
Iga inimene on oma elu
ekspert ja teab, mis on just tema
jaoks kõige vajalikum, tähtsam,
olulisem. 

Mind huvitab 
... kuidas Arvamusrännak aitab
ühiskonnas positiivset muutust

luua

Arvamusrännak on
juhitud arutelu elanike 

ja riigi vahel, kus räägitakse
üksteisega sellest, millist

maailma me endale ja
tulevastele põlvedele

soovime. 

Toetatud avatud arutelude vorm aitab kokku tuua erinevad
inimesed ja arvamused ning suurendab üksteise mõistmist.
Osaleda võivad kõik - igat häält kuulatakse ja kõigi teadmisi
väärtustatakse. Keerulistel aegadel on teineteise kuulamist vaja
rohkem kui kunagi varem, sest ühiskondlike muutuste tuumaks on
vastastikune mõistmine ja ühine arusaam sellest, mis, miks ja kuidas
peaks olema teisiti. Kõigile osalistele ja erinevatele vaadetele avatud
ning turvaliselt läbi viidud mõttevahetused aitavad lähemale jõuda
mõistmisele ja üksmeelele.

Arvamusrännaku
“toimeaineks” on erinevate

kogemuste ja teadmiste
teineteist kasvatav mõju

ehk vastastikune
õppimine. 

Koosloomes peitub ainulaadne potentsiaal, et leida
probleemidele uudseid ja senisest paremini toimivaid lahendusi.
Samuti suureneb osapoolte vahel usaldus, mis aitab seatud sihtide
poole koos liikuda. 

Lähtudes arutelul iseenda
kogemusest, ent samal ajal
püüdes mõista teiste
arvamusi ja selgitusi, kujuneb
arutelus uus arusaam nii
hetkeolukorrast kui ka
lahendustest. 

Tulevikumõtlemine, mida
mõned peavad rohkem

kunstiks ja teised teaduseks,
loob meile raami, et

saaksime paremini rääkida
praegusest maailmast ja

sellest, kuidas maailm võib
tulevikus välja näha.

Tulevikumõtlemine näitab, mis võib juhtuda tänaste otsuste, tegude
ja probleemide tulemusena. Seeläbi visandatakse erinevad
stsenaariumid, et selle põhjal teha kõigi asjaosalistega koos parimad
valikud ehk luua plaan eelistatud tulevikuks. Võimalikke tulevikke on
palju, aga see, milline neist realiseerub, sõltub meie tänastest
valikutest ja otsustest.

Tulevikukoonus
näitab tuleviku ümber
olevat visioonide
spektrit vähem
tõenäolistest kuni
väga tõenäoliste
stsenaariumideni. 
Eesmärk on välja
selgitada valitud
teema vaatenurgast
see kõige eelistatavam
ja usutavam tulevik.

Mis on
Arvamusrännak
ja milline on
arutelujuhi roll
Kolme horisondi
meetod

Loe lisaks:
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teadlikkus ja 
kogemused

mõistmine ja 
jagatud arusaam

koostöö ja
koosloome

Tulevikustsenaariumid
võimalik

kõik, mis on võimalik

mõeldav
kõik usutavad tulevikud

tõenäoline
kõige tõenäolisemalt juhtub

eelistatud
usutav tulevik, mida tahame
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