Ollakse samas ju ka lisaks Läänemere Nõukogu liikmesriigid.   
Põhjamaades öeldakse, et omavahel ollakse piisavalt erinevad, et üksteisest õppida, samas 
küllalt sarnased, et omavahel koostööd teha. Rootslasi peetakse reserveerituks rahvaks, 
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niisama end kätte ei anna ega koju külla ei kutsu. Ei tee seda väga eestlasedki, kumbki lihtsalt 
omal moel ja põhjustel.  
 
Kuivõrd palju on meie põhjamaises külmas iseloomus sarnasusi, palju erisusi?  
 
Sarnasusi ja erinevusi – oleneb kellega võrrelda. Et maailma mastaabis on need Põhjamaa riigid suhteliselt 
väikesed ning omavahel tihedalt läbi käivad, siis arvan, et sarnasusi on ehk rohkemgi. 
Sarnased on suhtumised kodusse, loodusesse, naabritesse. Huumorimeeles võib ju leida erinevusi, kuid need 
ei ole kindlasti võrreldavad näiteks hiinlaste huumorimeelega. 
 
Eestil on pakkuda seda, mida Põhjamaad ja Rootsi hetkel ja lähiaastail väga vajavad: digitaalset 
oskusteavet. Eesti arendab Soomega koos digilahendusi selleks loodud asutusega Nordic 
Institute for Interoperability Solutions.  
 
Kuidas saab Eesti mängida Põhjamaades suuremat rolli? Kuidas saaks süvendada Eesti 
digikoostööd Rootsiga?  
 
--- 
 
Toomas Hendrik Ilves kirjutas oma tuntud essee Jõulumaadest. Tema ning paljude inimeste 
arvamuse järgi on Eesti oma vaimselt geograafialt Põhjamaa, olgugi, et meil on erinevalt 
soomlastest ja teistest baltisaksa kultuuri, trikoloor ning kahjuks ka okupatsioonist tingitud 
probleeme. Arvamusi on erinevaid, kuidas visioon Põhjamaadest tundub kõige kiuste 
jätkusuutlik.  
 
Mida arvate teie Eestist kui kuuendast Põhjamaast?  
 
Eesti on ju kuues Põhjamaa, seda on väitnud ka mitmed tunnustatud geograafid, arheoloogid, etnograafid ja 
psühholoogid. 
 
 
III OSA – EESTIROOTSLASED JA ROOTSIEESTLASED  
 
Rootsieestlasi oli Eestis üle kümne tuhande kuni meid okupeeriti. Saartel räägiti rootsi keeles. 
Tallinnas tegutses Püha Miikaeli kiriku juures rootsikeelne kool. Täna on Eestirootsi kogukond 
on tunduvalt väiksem, kuid nende sidemete elujõulisust on näha, nii mõnedki on siia kolinud 
või käivad külas esivanemate kodukandis. Kuid Rootsi Mihkli kirik pole saanud tagasi kõike talle 
kuulunud kooli krunti, vähestes koolides õpetatakse rootsi keelt ning seda kõike hoolimata, et 
Eestis ja Tallinnas tegutseb väga palju rootsi ettevõtteid, suuri ja väikseid.  
 
Mida võiks Eesti riik teha eestirootslaste kui ajaloolise vähemusgrupi (ning nende 
keelepärandi) toetamisel? 
 
Eestirootslaste olemasolu, nende saatus ja pärand on nii Eestis kui Rootsis hästi teada ja tuntud, avaldatakse 
hulgaliselt raamatuid, korraldatakse kodukandipäevi ja näitusi, avatakse muuseume. 
 
Eesti kogukond Rootsis on elujõuline. Tegutsevad Eesti Majad, Eesti Päevaleht, arvukad 
kultuuriseltsid, eesti kogudused, Eesti Kool ja lasteaed. 2018.a alguses peeti Stockholmi 
raekojas, kus toimuvad maailmakuulsad Nobeli auhindade vastuvõtud, suurt eestlaste pidu 
Estival. Vabariigi 100.juubeliks oli kogunenud rohkem kui tuhat inimest. Need olid eestlased 
või nende järeltulijad, isegi 1944.a sügisel paadiga üle mere sõitnuid leidus. Oli väga liigutav 
kõiki neid inimesi näha, nii noori kui vanu. Kui kõlas „Mu isamaa on minu arm“, tõusis kogu 
saal kui üks mees püsti.  
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Rootsieestlaste panus Rootsi majandusse ja kultuurilukku on tugev. Tihti jääb mulje, et neisse 
suhtutakse ükskõikselt või halvustavalt kui „väliseestlastesse“, kui kasutada iganenud 
okupatsiooniaegset terminit, tähistades kedagi võõrast, luues tarbetut eristust. Nendel 
inimestel on võimalus rääkida kaasa poliitilistes valikutes, panustada meie riikide suhetesse, 
vahendada meile Rootsi majandusvõimalusi ja kultuuri ning kaasa rääkida siinses poliitikas, 
avaldada arvamust.    
 
Tulevikku vaadates, kas ja kuidas saaks Eesti riik toimida ühenduslülina nende inimestega, kel 
on rootsi kodakondsus, aga emakeeleks eesti keel?  
 
Tundub, et palju sõltub ka inimeste enda soovist ja tahtest omandada eesti keel, saada osa Eesti kultuurist ja 
siinsest elust.  
Rootsis olles sõltub nii Eesti Majade kui Eesti Päevalehe ja Eesti kooli, kultuuri- ja teadusseltside tulevik ikkagi 
eelkõige sellest, milline on kohalike inimeste huvi ja valmisolek nendes ettevõtmistes kaasa lüüa. Eesti riik 
saab siin olla küll ühenduslüliks kuid tegemised ja aktiivsus on inimeste endi teha.  
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Andres Unga 
Eesti suursaadik Rootsis 1996-2000 

 
I OSA – EESTI-ROOTSI SUHTED JA MAJANDUSKOOSTÖÖ 
 
Sajandeid möödub ajast, mil Narvast, kuninganna Kristiina pärlijuveelist, sooviti teha teist 
Rootsi Kuningriigi pealinna. Eesti Wabariiki külastas Gustav V 1929.a. Kahjuks oli aga Rootsi 
üks vähestest riikidest, kes Eesti okupeerimist tunnustas, keelas ajuti koguni eesti pagulastel 
poliitilise tegevuse. Ajad muutusid ning Eesti sai 1990ndate alguses oma iseseisvuse taastamisel 
Rootsilt palju abi. Carl Bildt oli teiste seas meile suureks sõbraks. Nüüd on meil Rootsi pangad, 
rootslastega käib väga aktiivne kaubavahetus. Fredrik Reinfeldt on Rootsi Kuningriigi nimel 
vabandanud okupatsiooni tunnistamise ning osade põgenike väljasaatmise eest.  
 
Kuidas on iseloomustaksite Eesti-Rootsi suhteid ning nende arengut täna? 
 
Usun, et tänu ajaloolistele ja geograafilistele sidemetele on Eesti ja Rootsi suhetesse tekkinud unikaalne 
arusaamine ja intiimsus. Meie valitsejad on aegade kestel teinud otsuseid, mida sellel ajahetkel peeti oma 
rahva jaoks parimaiks. Teadmine kaasnevast võis kohale jõuda alles hiljem, siis, kui otsustatu tagasikeeramine 
oli juba võimatu. Veel 90-ndate teises pooles oli neid rootslasi, kes ei pidanud paljuks meie (siis Balti riikide) 
ees selle keerulise ajaloo pärast vabandada. Nende jaoks ei olnud selleks sundust ja põhjust, aga empaatia oli 
sellest üle. Ilmselt oli see vastastikune. Mäletan Rootsi kuningapaari visiiti Eestisse 1993.a. aprillikuu lõpus – 
esimene riigivisiit üldse taasiseseisvunud Eestisse – ja seda sooja vastuvõttu nende poolt, kes palistasid suurt 
osa Tallinna-Haapsalu maanteest, seda jahedast ja lumesajust hoolimata. 
 
Nii on see suhe kandunud ka tänasesse. Paljud meie tegevused on raamistunud Põhja-Balti formaati (NB8), 
aga suhete kahepoolne element on ikka alles. Eesti kogukond Rootsis on jätnud meie ajalukku üüratu jälje, 
seda nii läbi kultuurilise kui poliitilise tegevuse. See sild on muutnud kogu hilisema läbikäimise kulgu. Viimati 
saime sellele kinnitust Balti riikide 100.aastapäeva tähistamisel Stockholmis Balti päevade raames. 
 
Olen seoses erinevate lähetustega olnud meie otsesest kahepoolsest koostööst aastaid eemal, aga märgid 
meie suhete suurepärasest seisust kanduvad ka mujale. Nii näiteks käivitasime Austraalias just Rootsiga 
projekti, mille raames hakkavad mõned Rootsi aukonsulitest esindama ka Eesti riigi huve. Seegi näitab, kui 
mugavasti me end üksteise kõrval tunneme. 
 
Läänide, linnade, valdade digitaliseerimine on Rootsis ja ka mujal Põhjalas täies hoos. 
Nordregio kirjutas detsembris 2017 raportis Inclusive Digitalisation, et maapiirkondades pole 
enam küsimuseks niivõrd lairibaühenduste ja infrastruktuuri tagamine kuivõrd juhtimine ja 
initsiatiiv. Ettevõtetel on vaja avalikult sektorilt tuge, koolitusi ja soovitusi. Startup Sweden 
muuhulgas tegelebki inkubaatoritega ning nende vahelisi koostöö edendamisega.  
Taustaks: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170139/FULLTEXT02.pdf   
 
Tuleviku tööturule astutakse samuti julgelt vastu. New York Times kirjutas 2017.a lõpus, 
kuidas Rootsis võetakse uute tehnoloogiate, AI, automatiseerimise saabumist iseenesest 
mõistetavana ning juba on asutud selle vilju lõikama.  
Taustaks: https://www.nytimes.com/2017/12/27/business/the-robots-are-coming-and-sweden-is-
fine.html 
 
Mis on Eestil Rootsi digitaliseerimisest õppida ja kuidas paremini tulevikuks valmistuda?  
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Digitaliseerimisel on palju erinevaid tahke. Tehnoloogiaajastul on raske ette kujutada ühte ja ainukest super-
riiki, kelle järele joonduda. Usun, et oleme oma arengutes liikunud paralleelseid teid mööda ja arendanud 
võimekusi, millest on vastastikku võimalik õppida. Rootsi maine avalikus kasutuses olevate tehnoloogiate 
arendajana on väga kõrge, eriti tarkade linnade ja tehisintellekti osas. Eesti võib end uhkusega pidada e-
valitsemise - riigi, tema ettevõtete ja üksikisikute vahelise digitaalse kommunikatsiooni – asjatundjaks. See 
vastastikuse täiendamise protsess on muutunud osaks kahepoolsete suhete võrgustikust ning selle mõju 
ulatub märksa kaugemale meie enda regioonist. Kõneleme näiteks isegi Vaikse ookeani piirkonnas 
võimalustest, kuidas lisada digitaalset komponenti nii kliimamuutuste kui ookeanivete kasutamisega seotud 
projektidesse. Tulevikuks valmistumine eeldab täna globaalset koostööd ja nii Eestil kui Rootsil on selleks 
omad tugevad eeldused olemas. 
 
Rootsis ja Põhjamaades üldiselt planeeritakse asju pikalt ette. Avalik ja erasektor planeerivad. 
Isegi isiklikke puhkusi planeeritakse pool kuni aasta aega ette. Mis peamine, plaanidest 
peetakse kinni. Visioonid loevad, neid järgitakse, nende üle arutletakse, nii plaani alguses kui ka 
jooksvalt. Förankring ehk otsetõlkes protsessi ja plaani ankurdamine on oluline osa 
otsusetegemisest ning juhtimisest. Maailmas populaarsust kogunud muudatuse juhtimine, 
change management või förändringsledning, on oluline, teada ja kasutust leidev kontseptsioon. 
Taustaks: samal ajal Eestis: 
https://edasi.org/14239/taavi-veskimagi-mis-eesti-plaan-peale-eesistumist/ 
http://ekspress.delfi.ee/intervjuu/erkki-raasuke-saame-praegu-riigilt-kehva-
juhtimist?id=75415471  
 
Mida saab Eesti Rootsi otsustus- ja juhtimiskultuurist õppida?  
 
Arvan, et me kõik kujutame ette, milline võiks olla ideaalne riigikorraldamise süsteem. Iga kord ei piisa ainult 
heast tahtmisest ja õigena tunduvatest lahendustest, selle kõige ellurakendamiseks on vaja vahendeid ning 
neid ei ole mitte kunagi piisavalt. Mõnel veel vähem piisavalt, kui teisel. Nii on sama hea tahte korral 
tulemused sageli üsna erinevad. Oleme aastate kestel proovinud erinevat, nii kaudsemat kui otsesemat. 
Mäletame kõik enam kui aastakümne tagust Eesti haiglavõrgu reformimise plaani, mille eeskujuks ja juhtivaks 
pooleks oli Rootsi. Ei ole seda aegrida väga täpselt jälginud, aga suures plaanis liigume aastatega selle 
ettepanekutele järjest lähemale. Kas kiirem õppetund oleks olnud soovitatud reformikavade kohene 
rakendamine? Midagi ei õnnestu kohalike võimaluste ja kultuuritausta kiuste, kõik teostub siis, kui olud selleks 
valmis on. Meie olemasolev kontaktidevõrgustik kahe riigi ametkondade ja ametnike vahel on läbi aegade 
tihedaim ning iga sellisega kaasneb nii kogemuste vahetamist kui õppimist. Eesti riigi tegemistel on järjest 
rohkem oma sisu ja protsessidel järjestust. Aga kogu aeg horisonti uurides võib suunaga raskusi tekkida. 
 
Rootsis kui ka mujal Põhjamaades peetakse sotsiaalturvavõrku üheks põhjuseks maad 
nakatanud ettevõtlusvaimule. Ühtaegu on olnud palju julgustavaid firmasid nagu Spotify, King 
või Mojang. Samal ajal teavad inimesed, et kui idee idanema ei lähe, ei ähvarda neid 
ilmtingimata isiklik pankrott, ammugi häbistamine läbikukkumise pärast. Eestiski on 
ettevõtlusvaim tugev.  
 
Milliseid erinevusi ja sarnasusi Te näete, kuidas me ettevõtlusse suhtume? Kuidas need 
avalduvad? 
 
Eesti sotsiaalturvavõrk võib olla hetkel veel veidi suuremate silmadega, aga ettevõtlusvaim pole sellest mitte 
kehvemaks jäänud. Enam ei üllatu keegi õpilasfirmade – ehk siis põhikooli või gümnaasiumi agarate õpilaste 
ettevõtlusvormi – üle. Üliõpilastest rääkimata. Piisab näiteks Tallinna Tehnikaülikooli juures tegutseva 
innovatsioonikeskuse Mektory külastamisest, et saada aimu sellest, kui teadusmahukate projektide 
kommertsialiseerimisega tudeng-ettevõtjad tegutsevad. Alustavate/tegutsevate ettevõtete jaoks loodud 
tehnoparke tekib juurde ning see võiks olla märk ühelt poolt aktiivsusest ja teisalt selle kohandamisest. Küll 
peame möönma, et tegutsevate ettevõtete jaoks on oluline turupõhisus ja 10 miljonilise elanikkonnaga riigis 
erinevaid avaldamisvorme rohkem, kui 1,3 miljoni elaniku puhul. 
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Kuidas muutus Teie enda maailmapilt Rootsis elades? Mis hakkas Teile Eesti tagasi läinud 
tunduma normaalne, mis oli alguses imelik ja vastupidi?  
 
Elasime Rootsis aastatel 1996-2000. Eesti riiki oli selleks ajaks taastatud veidi enam kui 5 aastat ja esimene 
algus valitsuse-keskselt riigikorralduselt inimese-kesksele juba tehtud. Rootsi ühiskondlik areng oma 
vabaduste ja turvalisusega oli teatavas mõttes positiivne äärmus, kindlasti midagi sellist, mille poole ka 
koduste toimetamiste sättimisel mõelda. Konteksti ja tausta erinevused olid aga suured, sestap võimalused 
midagi vägivaldselt ümber kopeerida ilmselt olematud. Kõiki detaile aastakümnete taha ei mäleta, aga 
pingevaba ja sõbralik Rootsi keskkond andis sarnase hääletuse aastateks kaasa. Samas ei olnud ka kodus 
midagi imelikku, kõik ikkagi omas ajas ja kohas. 
 

II OSA –  
EESTI JA JÕULUMAAD. EESTI JA PÕHJAMAAD. EESTI KUI PÕHJAMAA.   
 
Eestis teatakse Rootsist nii mõndagi. Rootsis on eestlaste kogukond endiselt tugev, saanud 
aluse 1944.a paadipõgenikega. Siin asus ka Eesti Wabariigi eksiilvalitsus. Eestlased suutsid end 
siinses ühiskonnas edukalt üles töötada. Tänini asub Stockholmis Eesti Kool (Estniska Skolan), 
mis on endiselt väga respekteerit kool. Kristian Luuk on eesti peres sündinud rootsi 
armastatumaid koomikuid. Sven Olving oli Chalmersi Ülikooli rektor 1974-1989. Ilmar 
Reepalu oli Malmö linnapea 1994-2013. Ilon Wikland on joonistanud meile kõigile tuntud 
Karlssoni katuselt, vennad Lõvisüdamed ja paljud teised Astrid Lindgreni tegelased. Käbi 
Laretei oli armastatud kontsertpianist ja kirjanik. Iseküsimus on kui palju neid inimesi Eestiga 
seostatakse. Näib, et enamasti teatakse Estonia katastroofi ning meid assotsieeritakse ida-
euroopa, kohati koguni inimkaubanduse ja kuritegevusega.  
 
Mis on teie kogemused Eesti kuvandiga ning selle muutumisega ajas?  
 
Kuvandi ümber on alati kaks poolt, selle andja ja selle vastuvõtja. Tänane üleküllastunud inforuum jätab väga 
vähe ruumi positiivsemale ja seetõttu ehk vähemtähtsamale. Eesti kuvand ei olnud olematu ka siis, kui Eesti 
ise oli peaaegu olematu. Meie kogukondade liikmed välismaal, nende kooli- ja töökaaslased ning sõbrad olid 
selle peegelduseks. Põhjamaades, eriti Rootsis, oli see teadaolevatel põhjustel eriti silmapaistev. Kodu-Eesti 
ärkamisega seoses tekkis ajaloos edasi kandunud kuvandi kõrvale uus, iga kord mitte kõige paremini välismaal 
mõistetav ja vahel isegi konkureerivana näida võiv mõttepilt. Ajaloolise areng kulges oma väljakujunenud 
tempos, kodune oli hoogsam. Tagasi vaadates alustasime madalalt, aga oleme kõige kiuste suutnud end päris 
häädesse vetesse tüürida. Ida- ja lääne vaheline nähtamatu eraldusjoon ei ole kindlasti mitte niivõrd 
ilmakaarte ja poliitiliste süsteemide, kui üldise heaolu küsimus. Eesti on teinud märkimisväärseid edusamme ja 
meie seostamine nutikuse, innovaatilisuse ja tehnilise progressiga on muutunud tavapäraseks. Aga alati jääb 
neid, kelle jaoks Eesti on Republic of Astonia.  
 
Quo vadis, Põhjamaade koostöö anno 2018? Kuidas areneb Põhja-Baltimaade koostöö (NB8) 
ning mis on Eesti roll selles?  
 
Omamata täielikku ülevaadet toimuvast usun siiski, et NB8 koostöö on paremal järjel, kui kunagi varem. 
Samas ei saa unustada, et Põhjamaade omavahelisel läbikäimisel on aastakümneid olnud oma formaat ja 
sotsiaalses või kultuurilises plaanis seob neid omavahel rohkem, kui NB8. Paljude võimaluste poolest jääb 
Balti osa NB8-st Skandinaavia poolest maha, sellest johtuvalt on meie globaalsed prioriteedid vahel samuti 
erinevad. Aga laias plaanis ei ole valdkonda, kus täna ei toimuks NB8 ühist arutelu ning koos tegutsemist. 
Ametliku formaadi (eesistuja institutsioon) kõrvl ei ole muid selgeid rollijaotusi ja nii panustab ka Eesti enim 
nendes valdkondades, kus on meie üldised tugevused. 
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Põhjamaades öeldakse, et omavahel ollakse piisavalt erinevad, et üksteisest õppida, samas 
küllalt sarnased, et omavahel koostööd teha. Rootslasi peetakse reserveerituks rahvaks, 
niisama end kätte ei anna ega koju külla ei kutsu. Ei tee seda väga eestlasedki, kumbki lihtsalt 
omal moel ja põhjustel.  
 
Kuivõrd palju on meie põhjamaises külmas iseloomus sarnasusi, palju erisusi?  
 
Meie iseloomudes on pigem sarnasused, vähem erisusi. Jällegi – ühiskondade üldisi sotsiaalseid erinevusi mitte 
arvesse võttes. Põhjamaine iseloom võib olla küll kinnine ja ehk veidi pikatoimelisem, aga kindlasti mitte külm. 
Usun, et oleme seda kõik ise kogenud. Rootslased on vahest ehk veidi rohkem kalkuleerivad ja kavandavad, 
eestlaste asendub see vahel emotsionaalsusega. Aga selget mõistmist meie kahe vahel on rohkem, kui ükskõik 
millise teise piirkondliku partneriga. 
 
Eestil on pakkuda seda, mida Põhjamaad ja Rootsi hetkel ja lähiaastail väga vajavad: digitaalset 
oskusteavet. Eesti arendab Soomega koos digilahendusi selleks loodud asutusega Nordic 
Institute for Interoperability Solutions.  
 
Kuidas saab Eesti mängida Põhjamaades suuremat rolli? Kuidas saaks süvendada Eesti 
digikoostööd Rootsiga?  
 
Põhjamaad – eriti Taani, Rootsi ja Soome – on täna globaalse digitaalse arengu esirinnas. Nende vastavad 
ühendused on maailma parimad, loodud on väga avatud ja toetav ettevõtluskeskkond. Digitaalne areng ei ole 
universaalne protsess, iga individuaalne areng sõltub kohalikest ajaloolistest, kultuurilistest ja õiguslikest 
oludest. Meie kõigi areng on olnud unikaalne ja meie oludele vastavaid maailma parimaid praktikaid kaasav. 
Ideaalis võiksid meie süsteemid rajaneda sarnasele tehnoloogilisele platvormile (nii on Eesti ja Soome vahel), 
et sellele hakata looma erinevaid piiriüleseid projekte. Selles osas on ka Rootsiga läbi aastate konsultatsioone 
peetud ja loodetavasti edukalt. Ei usu, et peaksime teemale erilise agressiivsusega läheneda. Pigem saaksime 
kasutada Rootsi ekspertiisi nii tehisintellekti kui tarkade linnade vallas, oleme ise avatud laiale koostööle e-
valitsemise osas. Oleme tugevasti seotud läbi erinevate rahvusvaheliste formaatide, kindlasti aitab sellele 
kaasa NATO Koostöise Küberkaitse Oivakeskuse paiknemine Tallinnas. 
 
Toomas Hendrik Ilves kirjutas oma tuntud essee Jõulumaadest. Tema ning paljude inimeste 
arvamuse järgi on Eesti oma vaimselt geograafialt Põhjamaa, olgugi, et meil on erinevalt 
soomlastest ja teistest baltisaksa kultuuri, trikoloor ning kahjuks ka okupatsioonist tingitud 
probleeme. Arvamusi on erinevaid, kuidas visioon Põhjamaadest tundub kõige kiuste 
jätkusuutlik.  
 
Mida arvate teie Eestist kui kuuendast Põhjamaast?  
 
Põhjamaade koostöömudel on globaalne kaubamärk, label, millega liitumine ei tähendaks tänasel päeval 
mingeid kvalitatiivseid muudatusi. Ajaloolistel põhjustel on meie arengud kulgenud erinevate kiirustega ja 
sestap ei saagi me olla de facto osa Põhjamaade vahel välja kujunenud tegevuskavadest. Ei maksa unustada, et 
meie põhjanaabrite näol on tegu globaalses plaanis kõige enam sotsiaalselt arenenud piirkonnaga.  
Kuvandi mõttes oleks tõsiseks argumendiks olnud sini-must-valge ristilipp, kujund, mis Põhjamaid täna 
ühtseks tervikuks seob. Etnose poolest ei oleks eestlased vähem põhjamaalased, kui soomlased. 
Tänasel Balti riikide formaadil on olemas oma sisu ja kaal, pigem oleks meie huvides täna võimalikult tugev 
NB8 koostöö. 
 
III OSA – EESTIROOTSLASED JA ROOTSIEESTLASED  
 
Rootsieestlasi oli Eestis üle kümne tuhande kuni meid okupeeriti. Saartel räägiti rootsi keeles. 
Tallinnas tegutses Püha Miikaeli kiriku juures rootsikeelne kool. Täna on Eestirootsi kogukond 
on tunduvalt väiksem, kuid nende sidemete elujõulisust on näha, nii mõnedki on siia kolinud 
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või käivad külas esivanemate kodukandis. Kuid Rootsi Mihkli kirik pole saanud tagasi kõike talle 
kuulunud kooli krunti, vähestes koolides õpetatakse rootsi keelt ning seda kõike hoolimata, et 
Eestis ja Tallinnas tegutseb väga palju rootsi ettevõtteid, suuri ja väikseid.  
 
Mida võiks Eesti riik teha eestirootslaste kui ajaloolise vähemusgrupi (ning nende 
keelepärandi) toetamisel? 
--- 
 
Eesti kogukond Rootsis on elujõuline. Tegutsevad Eesti Majad, Eesti Päevaleht, arvukad 
kultuuriseltsid, eesti kogudused, Eesti Kool ja lasteaed. 2018.a alguses peeti Stockholmi 
raekojas, kus toimuvad maailmakuulsad Nobeli auhindade vastuvõtud, suurt eestlaste pidu 
Estival. Vabariigi 100.juubeliks oli kogunenud rohkem kui tuhat inimest. Need olid eestlased 
või nende järeltulijad, isegi 1944.a sügisel paadiga üle mere sõitnuid leidus. Oli väga liigutav 
kõiki neid inimesi näha, nii noori kui vanu. Kui kõlas „Mu isamaa on minu arm“, tõusis kogu 
saal kui üks mees püsti.  
 
Rootsieestlaste panus Rootsi majandusse ja kultuurilukku on tugev. Tihti jääb mulje, et neisse 
suhtutakse ükskõikselt või halvustavalt kui „väliseestlastesse“, kui kasutada iganenud 
okupatsiooniaegset terminit, tähistades kedagi võõrast, luues tarbetut eristust. Nendel 
inimestel on võimalus rääkida kaasa poliitilistes valikutes, panustada meie riikide suhetesse, 
vahendada meile Rootsi majandusvõimalusi ja kultuuri ning kaasa rääkida siinses poliitikas, 
avaldada arvamust.    
 
Tulevikku vaadates, kas ja kuidas saaks Eesti riik toimida ühenduslülina nende inimestega, kel 
on rootsi kodakondsus, aga emakeeleks eesti keel?   
 
Eesti riik ei saa toimida mingi ühenduslülina. Küll saavad need inimesed olla ühenduslülideks Eesti ja Rootsi 
vahel. Paljud neist seda juba ka on. Tegelikult on küsimus palju laiem, mitte ainult seoses Rootsiga. Paljud 
meie sünnijärgsed kodakondsed välismaal on Eestist ja eestikeelsest tegevusest üsna eemal. Kogukonnad ongi 
olnud eestluse ja meie kultuuri kandjad mujal ilmas, aga põlvkondade vahetumisega jõuame paratamatult 
ajajärku, kus eesti keele osatähtsus nendes kogukondades muutub. Samas peaksime endale aru andma, et ka 
mõnes teises keeles meie tegemistesse kaasatud kodanike läbi tugevdame veelgi neid lülisid meie riikide 
vahel. Riiklik kaasmaalaste poliitika aitaks seda kindlasti paremini lahti mõtestada. 
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