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„Pandeemia vältel oleme näinud, kui hõlpsalt ja kiiresti võib internetipõhine vandenõu 
reaalses maailmas põhjustada tegusid, mõnikord vägivaldseid.“

Mollie Saltskog,  
vanemluureanalüütik, The Soufan Group (Hay, 2021)
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MÕISTED

RADIKALISEERUMINE
Radikaliseerumine on järkjärguline protsess, mille käigus üksikisik või rühm võtab omaks 
radikaalse ideoloogia või veendumuse, mis aktsepteerib, kasutab või õigustab vägivalda, 
sealhulgas terroriakte, et jõuda kindla poliitilise või ideoloogilise eesmärgini. Radikali-
seerumise suundumused, vahendid ja mustrid arenevad pidevalt. Vägivaldsed äärmus-
lased, terrorirühmitused ja nende toetajad kuritarvitavad internetipõhiseid platvorme, 
sealhulgas sotsiaalmeediat, et pakkuda uusi võimalusi mobilisatsiooniks, värbamiseks ja 
suhtlemiseks. (European Commission, 2021) Selles uuringus käsitletakse radikaliseeru-
mist ka protsessina, mille puhul nihkub kodaniku lojaalsus ühiskonnas väljakujunenud 
valitsusasutustelt eemale (Powers, 2014, p. 234). Isikud, kes ei usalda valitsust ega polit-
seid, kogevad konflikti oma etnilise ja rahvusliku identiteedi vahel või on olnud diskrimi-
neerimise või ahistamise ohvrid, on radikaliseerumise suhtes eriti haavatavad. Üldiselt on 
radikaliseerumisprotsessi keskel inimeste etteheited (Powers, 2014, p. 234).

Radikaliseerumise põhjused on muu hulgas suhteline deprivatsioon, riigi väike suutlik-
kus ja põhivajaduste eitamine. Suhteline deprivatsioon, mida peetakse sageli radikalisee-
rumise peamiseks põhjuseks, on pinge, mis tekib erinevusest selle vahel, mis inimeste 
arvates neil peaks olema ja mis neil tegelikult on. (Odorfer, 2015) „Suhteline deprivat-
sioon on inimeste isiklik arvamus ja tunnetus, mille kaudu nad hindavad endal olemas-
olevat võrreldes teistega või enda soovituga“ (Klaos, s. a.). Riigi nõrk suutlikkus loob eba-
stabiilse keskkonna, mis piirab karjääriredelil üles liikumist, isiklikku ja üldist turvalisust, 
mis paneb inimesi otsima rühmitusi ja ideoloogiaid, mis suudavad pakkuda seda, mida 
valitsus ei suuda. Oluline radikaliseerumise juurpõhjus on põhivajaduste eitamine. Põhi-
vajadused on rohkem kui lihtsalt toit, peavari ja vesi ning võivad hõlmata ka identiteeti 
või kultuuriväärtusi. Kui ühiskonnas selliseid põhivajadusi keelatakse, leiavad inimesed 
gruppe ja uskumusi, mis neid põhivajadusi rahuldaksid. (Odorfer, 2015)

VANDENÕUTEOORIA
Euroopa Komisjoni järgi on „koroonaviiruse pandeemia ajal sagenenud kahjulikud ja eksi-
tavad vandenõuteooriad, mis levivad peamiselt internetis“ (Euroopa Komisjon, 2021). 
Selles uuringus käsitletakse kahjulikke vandenõuteooriaid, mis on põhjustanud inimeste 
radikaliseerumist ja mobiliseerimist. Näiteks määratletakse Kaitsepolitsei aastaraamatus 
äärmuslikke vandenõuteooriaid sellistena, „mis pakuvad ühiskondlikele probleemidele 
lihtsaid lahendusi, sh keda süüdistada ja keda vihata“ (Klemm, 2021, lk 17). Selles uuringus 
käsitletavad radiaalsed vandenõuteooriad väljenduvad kõigepealt sügavas riigivastasuses.

Vandenõuteooriad on moraalijutud, mis põhinevad arhetüüpsetel narratiividel, kus vas-
tanduvad õige ja vale, hea ja kuri. Pakkudes mustvalgeid maailmavaateid, soodustavad 
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vandenõuteooriad ühiskondlikku lõhenemist rühma kuulujate ja rühmaväliste inimeste 
vahel, süvendavad sallimatust teise vastu ja diskrediteerivad erinevaid hääli kui vandenõu 
osa. Äärmusrühmitused kasutavad vandenõuteooriaid värbamisvahendina ja oma radi-
kaalsete tegevuskavade edendamiseks, kasutades ära ebakindlust, hirme, sotsiaal-majan-
duslikke probleeme ja vaimse tervise häireid haavatavate inimeste seas. (Farinelli, 2021, 
p. 4)

Vandenõuteooria puhul on tegemist „veendumusega, et teatavaid sündmusi või olukordi 
kontrollivad kulisside taga halba soovivad võimsad jõud“ (Euroopa Komisjon, 2021). 
Vandenõuteooriatel on seitse tunnusjoont: eeldatav salaplaan; vandenõulaste grupp; 
vandenõuteooriat toetavad „tõendid“; ekslik osutamine sellele, et miski ei ole juhuslik 
ja kokkusattumuslik; ekslik osutamine sellele, et miski ei ole nii nagu paistab ja kõik on 
omavahel seotud; maailma jagamine heaks ja halvaks; inimeste ja rühmade süüdistamine. 
Vandenõuteooriate eesmärk on loogiliselt selgitada raskesti mõistetavaid sündmusi või 
olukordi ning luua pilt kontrollist ja kavatsustest. Vajadus selguse järele on eriti suur eba-
kindlal ajal nagu koroonaviiruse pandeemia puhul. (Euroopa Komisjon, 2021)
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SISSEJUHATUS

COVID-19 pandeemia on ülemaailmne katastroof, mis on pannud paljusid tundma eba-
kindlust oma tervise, rahalise olukorra ja tuleviku suhtes (Wansink & Timmer, 2021, 
p. 1). Peale selle tõi pandeemia endaga kaasa kahtlused, ärevuse, hirmu ja ohu miljonite 
inimeste elule. Selline olukord soodustab vandenõuteooriate laialdast levikut. (Farinelli, 
2021, p. 14) COVID-19 on koroonaviirusest põhjustatud uus haigus, mille päritolu ei ole 
veel kinnitatud vaatamata sellele, et teaduslikud tõendid viitavad selle loomsele pärit-
olule. Vandenõuteooriad püüavad seega „kindlaks teha“ pandeemia tegelikke tekkepõh-
juseid ja kasusaajaid. 28 riigis tehtud uuring näitab, et üle kolme inimese kümnest usub, 
et koroonaviiruse levik on tahtlikult põhjustatud. (Euroopa Komisjon, 2021)

Vandenõuteooriad on üleilmne nähtus, mis mõjutab peaaegu kõiki inimtegevuse vald-
kondi. Ühiskonnas on levinud arusaam, et keerulised ajaloolised või poliitilised sünd-
mused, eriti kui võimulolijad või teadlased ei oska neile otsest seletust anda, on salajaste 
vandenõude tulemus. (Farinelli, 2021, p. 4) Selliseid teooriaid võib vaadelda katsetena 
omistada muret tekitavatele sündmustele tähendus ja paljastada nende lõplikud põhju-
sed. Mõnel juhul on vandenõuteooriad kahjutud ja neid võib pidada demokraatliku aru-
telu osaks. Siiski võib sageli seostada vandenõuteooriaid radikaalse käitumise, rassistlike 
vaadete, autoritaarsete hoiakute ja äärmuslike ideoloogiatega, millel on suur negatiivne 
mõju ühiskonnale. (Farinelli, 2021, p. 4) Kõige tõsisemate tagajärgede hulka kuulub asja-
olu, et vandenõuteooriad võivad suurendada äärmuslike narratiivide veetlust (nt pakkuda 
võrgutavaid mustvalgeid seletusi polariseerivatele sündmustele), õõnestada inimeste ja 
valitsuse vahelist usaldust (nt propageerida ideed, et valitsust kontrollib varieliit), levi-
tada vihakõnet (nt määratleda kindel rühm või isik süüdiolevana), õõnestada usaldust 
tõendite vastu (nt rünnata eksperte ja nende teadmisi, omamata pädevust teha vaja-
likku kontrolli), mobiliseerida vägivalda (nt sihtmärkide tuvastamine) ja isegi põhjustada 
surma (nt propaganda abil õhutada inimesi vaktsiinist keelduma). (Farinelli, 2021, p. 4) 

Euroopa Komisjon (2021) hoiatab, et vandenõuteooriad süüdistavad COVID-19 pandee-
mia ajal alusetult isikuid ja rühmi, kes pandeemia eest ei vastuta. Vandenõuteooriad teki-
tavad kahju järgmiselt:

1. Need tuvastavad vaenlase ja salaplaani, mis ohustab inimeste elu või veendu-
musi, ning käivitavad kaitsemehhanismi, mis võib tagant tõugata diskriminee-
rimist ja õigustada vihakuritegusid ning mida vägivaldsed äärmusrühmitu-
sed saavad ära kasutada.

2. Need külvavad usaldamatust avaliku sektori asutuste vastu, mis võib viia poliiti-
lise apaatia või radikaliseerumiseni.
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3. Need külvavad usaldamatust teadusliku ja meditsiiniteabe vastu. Sellel võivad 
olla rasked tagajärjed. (Euroopa Komisjon, 2021)

Samas näitas koroonaviiruse pandeemia, kuidas vaenulikud valitsusvälised välisosalejad 
võivad kriisiajaga seotud ebakindlust ära kasutada, et diskrediteerida Lääne demokraa-
tiaid desinformatsioonikampaaniate, vandenõuteooriate ja muu kahjuliku tegevusega, 
mis on suunatud lõhe tekitamisele EL-i liikmesriikide ja nende poliitiliste liitlaste vahel 
(Farinelli, 2021, p. 15–16). Seega loovad vandenõuteooriad ja muu kahjulik tegevus aluse 
inimeste radikaliseerumiseks, eriti kui eesmärk on õõnestada liberaalset demokraatiat ja 
süvendada ühiskonna polariseerumist (Farinelli, 2021, p. 21).

Benjamin Lee (2020, p. 344) sõnul on oluline see, et vandenõuteooriad pakuvad „selgeid 
ja ühemõttelisi narratiive, struktureerides maailma rühmasiseseks ja -väliseks, tugevda-
des erilisuse tunnet, mis tuleneb juurdepääsust siseteadmistele, ja parandades üldiselt 
äärmuslike narratiivide veetlust“. Nagu radikaliseeritavates narratiivides, leidub vande-
nõuteooriates osaliselt ajaloolisi tõsiasju ja konstrueeritud lugusid. Peale selle on vande-
nõuteooriate tunnuseks kiireloomulisuse tunde tekitamine õige asja eest võitlemisel. 
Kiireloomulisus toimib ka põhjendusena vägivalla kasutamiseks vastaste suhtes, kuna 
„alternatiive pole“ ja muidu „on hilja“. (Farinelli, 2021, p. 7) Äärmusluse uurija Alex Khas-
nabishi sõnul: „Kui hakkad olema veendunud, et võimsad jõud toimetavad eesmärgiga 
kahjustada sind ja sinu last, siis on kõik võimalused laual“ (Hay, 2021). Lisaks õigustavad 
vandenõuteooriad olemasolevaid eelarvamusi ning levitavad usaldamatust kodanike või 
kogukondade ja valitsuse või institutsioonide vahel (Farinelli, 2021, p. 7). Inimesed levi-
tavad vandenõuteooriaid, sest kas usuvad neid või soovivad teisi inimesi poliitilistel või 
rahalistel põhjustel provotseerida, nendega manipuleerida või neid rünnata. Vandenõu-
teooriatel on palju allikaid, näiteks internet, sõpruskond, sugulased jne. (Euroopa Komis-
jon, 2021)

Kui vandenõuteooria juurdub, võib see kiiresti kasvada ja avaldada tõsist mõju inimes-
tele, kes on tundlikud radikaliseerumise suhtes (Farinelli, 2021, p. 9). Internetis võidakse 
vandenõuteooriaid propageerida ja levitada veebipõhistel arutelufoorumitel ja sotsiaal-
meediakanalites. Vandenõuteooriatele ligipääsemise lihtsus, nende leviku kiirus ja avali-
kult kättesaadavate andmete massiline kasv ilma selge tõlgendusjuhiseta võib suurendada 
kõige haavatavamate inimeste ohtu langeda vandenõulabürinti. (Farinelli, 2021, p.  9) 
Kaitsepolitsei aastaraamatus öeldakse, et „koroonapiirangute tingimustes kasvas vir-
tuaalruumis veedetud aeg veelgi, lisaks süvendas tendentsi üldine ebakindlus ühiskonnas 
ja vandenõuteooriate laialdane levik“ (Klemm, 2021, lk 16). Vandenõuteooriate leviku 
suhtes haavatavad isikud on need, kes kannatavad ebasoodsate sotsiaal-majanduslike elu-
tingimuste, isolatsiooni ja ebakindluse all, kuna sellised teooriad võivad seletada keeru-
lisi sündmusi ning pakkuda inimestele rahu ja kohest leevendust (Farinelli, 2021, p. 15). 
Samas on mõnel inimesel tugevam vandenõu-mentaliteet, mis suurendab vägivaldseid 
äärmuslikke kavatsusi (arvestades individuaalseid erinevusi, vt Rottweiler & Gill (2020) 
uuringut).

Viimase aasta vältel on COVID-19 pandeemia vastaseid piirangumeetmeid kritiseerivate 
vandenõuteooriate kaudu oma liikmeskonda suurendanud paremäärmuslased. Saksa 
välisministeeriumi tellitud uuringust nähtub, et Euroopa ja USA paremäärmuslased loo-
vad järjest rohkem rahvusvahelisi ühendusi ning meelitavad sinna koroonaviiruse vakt-
siini vastaseid ja pandeemia ajal aktiveerunud vandenõuteoreetikuid. Counter Extremism 
Projecti uuring toob välja, et liikumine on „juhitud, riikideülene, apokalüptiline ja vägi-
vallale suunatud“. (Postimees, 2020) Paremäärmuslikud rühmitused ja isikud kasutasid 
pandeemiat ära, vallutades sotsiaalseid võrgustikke ja veebi üldisemalt rassistlike narra-
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tiivide, apokalüptiliste teooriate, vandenõuliste mõtete ja äärmuslike maailmavaadetega 
ajal, kui inimesed olid isoleeritud oma kodus ja internet oli nende peamine teabeallikas 
(Farinelli, 2021, p. 14). See mürgine lähenemine viis selleni, et kõige haavatavamad ini-
mesed, näiteks vaimse tervise või sotsiaalsete probleemide all kannatajad, seisid silmitsi 
kriitiliste ohtudega desinformatsiooni kontrollimatu leviku tõttu. Sellega kinnitas parem-
äärmuslus oma kalduvust kasutada desinformatsiooni taktikat kõige tõhusama propa-
gandastrateegiana. Selle pettuste ja vandenõuteooriate laine peamised sihtmärgid olid 
juudid, moslemid, Aasiast pärit inimesed ja välismaalased (eriti sisserändajad). (Farinelli, 
2021, p. 14)

Panagiotis Arnaoutidise sõnul postitatakse nii parem- kui ka vasakäärmuslusele omaste 
loosungite asemel internetis pigem sõnumeid üldiste vandenõuteooriate raames, mis on 
valdavalt riigivastased (Cepol, 2020). Vandenõuteooriaid kasutavad äärmusrühmitused 
värbamisvahendina ja need kattuvad sageli vastandlike äärmuslike ideoloogiate vahel 
(ere näide on antisemiitlik „Siioni tarkade protokollid“, mida kasutavad juutide vastu nii 
parem-, vasak- kui ka islamiäärmuslased). Seetõttu on ülioluline tegeleda kõigi äärmus-
luse avaldusmisvormide taga olevate totalitaarsete ideoloogiatega. (Farinelli, 2021, p. 20) 
Seega käsitletakse selles uuringus sügavalt riigivastaseid vandenõuteooriad, ilma et oleks 
viidatud äärmusluse avaldumisvormile, mille alla need vandenõuteooriad võiksid kuu-
luda (välja arvatud islamiäärmuslikud pandeemia narratiivid).

Ka Eesti inimesed ei ela üksnes Eesti meedia väljas. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) eks-
perdi R kohaselt on COVID-19 ajal järsult suurenenud eesti keelde tõlgitud (kas pealelu-
gemisega või subtiitritega) või Eesti elanike valmistatud äärmuslike veebipõhiste mater-
jalide arv. Ekspert R sõnul on Eestis kogenud vandenõuteoreetikuid, kes on tegutsenud 
juba aastakümneid ja on COVID-19 pandeemia ajal varasemast aktiivsemad ja kelle toe-
tajaskond on kasvanud. 

Seega on selle uuringu eesmärk anda ülevaade, kuidas globaliseeruva maailma lahuta-
matu osana on Eestis COVID-19 pandeemia tõttu tõusnud (mitte)vägivaldse radikalisee-
rumise tase. Uuringu fookuses on COVID-19 pandeemia ajal maailmas levitatavad vaenu 
õhutavad peamised vandenõuteooriad ning nende tulemusena tekkinud (vägivaldse) 
radikaliseerumise ilmingud. Käsitletakse ka radikaalsete vandenõuteooriate levitajaid, 
levitamise kanaleid ja üldiselt sotsiaalmeedia rolli äärmuslike ideede levitamises. Lisaks 
tuuakse välja põhjused, miks inimesed võivad hakata uskuma vandenõuteooriatesse, kui-
das seda ennetada ja kuidas suhelda vandenõuteooriasse juba uskuva inimesega. Peale 
avalike allikate analüüsi tehti uuringu käigus poolstruktureeritud intervjuud (Flick, 2009) 
seitsme ametnikuga Politsei- ja Piirivalveametist, Kaitseväest ja Riigikantseleist.
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COVID-19 PANDEEMIA 
TÕTTU ESKALEERUNUD 
VANDENÕUTEOORIAD

1.1. KOKKUVÕTE KOROONAVIIRUSE KOHTA LEVITATAVATEST 
VANDENÕUTEOORIATEST
Matthias Kalevi (2020) järgi tõi COVID-19 kaasa ennenägematu hulga vandenõuteoo-
riaid. Nende struktureerimiseks on palju võimalusi. Näiteks toob Euroopa Komisjon 
(2021) välja järgmised ohumärgid koroonaviiruseteemalise vandenõuteooria märkami-
seks ja selle ära hoidmiseks:

Väide, et viiruse on kunstlikult (nt laboris) loonud inimesed, kellel on erihuvi (nt maailma 
rahvastiku vähendamine).

Nendeks inimesteks olevat globalistlik eliit (nt Elon Musk, Bill Gates, George Soros). 
Samuti on see USA juhitud eliit väidetavalt loonud koroonaviiruse, et saada majandusli-
kult suurt tulu vaktsiini tootmisest. Üldjuhul püüab eliit massilist põhjendamatut koroo-
nahirmu külvata, et saavutada mitmeid eesmärke (nt kukutada endise USA presidendi 
Donald Trumpi). Matthias Kalev (2020) kirjutab, et 

rahvusvaheliselt on laialt levinud teooria, mille kohaselt töötati koroonaviirus välja Bill 
ja Melinda Gatesi käsul, sest nemad soovisid müüa vaktsiine. Ralph Dollinger, kes nõus-
tab piibli küsimustes ka näiteks Donald Trumpi, tuli aga märtsi lõpus välja väitega, et 
koroonaviiruse põhjus on Jumala viha, mida põhjustavad muu hulgas homoseksualism 
ja liigne keskkonnahoid. Eriti populaarseks on see teooria osutunud Iisraelis.

Väide, et viirust levitati tahtlikult või selle looduslikku levikut suurendati kunstlikult, et 
kahjustada võimalikult paljusid inimesi (nt 5G-signaali abil) (Euroopa Komisjon, 2021).

Arvatakse, et 5G-tehnoloogia paigaldamine ja levitamine põhjustab tehnilise revolut-
siooni, võimaldades mobiilsidesektoril suurendada andmete edastamise kiirust ning 
ühendada üle maailma interneti kaudu miljardeid seadmeid, mis kahjustab paratama-
tult inimeste tervist, muutes maailma üheks suureks mikrolaineahjuks. Siiski võetakse 
5G-tehnoloogia kasutusele ilma inimesi terviseriskidest informeerimata ja nende tead-
liku nõusolekuta. (Telegram, 2020) Pealegi on 5G kasutuselevõtt inimkatse, kuna seda 
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tehnoloogiat ei ole pikka aega uuritud; inimkatsed on aga rahvusvahelise õiguse järgi 
kuritegu (Malm, 2020).

Väide, et vaktsiine ja ravimeid hoitakse tahtlikult kinni, et mitte takistada viiruse levikut 
ja kahjustada võimalikult paljusid inimesi (Euroopa Komisjon, 2021).

Levinud veendumuse kohaselt on koroonaviirus mingisuguse riigi – kõige rohkem nime-
tatakse Hiinat, aga vahest ka USA-d, Venemaad, Jaapanit, Põhja-Koread ja Saksamaad – 
välja töötatud bioloogiline relv. Mõne käsitluse kohaselt on aga viiruse eesmärk Hiina ja 
USA suhete paremaks muutmine ja kaubanduse suurendamine. (Kalev, 2020)

Väide, et teatavaid viiruse leviku vastaseid sanitaarmeetmeid kasutatakse tahtlikult 
ühiskonna kahjustamiseks või kontrolli all hoidmiseks (nt vaktsiinid, maskid) (Euroopa 
Komisjon, 2021).

Levinud on veendumus, et koroonaviirusevastaste meetmete eesmärk on saavutada ini-
meste sundvaktsineerimist ja kiibistamist (vaktsiin on 5G transmitter) ning selle kaudu 
meelsuskontrolli kehtestamist. Kardetakse, et koroonapaanikas olevad inimesed ei taju 
isikuvabaduste piiramise ohtlikkust ja nutiseadmetelt kogutud andmete liikumist võimul-
olijate kasutusse, mis kõik võimaldab jälgimise kontrollimatut jätkumist ka pärast pan-
deemia lõppu. (Madisson ja Ventsel, 2020) Koroonaviirusevastaste vaktsiinide kohta usu-
takse lisaks, et nende eesmärk on muuta inimene eluaegseks farmaatsiafirmade orjaks, 
kes vajaks kogu aeg mingisugust lisadoosi; samas usutakse, et vaktsiini tulemusena sün-
nivad väärarenguga lapsed või juhtuvad abordid.

Kui muidu „tsiteerivad“ Eesti vandenõuteoreetikud oma välismaiseid „kolleege“, on Mat-
tias Kalevi (2020) sõnul olemas ka kodumaine vandenõuteooria. Selle järgi osaleb Tartu 
Ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar Hiina juhitavas rahvusvahelises vandenõus ja 
on seotud Hiina kommunistliku parteiga. See teooria põhineb ilmselt tõsiasjal, et 2015. 
aastal kuulus Irja Lutsar rahvusvahelisse töörühma, mis uuris võimaliku HIV-ravimi 
resistentsust. Töörühmas olid ka hiinlased, kelle nimed tulevad guugeldades esile koos 
Lutsari nimega nende teadustöö kontekstis. (Kalev, 2020) Usaldamatus Lutsari vastu on 
vandenõuteoreetikute hulgas väga suur. Vandenõuteoreetik Peeter Proos (2020), veebi-
saidi Vanglaplaneet eestvedaja, seab Irja Lutsari heakskiidu Pfizeri ja BioNTechi koroo-
navaktsiini suhtes kahtluse alla lausega „Tekib aga küsimus, kas Professor Lutsar on oma 
avaldustes lõpuni siiras, sest aastatel 1999–2003 oli ta Pfizer Ltd palgal“. Vandenõuteo-
reetik Hando Tõnumaa (2021), veebisaidi Telegram eestvedaja, süüdistab teiste hulgas 
Irja Lutsarit selles, et nemad ei vastuta koroonaviirusevastase vaktsiini efektiivsuse eest: 
„Kuigi kohalikku meditsiinitüranniat ja terrorit korraldavad Eesti valitsus, Terviseamet, 
Üllar Lanno, Irja Lutsar või kohalik perearst, siis mitte ükski eelpool mainitu ei vastuta.“

Üpris raske on loetleda kõiki COVID-19ga seotud vandenõuteooriate argumente, kuid 
allpool on toodud mõned näited peamiselt Eesti veebisaitidelt Vanglaplaneet ja Telegram.

• „Anonüümse allika kinnitusel, kes töötab ühes Tallinna nakkushaiguste klii-
nikus, on haiglad pooltühjad ning meditsiinisüsteemi ülekoormusest, millest 
meedias pidevalt räägitakse, pole jälgegi. Kõige hullem on aga tema jutu järgi 
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see, kuidas patsientide peal kasutatakse CPAPi ehk püsiva positiivrõhu sead-
meid.“ (Proos, 2021)

• „Mikrobioloogide sõnul loob sagedane maski kandmine niiske keskkonna, kus 
mikroobid saavad enne kopsudesse sisenemist paljuneda ja kasvada. Välised 
mikroobid rändavad mööda hingetoru bronhidesse ja jõuavad kopsu.“ (Schnei-
der, 2021)

• „Maskide oskamatu ja/või pikaajalise kasutamisega kaasnevad ka mitmed 
terviseriskid: vilets õhufiltratsioon ja niiskuse kogunemine loob soodsa pinnase 
bakterite elutegevuseks ja soodustab isemürgistumist ehk autointoksikatsiooni. 
Pikaajaline maski kandmine on täiesti vastunäidustatud, sest see võib tekitada 
hüpoksiat ehk hapnikuvaegust. Vilets hapniku juurdevool häirib muu kõrval ka 
ajufunktsioone, võib põhjustada peavalusid, kognitiivseid häireid jms.“ (Orav, 
2020)

• Saksamaal tehtud uuringu põhjal väidetakse, et „maski kandmisest põhjusta-
tud kahjustustest teatas 68% lastevanematest. Nende hulka kuulusid: ärrituvus 
(60%); peavalu (53%); keskendumisraskused (50%); vähenenud õnnelikkus 
(49%); vastumeelsus kooli / lasteaeda minekuks (44%); halb enesetunne (42%); 
õpiraskused (38%); unisus või väsimus (37%).“ (Tõnumaa, 2021a)

• „Globaalne finants- ja võimueliit kasutab nende enda poolt organiseeritud 
Covid-19 skeemdeemiat selleks, et kehtestada üle maailma Hiina sotsiaalse kre-
diidi süsteemile sarnanev ühiskonnakorraldus, mille abil on võimalik inimeste 
liikumist jälgida, kontrollida ja vajadusel piirata.“ (Proos, 2021a)

• „Inimesed elavad manipuleeritud hukkunute arvu tõttu pidevas hirmuseisun-
dis.“ (Salazar, 2021)

• „Koroonaviiruse vastased vaktsiinid võivad põhjustada viljatust.“ (Proos, 2021b)

• „Kui te olete vaktsineeritud, on tõenäosus mitte nakatuda päris suur, kuid kui 
see siiski juhtub, on teil viis korda suurem oht raskekujuliseks haigestumiseks.“ 
(Telegram, 2021)

• „Vaktsiini tootjad tegid vaktsiini enda rikastamiseks: näiteks filantroobina tun-
tud vaktsiinipromoja Bill Gates rikastus ainuüksi 2020. aasta kevadel esimese 
lockdowni ajal 8 miljardi dollari võrra.“ (Tõnumaa, 2021b)

• Koroonaviiruse imeraviks on MMS: „Kuigi kloordioksiidi ehk MMS-i lahuse 
(kui klaasi vee sisse pannakse vaid mõned(!) tilgad MMS-i) raviomadused on 
korduvalt teaduslikult tõestatud, sellele on võetud ka patente (+ Krimmis asu-
vas kliinikus Biocentr kasutatakse raviks MMS-i), tembeldab ravimitööstus ja 
ülemaailmne peavoolumeedia MMS-i endiselt ohtlikuks mürgiks, ent ka teist-
sugust infot hakkab siiski aina enam välja tulema.“ (Tõnumaa, 2020) Näiteks 
tuuakse seda, et Boliivia senat kiitis heaks MMS-i kasutamise koroonaviiruse 
vastu võitlemiseks.

• „Meie näomaskides elavad ussid nimega „morgellonid”. Nimelt levitatakse 
internetis videoid, kuidas inimesed panevad maski koduse mikroskoobi või 
läätse alla ja tuvastavad maski peal väikesed ussid, mis väidetavalt jõuavad ini-
mese kopsudesse.“ (Raudsik, 2021)

Kokkuvõtvalt väljendab neid üldjuhul riigivastaseid hoiakuid allpool Hando Tõnumaa 
(2021c) tsitaat Telegramist:
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„Eesti valitsus ja Terviseamet korraldavad avalikult eesti rahva peal inimkatseid, kuigi 
Eesti põhiseadusega on inimkatsete tegemine keelatud. Alates koroonapettuse ja 
meditsiinitürannia peale surumisega möödunud aasta kevadel on Eesti vastutavad 
isikud korduvalt rikkunud põhiseadust, alustades rahva süstemaatilise hirmutamise ja 
terroriseerimisega ning lõpetades kohustuslike maskide ebaseadusliku nõude korralda-
misega ja nüüd koroonavaktsineerimisega.“

1.2. ÜLESKUTSED 5G-VÕRKUDE VASTU
Ekspert R sõnul piiratakse vandenõuteoreetikute hinnangul inimeste liikumist üksnes 
selleks, et panna kõikjal salaja üles 5G-tehnoloogia. Usutakse seda, et eliit püüab saada 
kõike oma kontrolli alla, ning seda, et valitsus varjab kõike, sealhulgas 5G agendat. Eesti 
näide on see, et kui COVID-19 pandeemia esimese laine ehk COVID 1.0 ajal koolid suleti, 
siis tehti pilte Nõmme Gümnaasiumi ja Nõmme keskuse ees seisnud Telseti autost, väi-
tes, et ajal, kui kõik lapsed olid kodus ning mitte kellelgi ei lubatud liikuda, asuti Nõmme 
Gümnaasiumisse salaja paigaldama 5G-antenne. Tegelikkuses aga pidi Nõmme Gümnaa-
siumis toimuma valvesüsteemide hooldus. Seejärel tehti veel pilte, kus öeldi, et eelmisel 
nädalal neid antenne linna eri kohtades ei olnud. Oluline on siin märkida, et tollel ajal, kui 
kõnealused pildid üles pandi, ei olnud Eestis veel 5G-tehnoloogiat olemas.

Samal ajal hakkasid Eestis levima Suurbritanniast pärit fotod, millel inimesed väidetavalt 
lõhkusid 5G-antenne. 18. mail 2020 lõhuti ja pandi põlema Uus-Meremaal 17 mobiilside-
masti, mida Uus-Meremaa eksperdid seovad 5G-vastaste vandenõuteooriate plahvatus-
liku kasvuga (Pasley, 2020). Mattias Kalevi (2020) sõnul sel ajal, kui Eestis käib 5G-mo-
biilside vastastes Facebooki gruppides elav diskussioon mastide asukohtade üle ning 
5G-tehnoloogiat süüdistatakse koroonapandeemias, asuti Suurbritannias 5G-maste juba 
lõhkuma. „Tegelikult ühtegi 5G tugijaama Eestis veel polegi. Riik pole sideoperaatoritele 
isegi kasutatavaid sagedusi välja jaganud, olemas on üksnes testseadmed ja -tugijaamad“ 
(Kalev, 2020).

Ekspert R sõnul andis esimese COVID-19 laine ajal suure tõuke vandenõuteooriatele see, 
et Itaalias ja paljudes teistes riikides, kus COVID-19 väga kiiresti levis, toodi tänavale 
mingisugused paramilitaarsed üksused. Ka Eestis toodi tänavale Kaitseliit. Vandenõuteo-
reetikud aga hoiatasid, et edaspidi tuuakse tänavale sõjavägi ja soomukid ning veoautod, 
et võtta võim üle ja kehtestada komandanditund, sundida inimesed kodudesse, et panna 
üles 5G-võrk ja alustada pikemas perspektiivis sundvaktsineerimisega. Vaktsineerimine 
ei ole vandenõuteoreetikute hinnangul mitte midagi muud kui nanofluidumi kasutamine, 
kus inimeste sisse süstitakse väidetava vaktsiiniga koos 5G-transmitterid, ja kui need 
mikrokiibid on sees, tehakse inimene enda omaks, allutatakse täielikule kontrollile ning 
see on ka põhjus, miks on väidetavalt pärast vaktsineerimist inimestel paha olla. Seega ei 
tohi mingil juhul vaktsineerida. Kokkuvõtteks olevat COVID-19 põhjus, miks inimesed 
sunnitakse kodudesse ja samal ajal pannakse üles 5G-võrgud, mille lõppeesmärk on allu-
tada inimesed täielikule kontrollile. Üldiselt usutakse antisemiitlikes vandenõuteooria-
tes, et juudid peavad plaani peatada demokraatia, kasutades ära erakorralist seisukorda 
võimu püsivaks hoidmiseks (Farinelli, 2021, p. 13)
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1.3. VANDENÕUTEOREETIKUD EESTIS
Vidrik Võsobergi (2020) sõnul „Hiinas lahvatanud epideemia on andnud ohtralt vett ka 
paljude teiste vandenõuteoreetikute veskile“. Ekspert R sõnul sai vandenõuteooriate olu-
liseks katalüsaatoriks Estonia laeva huku uuesti meediasse toomine1. Selle võtmekoht oli 
see, et Estonia laeva vrakis avastati 1,5 x 4 meetrine auk, millest hakati rääkima. Selgus, 
et sellest august ei ole mitte keegi varem midagi rääkinud. Estonia laevaga on seotud 
vandenõuteooriad, et rootslased vedasid seal relvi ja seepärast oli vaja see alus uputada. 
See andis Eesti vandenõuteoreetikutele hoogu juurde, mis väljendus väidetes nagu „ma ju 
rääkisin“, „seal veetigi relvi, keegi ei uskunud mind“ jne.

Ekspert R kohaselt tulid vandenõuteoreetikud COVID 2.0 ajal oma agendaga välja, mida 
ei ole varem juhtunud. Vandenõuteooriad koondusid kokku: ühelt poolt maskivastasus, 
QR-koodid, vaktsiinid, vaktsineerimispassid, vaktsiinivastasus, COVID-i eitamine, tei-
selt poolt aga said vandenõuteoreetikud endale toeks juristi Andrei Vesterineni. Veste-
rinen tuli välja oma pro bono plaaniga, millega ta aitas inimesi, keda riik sundis maski 
kandma. Seega said vandenõuteoreetikud endale tegelikult päriselt õigusliku vormi, mis 
on ekspert R sõnul ohtlik. 25. novembril 2020 toimus ETV+ kanalil saade „Kes keda+“, 
kus Andrei Vesterinen arutas maski kandmise vajadust teiste hulgas ka regionaalhaigla 
erakorralise meditsiini keskuse juhataja Vassili Novakiga. Aleksei Morgunovi kohaselt 
esitas Vesterinen „suhteliselt absurdseid argumente stiilis, et meie vanaemad ei kandnud 
maske ja elasid õnnelikult. See on puhas populism, mis tegi talle ning tema üritusele mas-
kide vastu Tallinna vabaduse väljakul“. (Morgunov, 2020)

Ekspert R järgi on Eestis välja kujunenud väga selged kõneisikud, ligikaudu 5–8 inimest, 
kes on kogu aeg pildil. Mõned neist on internetis väga aktiivsed, aga nad ei ole ise ohtlikud, 
kuna nad ei ole füüsiliselt Eestis, vaid elavad välismaal. Kokku on vandenõu teoreetikutel 
umbes 19 000 järgijat. Neid võivad toetada erinevad huvigrupid, aga neil on tihti suur 
ülekate: inimesed, kes jälgivad üht vandenõuteoreetikut, jälgivad sageli ka teist. Huvitav 
on nende vandenõuteoreetikute puhul see, et nad on apoliitilised ehk nad ei sobi tradit-
sioonilistesse poliitilistesse vooludesse. Need inimesed on põhimõtteliselt riigi struktuuri 
eitajad, aga ei ole samas anarhistid. Need inimesed on näiteks demokraatliku ja globaalse 
majandusega tihedalt seotud maailmakorra eitajad. Siiski ei nooguta nemad kaasa ühe-
legi poliitilisele agendale või mõnele parteile. Klassikalises mõttes ei levita nad erakond-
likku propagandat.

Ometi on kõigil vandenõuteoreetikutel üks ühine joon ehk eliidivastasus. Üks vande-
nõuteooriat läbiv agenda on see, et globaalne eliit tahab domineerida maailmas. Eliidiks 
on tavaliselt vandenõuteooriates peetud Bill Gatesi, juute, Sorost, Bilderbergi foorumit 
(selle grupi asutajaks on David Rockefeller; Peeter Proosi (2020a) sõnul on Jüri Ratas kaks 
korda selles foorumis osalenud ning seal öeldakse, mis poliitikat on vaja läbi viia), kolme-
saja klubi vms. Ekspert R sõnul on „kõige suuremaks väljakutseks juba praegu ja tulevikus 
järjest rohkem see, et politseitöö on territoriaalne, aga vastane töötab eksterritoriaalselt. 
See on kõige suurem libastumiskoht – et ka nendest vandenõuteooriatest paljud tulevad 
mujalt. Näiteks mõjutab olukorda USA“. USA puhul on erilise tähelepanu all vandenõu-
teooria QAnon (vt alapeatükk 1.4.1), mis on tegelikult seesama vandenõuteoreetikute 
liikumine.

1  Parvlaeva Estonia huku uurimine jätkub (Mäekivi, 2021).
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1.3.1. Telegram.ee ja Hando Tõnumaa
Üks peamistest vandenõuteooriaid toetavatest ja levitavatest portaalidest Eestis on Teleg-
ram. Marko Uibu (2016) kirjutas Telegrami kohta, et see on „täiesti uut tüüpi väljaanne“, 
kuna varem olid paranormaalsed ja vandenõuteoreetilised teemad käsitletud selle foo-
kusega ajakirjades, foorumites ja üksikutel marginaalsetel veebilehtedel, aga Telegram 
„alustas ilmumist uudisportaalina, mille eesmärgiks on kajastada erinevaid, sh alterna-
tiivseid, teemasid kriitiliselt ja läbipaistvalt. Selline lähenemine loob vandenõuteooriatele 
nii varasemast erineva konteksti kui ka laiema niši ning kujutab endast näidet alternatiiv-
sete teemade sulandumisest peavooluga“. Augustis 2020 kaebas Telegram isegi Riigikant-
selei kohtusse, kuna see ei lubanud portaali esindajaid valitsuse pressikonverentsidele. 
Telegrami juhi Hando Tõnumaa sõnul oli meedia kajastanud koroonakriisi ühekülgselt. 
(Palgi, 2020)

Telegram alustas tegevust 29. jaanuaril 2013, avaldades uudiseid „eelkõige ühiskonnakrii-
tilistel, vandenõuteoreetilistel ja (uus)vaimsetel teemadel“ (Uibu, 2016). Marko Uibo 
(2016) sõnul oli Telegrami Facebooki veebilehel üle kahe korra rohkem jälgijaid kui näi-
teks Eesti Ekspressil: „Tipphetkedel külastas lehekülge nädalas üle 110 000 lugeja, mis on 
eestikeelse veebilehe kohta suurepärane tulemus. Telegrami lugejauuringule vastajatest 
kinnitab 83,4%, et on soovitanud seda lugemiseks ka kellelegi teisele.“

Telegramist on Tartu Ülikoolis kirjutatud üks bakalaureusetöö (Jaanus Vogelberg, 
2016, „Lugejate arusaamad Telegram.ee-st kui alternatiivmeedia väljaandest”) ning üks 
magistritöö (Kristi Sobak, 2020, „Telegram.ee lugejauuring: alternatiivmeedia väärtus ja 
uudisajakirjanduse kriitika“). Kristi Sobaki (2020, lk 83) uuringu üks järeldus on see, et 
Telegrami lugejad tunnevad puudust mitmekesistest teemadest ja allikatest traditsiooni-
lises meedias. Sobaki uuringus osalejate, kes peavad enamasti ennast kriitiliseks meedia-
tarbijaks, hinnangul

saavad ühtedel ja samadel teemadel sõna ühed ja samad inimesed kõigis uudisteka-
nalites. Teistmoodi mõttele ei jäeta ruumi või suhtutakse sellesse suisa vaenulikult ja 
põlastavalt. Ehk on siin mõttekoht uudisajakirjandusele: selle asemel, et teisitimõtle-
jaid naeruvääristada või alternatiivseid hääli summutada, võiks vastuargumente aru-
saadavalt ja viisakalt esitada.

Telegrami käimalükkamiseks said selle eestvedajad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-
sest (EAS) 5000-eurose starditoetuse. Portaali loomise eesmärk oli soov „muuta Eesti 
teotahtelisemaks, julgemaks, avatumaks, empaatiavõimelisemaks ja korruptsioonivaba-
maks paigaks“. (Õhtuleht, 2014) Märkimisväärne on see, et

Telegramis avaldatavate uudiste ajakirjanduslikku väärtust EAS rahastuse eraldamisel 
arvesse ei võtnud. EAS selgitas, et 5000 euro eraldamisel Telegrami internetiraadio ja 
-TV tarbeks, ei olnud eesmärgiks hinnata, milline on vahendatavate uudiste päritolu või 
usaldusväärsus. (Õhtuleht, 2014)

6. mail 2014 sattus Telegram majandusraskustesse ja peatas oma tegevuse, jättes lugeja-
tele seni ilmunud 5200 artiklit (Õhtuleht, 2014). 2015. aastal jätkas Telegram oma tege-
vusega ka paberil kvartaliajakirjana, mille järel läks 2016. aastal jälle pankrotti (Saagim, 
2017). 2018. aastal määras prokuratuur Telegrami juhi Hando Tõnumaale ja Telegrami 
peatoimetajale Mariann Joonasele raamatupidamiskuriteo eest 150 tundi üldkasulikku 
tööd, kuna „osaühingul oli võlgu üle 50  000 euro, aga vara mõnesaja euro väärtuses“ 
(Kuul, 2018). Telegrami investeerinud Toomas Laanepere, kellele jäädi mainitud summa 
võlgu, ütles Hando Tõnumaa kohta, et tegemist on „pettur-võlgur-võrukaelaga“ (Laine, 
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et al., 2020). Telegram taasavanes augustis 2020. Sellest hoolimata on Telegram.ee veebi-
lehe arhiivis artikleid iga kuu kohta alatest jaanuarist 2013. Aastal 2020 ilmus Telegram.
ee veebilehel reklaam, mis on üleval ka praegu, et euro kaotab oma väärtust ning otstar-
bekas on investeerida kulda, milleks on antud Saksa firma Edelmetallkasse kontaktand-
med. Eesti Ekspressi järgi on selle reklaami taga Telegrami sponsor saksa kullamiljonär 
Herbert Heinz Jungwirth, keda nimetatakse „vandenõuteoreetikute halliks kardinaliks“ 
ning „valeinfo superlevitajaks Eestis“. (Laine, et al., 2020) Just Telegrami meeskond kirju-
tas Reval Buchi avaldatud raamatu „Koroona valehäire“ eessõna ning siiamaani turustab 
seda raamatut aktiivselt oma kanalites, mille vastu ostab kirjastus Telegramilt reklaami 
nii veebiportaalis kui ka paberajakirjas. Reval Buchi emafirma on Edelmetallkasse OÜ, 
kes reklaamib ennast samuti Telegrami kaudu. Hando Tõnumaa koostööd Jungwirthiga 
ei eita. Eesti Ekspressi järgi müüvad Apollo raamatupoed kaheksat ning Rahva Raamat 
kuut Reval Buchi kirjastuse raamatut, näiteks mitut alternatiivkäsitlust Adolf Hitlerist ja 
Natsi-Saksamaa kuritegudest; raamat, mille järgi on kõik ajakirjanikud tegelikkuses osa 
CIA erioperatsioonist; raamat filantroop George Sorose tegelikkuse kurjusest. (Laine, et 
al., 2020) Eestis on ilmunud ka kaks Jungwirthi saadetes üles astunud endise ajakirjaniku 
Udo Ulfkotte raamatut: „Ostetud ajakirjanikud“ ning „Massiimmigratsioon ja kuriteod“, 
mis kujutab pagulasi vägistavate metslastena. Siis Apollo pressiesindaja järgi

„Neis avaldatud soovitused ei pruugi vastata Apollo seisukohtadele ega kõigi meie 
klientide ja külastajate vaadetele. Küll on lugejatel võimalus erinevate vaadete ja seisu-
kohtadega tutvuda,“ vastas Apollo pressiesindaja. (Laine, et al., 2020)

Hando Tõnumaad on kutsutud eri saadetesse väljendama oma arvamust. Näiteks kutsus 
teda 11. septembril 2018 Kanal 2 rääkima 11. septembri katastroofist selle aastapäeval 
(Õhtuleht, 2018). Sellel teemal on Tõnumaal „sõltumatu videoblogi“ „Ulmefilm“. Filmis 
on 13 episoodi kaksiktornide plahvatuse vandenõust. Selle on märkinud meeldivaks 6500 
inimest. Tõnumaad on kutsutud isegi Tartu Waldorfi gümnaasiumi, et rääkida lameda 
Maa teooriast (Vikipeedia, 2021). Lameda Maa teemal on Tõnumaa korraldanud ka kon-
verentse ja debatte.

1.4. EESTIS JA MUJAL MAAILMAS LEVITATAVAD VANDENÕUTEOORIAD
Enamik vandenõuteooriaid ja nendega kaasnevaid sõnumeid tuleb Eestisse väljastpoolt. 
Ekspert H kohaselt: kui mingis riigis käib hullus (näiteks pandeemia ajal poodide tüh-
jaks ostmine), levib see doominoefektina ka Eestisse. Ekspert Y sõnul tulevad vandenõu-
teooriad Eestisse enamasti Ameerikast, kuna ingliskeelne inforuum on eestlastele tuttav 
ja harjumuspärane. Teistest riikidest (nagu näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania) 
jõuab Eestisse vähem vandenõunarratiive eelkõige keelebarjääri tõttu. Allpool antakse 
ülevaade peamistest pandeemia ajal üle maailma ja Eestis levinud vandenõuteooriatest, 
mis on ajendanud inimesi radikaliseerumisele.

1.4.1. QAnon

Allpool tutvustame USA-s hiljuti levinud vandenõuteooriat, mis sai sadu tuhandeid 
järgijaid levitajate oskuslike sotsiaalmeediakanalite kasutamise tõttu. Vandenõuteooria 
levikusse panustas ka Donald Trump, kui keeldus tunnistamast QAnoni vandenõuteoo-
riaks ja lootis QAnoni uskujate toele jätkata presidendina pärast oma ametiaja lõppemist. 
QAnon süvendas USA-s niigi sügavat poliitilist polariseerumist vabariiklaste ja demo-
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kraatide vahel. Pärast kongressihoone rünnakut hakkasid paremäärmuslased ja ka muud 
äärmuslased viitama politsei poolt tapetud QAnoni toetajale kui märtrile, kelle eest tuleb 
kätte maksta (Bergengruen, 2021). QAnon on seega ere näide, kuidas üks vandenõuteoo-
ria võib laialdaselt levida ning kahjustada inimeste elu ja riigi julgeolekut.

2017. aasta novembris hakkasid YouTube’i videote tegija ja kaks äärmuslike sõnumite 
vahendava 4chan veebilehe moderaatorit looma videoid, mis põhinesid Q varjunimega 
isiku postitustel 4chanil ja hiljem veel äärmuslikul 8chanil (Zadrozny, et al, 2018). Q oli 
väidetavalt kõrgel positsioonil anonüümne sõjaväeohvitser, kes jagas salastatud infot 
šifreeritud postituste kaudu. Ülalmainitud kolm isikut töötasid selle nimel, et tekitada 
Q postituste arutelusid ning viia teooria edasi suurematele platvormidele, sealhulgas 
raha teenimise eesmärgil. Laiendades Redditisse, leidis QAnon suurema hulga vande-
nõuteoreetikutest publiku, kes ühinesid Q postituste aruteluga. Seejärel laienes QAnon 
Facebooki, kus leidis vanema generatsiooni järgijaid erinevate avalike ja suletud grup-
pide kaudu. Nii tekkis QAnoni vandenõuteooria, mis läks üle USA riiklikku meediasse 
ja president Donald Trumpi valimiskampaaniasse, kuna teooria järgi teatab anonüümne 
Q Trumpi salajasest sõjast kurjategijate salaliiduga, mille eesotsas on demokraatliku era-
konna poliitikud nagu Hillary Clinton, Hollywoodi eliit jne. (Zadrozny, et al., 2018)

QAnon on meelitanud järgijaid oma mängulaadse iseloomuga: nad ootasid Q vihjeid foo-
rumis ning siis lahkasid neid foorumites, YouTube’i kanalites ja oma isiklikel veebilehte-
del, kõrvutades neid vihjeid Trumpi kõnede ja tweetidega ning uudisartiklitega, püüdes 
leida tõestust, et Trump oli võiduteel sõjas kurja vastu. QDrops ehk rakendus, mis tea-
vitas kasutajaid Q uutest postitustest, kuulus mingi hetk Apple iTunes’i poes müüdavate 
tasuliste rakenduste esikümnesse. (Zadrozny, et al., 2018) Võib öelda, et Q vihjed on ere 
näide sellest, mida Marko Uibu nimetab „postmodernistlikuks tekstiks“:

kirjeldab Charles Soukup internetis levitatavaid käsitlusi kui „hüperteksti“, avatud bri-
kolaaži, mis olemuslikult ei peagi moodustama narratiivi või argumenti. Sellisena kuju-
tavad vandenõuteooriad endast postmodernseid tekste: digitaalseid, mittelineaarseid 
idee-, küsimuse- ja viitekogumeid. Vandenõuteooriaid iseloomustab subjektivistliku 
teadmisloome loogika, kus vastuvõtja enda asi on selekteerida välja see, mis tema 
jaoks tundub õige. (Uibu, 2016)

QAnoni teatajate arv suurenes hüppeliselt koroonapandeemia alguses, kuna vandenõu-
teooria pakkus kogukonna ühtekuuluvustunnet, mille järele isolatsioonis inimesed igat-
sesid, ässitades neid tegema „enda oma uurimist“ ja jagama tulemusi teistega. Seega kül-
vati usaldamatust ekspertide ja faktide vastu. (Menn, et al., 2021)

QAnoni järgi panid globaalse salaliidu väidetavad liikmed toime kõige nurjatumaid kuri-
tegusid, nagu saatanlik laste seksikaubandus ja vereohverdused. QAnoni järgijad uskusid, 
et oli olemas lindistus, millel Hillary Clinton lõikab maha lapse nägu. Q järgijate pingu-
tuste tagajärjel näitas YouTube’i kanal mõne kuulsuse kohta otsingutulemusena nende 
süüdistust lasteseksi ringis osalemises. Näiteks Tom Hanksi otsingu tulemusena tulid 
alusetud süüdistused pedofiilias. Hiljem eemaldati need süüdistused kanalilt. (Collins, 
2018)

Alates aastast 2018 määratleti QAnoni potentsiaalse siseriikliku terroriohuna, millega 
olid seotud mitmed vägivallaaktid ja kuriteod. Näiteks juulis 2018 blokeeris üks QAnoni 
järgija Hooveri paisul liiklust, nõudes Trumpilt USA justiitsministeeriumi peainspektori 
büroo raporti avaldamist, milles pidid olema tõendid Obama ja Clintoni seosest seksirin-
giga. Süüteo toime pannud Matthew P. Wright jätkas Trumpile kirjade saatmisega vang-
last. Arizonas võttis ennast veteranide patrulliks nimetanud grupp mitmeks nädalaks üle 
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kodutute laagri, väites, et see oli lastekaubanduslaager ning tehes süüdistuste otseüle-
kandeid YouTube’is ja Facebookis. Kui politsei püüdis sekkuda, said politseiametnikud 
toimepanijatelt doksida (ehk politseiametnike eraelulised isikuandmed avalikustati inter-
netis ja sotsiaalmeedias võimalikult suure ebameeldivuse tekitamise eesmärgil). (Collins, 
2018)

QAnoni järgijad on aastaid oodanud n-ö tormi ehk Q ennustatud päeva, kui eliit paljasta-
takse, vahistatakse ja võimalikult isegi hukatakse. QAnoni uskujatele tundus, et see päev 
oli alati peagi saabumas. (Naik, 2021) Torm toimus siis, kui Trump kutsus kõnes oma 
toetajad 6. jaanuaril 2020 kongressihoonesse, et takistada valijameeste kolleegiumil serti-
fitseerida 2020. aasta USA presidendivalimiste tulemust. Trump on aktiivselt väitnud, et 
tegemist on valimispettusega. Siiski sai kongressi rünnak läbi, Biden vannutati ametisse, 
sõjavägi ei võtnud USA üle ning Trump ei saanud presidendiametisse tagasi. See tekitas 
QAnoni järgijates suure meeleheite. Üks ameeriklanna räägib, et tema QAnoni järgijatest 
vanemad hakkasid ennast süüdistama selles, et nad ei olnud piisavalt targad, et mõista, 
mida Q tegelikult mõtles ja mis tegelikult peaks toimuma. Nad olid varem müünud oma 
kodu, läinud elama maapiirkonda, otsid 7000 dollari eest konservtoitu, võtsid pangakon-
todelt kogu oma raha välja ning panid selle madratsi alla. (Naik, 2021)

Mõned QAnoni järgijatest lõpetasid selle vandenõuteooria toetamise pärast Bideni van-
nutamist. Ameeriklanna Ashley Vanderbilt rääkis CNN-ile, et hakkas vaatama QAnoni 
järgijate TikToki postitusi ning mõtles, et nendes avalikustatakse midagi, mida mitte 
keegi ei tea (CNN, 2021). Siis, kui Vanderbilt rääkis nendest postitustest oma sõpradele, 
hakkasid need talle saatma rohkem sedalaadseid YouTube’i ja Facebooki videoid:

Viimase viie aasta vältel keelati meil uudiseid vaadata, kuna need on võltsuudised, nii 
et ma ei vaata uudiseid ega loe ajalehte. Olen alati teinud seda, mida mulle öeldakse. 
Mulle on õpetatud, et oleme vabariiklased, ja nii olen ma alati olnud. /---/ Olin pikalt 
isolatsioonis, kaotasin töö aprillis 2020, olin ülidepressiivne ning mõnes mõttes kao-
tasin ühenduse tegelikkusega, terve mõistusega. Tunnen piinlikkust selle pärast, mida 
uskusin. Kui Trump oleks öelnud, et QAnon ei ole legitiimne, et seal ei ole tõtt, oleksid 
inimesed tõenäoliselt lahkunud. Kui Trump oleks öelnud, et mina lahkun, see on lõpp, 
siis oleksin mina seda uskunud. (CNN, 2021)

Nüüdseks on QAnoni postitused TikTokis keelatud. Seevastu on teised äärmuslikud lii-
kumised, kaasa arvatud neonatsid, öelnud, et nemad hakkavad segadust ära kasutades 
värbama endale toetajaid QAnoni järgijate hulgast (Menn, et al., 2021). Mitmed äärmus-
likud ja neonatside kanalid on juba püüdnud meeleheitel QAnoni järgijaid oma usku 
pöörata (Sardarizadeh, et al., 2021). Üks oluline viis, kuidas värvata järglasi äärmuslikke 
rühmitustesse, on käsitleda kongressihoones rünnakus osalenud ja politseiniku tulista-
mise tagajärjel surma saanud 35-aastast Ashli Babbitti märtrina, kelle märtrisurma eest 
on vaja kollektiivselt kätte maksta.

Ashli Babbitt oli 14 aastat teenistuses olnud lennuväe veteran. Ashli oli varem Obama 
toetaja, siis sai temast Trumpi toetaja, kuna ta ei sallinud Hillary Clintonit, ning Trumpi 
ametiaja jooksul sai Babbittist QAnoni järgija, kes oli valmis ründama kongressihoonet 
(Bellingcat, 2021). Kavandatavat rünnakut arutasid rünnakueelsetel nädalatel ähvardavalt 
internetis MAGA (Trumpi loosung „Make America Great Again“) inimesed, valge ülem-
võimu rühmitused ja QAnoni vandenõuteoreetikud. Nendes agressiivsetes ja vägivallaga 
ähvardatavates aruteludes osales ka Babbitt, kes postitas samuti negatiivselt koroonavii-
rusevastaste meetmete kohta. Varem oli Babbitti süüdistatud ohtlikus autojuhtimises ja 
varalise kahju pahatahtlikus tekitamises (lõpuks mõisteti ta õigeks). (Beckett, et al., 2021)
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Kongressihoone rünnak andis paremäärmuslastele propagandaainet veel aastateks (Ber-
gengruen, 2021). Hoolimata sellest, mida Babbitt elu jooksul uskus, sai tema surmast 
sümbol eesmärkidele, mille eest ta võitles, aga ka neile, millest ta ei olnud mitte kunagi 
kuulnud. Trumpi toetajate foorumitel, rakendustes nagu Parler, ja paremäärmuslaste 
kanalitel nimetati Babbittit vabadusvõitlejaks, teise kodusõja esimeseks ohvriks, ka pat-
rioodiks, keda ohverdati kujutletud revolutsioonis. „Ilusat naist, keda hukati, mäletatakse 
märtrina,“ kirjutas üks Trumpi toetaja, teine postitus sõnas: „Süütu tüdruk, kes ainult 
tahtis vabu ja õiglaseid valimisi“, millele vastuseks tulid postitused nagu „Sinu veri ei 
ole ilmaasjata. Maksame sinu eest kätte“. (Bergengruen, 2021) Ekspertide hinnangul on 
Babbitti teekond Trumpi fännist radikaalse vandenõuteooria toetajani pandeemia ajal 
üsna tavapärane, kui paljude inimeste maailm kitsendus kuvaril oleva sisuni. Kui Trump 
raevutses oma vaenlaste vastu ja valetas võltsitud valimiste üle, viibis suur hulk poliiti-
listest parempoolsetest – nii tavalised vabariiklased, vandenõuteoreetikud kui ka paadu-
nud äärmuslased – kuude kaupa veebipõhises inkubeerimises, mis viis need kõik lõpuks 
kokku „Stop the Steal“ Trumpi valimisrallidele, mis kulmineerusid 6. jaanuari sündmus-
tega Washingtonis. (Bergengruen, 2021) Ekspert G sõnul

me võime siit ainult oletusliku paralleeli tõmmata Eesti riigiga ja sel aastal ees ootavate 
kahtede valimistega. Ka meil on tegelikult paremäärmuslus kanda kinnitanud. See on 
paratamatus, see on üle maailma praeguse seisuga nii. /---/ Meie Eesti paremäärmus-
lased tegelikult üsna jäljendavad teiste riikide paremäärmusluse käekirja ja võtavad 
sealt oma õppetunnid. Nii nagu suured riigid ees, siis nii ka meie järgi.

Ekspert Y kohaselt on kongressihoone rünnak meile kõigile karastavaks meeldetuletu-
seks, et sotsiaalmeedial ning arvamusliidrite ja riigipeade sõnadel on väga suur kaal: see 
ei ole lihtsalt see, et keegi niisama ütleb midagi sotsiaalmeedias. USA kongressihoone 
rünnak on tugev signaal, et negatiivsele emotsioonile rõhuvatel üleskutsetel võivad olla 
reaalsed tagajärjed.

1.4.2. Sihitud isikud
QAnoni narratiivid on juba kinnitanud oma kohalolekut ka Euroopas, näiteks Ühend-
kuningriigis ja Saksamaal (Labbe, et al., 2020). Ekspert R sõnul on QAnoniga sarnanev 
grupp ka Eestis. Üldiselt usuvad sihitud isikud üle maailma, et nende peal katsetatakse 
elektroonilisi relvi, mida kasutatakse inimeste jälitamiseks ja ahistamiseks. Seda kinnita-
vad elektroonilise piinamise all kannatavad inimesed, kes on töötanud pikka aega elektri-
valdkonnas ning teavad elektri võimsusest ja võimalustest. (Yan, 2018) Väidetakse, et jäli-
tajad ja ahistajad moodustavad võrgustikku ühendatud gruppe (ingl organized stalking) 
(White, 2012). Organiseeritud jälitamist on kasutatud üle maailma alates 1990-ndate 
algusest ja selle taktika sarnanevat FBI vastuluure kuritegudega. Organiseeritud jälitamist 
seostatakse MK-Ultra projektiga – CIA mõistuse kontrolli programm, mille käigus tehti 
inimkatseid – ja teise maailmasõja järgse COINTELPRO (vastuluure) ahistamisprogram-
miga, mille eesmärk oli USA poliitiliste organisatsioonide (nt Mustad Pantrid) jälitamine, 
infiltratsioon, diskrediteerimine ja hävitamine FBI poolt. Sihiks olid ka aktivistid. Näiteks 
püütakse nende programmide ohvreid diskrediteerida ja ka sihitud isikute ahistamist ei 
taheta tunnistada. Ametlikku teavet organiseeritud jälitamisest ei ole. Jälitusrünnakud on 
tahtlikult kavandatud nii, et need ilmuksid juhuslikule vaatlejale „elu tavapäraste murran-
gutena“, et sihitud isik tunduks teistele mitte millegi üle kaebavana: „Ühel päeval on sul 
kõik hästi, ja siis sa järsku hakkad teadvustama, et pidevalt koged lõpmatuid vaenulikke 
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akte kogukonnas, tööl või koolis, kaubandusettevõtetes ja ka oma kodus“. (White, 2012) 
Miks konkreetset inimest hakatakse sihtima, ei ole teada.

Rõhutatakse, et uued tehnoloogiad ei ole ette nähtud üksnes inimeste kontrollimiseks, 
vaid inimestelt inimlikkuse ära võtmiseks. Inimestest tehakse küborgid, keda saab kont-
rollida arvuti abil. See on võimusuhe, mille puhul luuakse omaniku ja orja stsenaarium. 
See on inimeste vabaduse ja põhiõiguste täielik eitamine. Selle tehnoloogia oht seisneb 
selles, et igaüht saab tema teadmata kergesti kiibistada vaktsineerimise teel. Mõned ini-
mesed kiirgavad raadiolaineid, mida saab ära kasutada piinamiseks ja luuramiseks ning 
inimmasside mõistuse kontrollimiseks. Seda tehakse arvutisüsteemide kaudu, mis saavad 
iga päevaga võimsamaks. Kui sihitud isik räägib oma muredest, saadetakse ta psühhiaatri 
juurde, teised arstid uuringuid ei tee. (Targeted Individuals Europe, 2021)

Usutakse, et tehnoloogia on praegu nii arenenud, et saab kontrollida ajufunktsioone ja 
nendega manipuleerida, üles ja alla laadida mõistust, luua isiku koopia superarvutisse. 
Ainus asi, millest ei ole veel aru saadud, on teadvus. Teadlased ennustavad, et umbes 20 
aasta pärast saab inimese mõistuse täiekult dekodeerida ning astume ajastusse, kus arvu-
tid on targemad kui inimesed. Vales käes võib tehnoloogia luua tõelise „Maatriksi“ maa-
ilma, totalitaarse ühiskonna mõistuse jaoks. „Ja kuna meid piinatakse sellise kergusega 
ja meie õigused võetakse ilma suurema kõhkluseta ära, võib see anda teile aimu, kuidas 
need isikud mõtlevad ja kuidas nad väärtustavad inimesti: mitte kuidagi.“ (Targeted Indi-
viduals Europe, 2021)

1.4.3. Lamemaalased
Maailmas on väga palju inimesi, kes usuvad, et maakera on lapik. Sellel teemal korralda-
takse rahvusvahelisi konverentse ja kokkutulekuid näiteks USA-s, Itaalias, Suurbritan-
nias ja Brasiilias. Iga aastaga selle teooria toetajate arv üle maailma järjest kasvab. Üheks 
põhjuseks on see, et inimesed ei saa oma püüdlustega tõestada, et maakera on ümmar-
gune. Kui aga kellelgi see õnnestub, ei usu teda keegi lamemaalastest, kuna usk lamedasse 
Maasse annab selle teooria järglastele tunde, et see keeruline universum on neile selgem 
ega lähe nende kontrolli alt välja. (Picheta, 2019). Marko Uibu (2016) sõnul

Vandenõuteooriate keskmeks on ikka olnud arusaam, et sündmused ei ole juhuslikud. 
Selline tõdemus võimaldab kaootilises maailmas näha süsteemi – küll kurja, kuid siiski 
arusaadavat. Vandenõupõhised käsitlused tegelevad üha enam aga pigem kahtluste 
tõstatamisega. Heaks näiteks on siin Telegramis korduvalt tutvustatud lameda Maa 
teooria, mis ei kirjelda selgepiirilist vandenõu, vaid toob välja erinevaid väiteid täna-
päevase kosmilise süsteemi, gravitatsiooni jm ümberlükkamiseks. Seega väljendatakse 
oma usaldamatust laiemalt teaduse kui domineeriva autoriteedi vastu – viidates tea-
duse korrumpeeritutele ja selle kaugenemisele „tervemõistuslikkusest“.

Lameda Maa nagu teistegi vandenõuteooriate puhul tuginetakse sõnumitele n-ö vilepu-
hujatelt, kes on asjaomaste organisatsioonide endised töötajad ja süsteemisisesed eksper-
did ning kes tahavad edastada inimkonnale olulist teavet. Marko Uibu (2016) järgi

Individualismist tõukuv subjektivistlik teadmis- ja tõepositsioon on omane „uue vaim-
suse“ keskkonnale, kus rõhutatakse tõe isiklikule ja vahetule kogemusele toetuvat loo-
must. Lameda Maa teooria üks argumente „ma ei tunne, et ma elaksin pallil ja liiguksin 
tohutu kiirusega kosmoses. Ja mu sõbrad ka ei tunne“ on siinjuures sümptomaatiline.
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Inimesed, kes usuvad lameda Maa teooriat, usuvad ka enamikku muid vandenõuteoo-
riaid (Picheta, 2019). Lameda Maa vandenõuteooria sai hoogu juurde nagu teisedki 
vandenõuteooriad koroonapandeemia ajal. ABC News avaldas 5. detsembril 2020 artikli, 
milles Kasey Edwards rääkis, kuidas tema õpetajast emast sai paadunud lamemaalane. 
Märgates ema kodus lameda Maa plakatit, ei saanud Edwards toona aru, et ema hakkas 
eemalduma sõpradest ja perest:

Ema ütles, et ta oli esimest korda elus leidnud inimeste grupi, kuhu ta tõesti kuulus. See 
oli tema avalikkuse ette tuleku hetk. (Dulaney, 2020)

Varsti läks Edwardsi ema rääkima lamedast Maast Londonis korraldatud konverentsil ja 
suhtles selle teooria teiste järgijatega. Kahe aasta pärast ei suutnud ta rääkida millestki 
muust kui lamedast Maast, millele lisandusid „tõde“ 11. septembri sündmuste kohta, 
vaktsiinivastasus, koroonapettus (Plandemic ehk kavandatud viiruse levitamine) ning 
keemiasabad ehk keemiapilv2 (chemtrails). Siis hakkas Edwardsi ema sihilikult püüdma 
nakatuda koroonaviirusesse, et tõestada pettust. Edwardsi jaoks läksid arutelud emaga 
isiklikuks, kui ema hakkas süüdistama Edwardsit ja tema abikaasat-teadlast, et nemad on 
osalised globaalsest vandenõust. Seejärel hakkas Edwardsi ema väitma, et holokausti ei 
ole olnud. Lõpuks hakkas Edwardsi ema propageerima vaktsiinivastaseid vandenõuteoo-
riaid Edwardsi lastelastele. (Dulaney, 2020)

Eestis edendab lameda Maa teooriat Hando Tõnumaa koos abikaasa Mariann Joonas-Tõ-
numaaga Telegrami veebi- ja paberväljaannetes. 2016. aastal korraldas Tõnumaa Tal-
linnas lameda Maa teemalise konverentsi. Juunis 2017 Õhtulehele intervjuud andnud 
Telegrami eestvedajad ütlesid, et neid kutsutakse koolidesse, et rääkida lamedast Maast: 
„Õpetajad ise kutsuvad. Põhimõtteliselt läheb aasta veel ja paljud on meiega ühel nõul.“ 
Samas ütlesid nad, et sooviksid luua oma kooli, alustades sõimest, lasteaiast ja jõuda koo-
lini välja, kuna materjali on neil edastada piisavalt, ka telesaate ja otseülekannete jaoks. 
(Saagim, 2017)

1.4.4. Elusad inimesed
2010-ndate esimeses pooles tekkis Eestis vandenõuteoreetikute grupp Elusad Inimesed 
(ingl sovereign citizens), mis aktiviseerus koroonapandeemia ajal pärast aastaid varju-
surmas olemist (Laine, et al., 2020a). Aastate jooksul on elusate inimeste teooriat Eestis 
aktiivselt propageerinud Argo Tammist ja Evelin Nahkur, keda on kutsutud isegi Tal-
linna TV-le oma „õpetust“ jagama (Tallinna TV, 2013). Tammisti ja Nahkuri järgi on 
igal inimesel füüsiline keha ja juriidiline keha. Juriidiline keha tekib siis, kui inimesele 
väljastatakse dokument (nt ID-kaart), kus isiku nimi on kirjutatud trükitähtedega nagu 
hauakivil, seega usutakse, et dokumenti väljastades kuulutab riik inimese surnuks. Kui 
aga inimene kuulutab ennast „elusaks inimeseks“, kustub nende juriidiline keha ning nad 
saavad vabaks „panga orjusest“ ehk ei pea maksma tagasi oma võlgu. Kõik inimeste lae-
nud kustutati juba 2012. aastal ja pankasid ei ole tegelikult olemas. Pealegi on Eesti riik 
ise aktsiaselts, USA tütarfirma. Samas ei kuulu ennast „elusateks inimesteks“ kuulutanud 
isikud enam oma riigi jurisdiktsiooni alla, vaid hoopis „elusate inimeste“ rahvusvahelise 
kohtu The Common Law Courti jurisdiktsiooni alla – seega ei kehti nende suhtes riigi 
seadused, vaid nemad on vabad ja suveräänsed. Lisaks on „elusatel inimestel“ oma „koh-

2  Keemiapilve vandenõuteooria järgi erinevad mõned reaktiivlennuki väljaheidetud jäljed välimuselt ja omadustelt 
tavalise lennuki heitgaasist. Gaasis võib leiduda sihilikult toodetud kahjulikke keemilisi aineid.
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tusüsteem” ja aktiivselt väljastatakse tagaselja kohtuotsuseid, mida peetakse ise siduva-
teks. (Tallinna TV, 2013)

Juba aastal 2014 hakkasid Eesti elanikud avaldama ajalehtedes kuulutusi, et nemad on 
elusad inimesed ja pangad on surnud. Teade nägi välja umbes selline: „Teatan, et mina, 
[eesnimi : perekonnanimi] (isikukood XXX), olen elus inimene ning reserveerin käesole-
vaga kõik enda õigused“. Samuti hakati pommitama pankasid küsimustega, kust tuleb 
nende laenuraha, millega nad raha laekumist tõendavad ja kas neil üldse on õigus inimes-
telt võlgu tagasi nõuda. (Pihl, 2014)

Pärnu kohtutäitur Rocki Albert jageles suvel võlgnikega, kes keeldusid oma võlgu maks-
mast. Albertile saabus ingliskeelne hinnakiri, mis teatas, et iga järgnev samm võla sis-
senõudmisel toob trahvi kohtutäiturile endale. Kirjalik võlateade läinuks kohtutäiturile 
maksma müstilised 5000 eurot! Pole teada, kas selle võla nõuaksid sisse elavad või 
surnud /---/ (Pihl, 2014)

Koroonapandeemia ajal võttis „elusate inimeste“ teooria aktiivse propageerimise üle Kat-
rin Kracht (tuntud kui Jaya Shivani Kracht), kes on endise rahandusministri Martin Helme 
korruptsioonis kahtlustatud nõuniku Kersti Krachti tütar, kes kasutab samuti nime Katrin 
Lucas. Oma Facebooki grupis „kasutab ta koroonapandeemiat hirmu ja valeinfo külvami-
seks. Ta käsib inimestel võtta arvelt välja sularaha, kutsub üles mitte alluma karantiinile, 
kasutama libaravimeid, suunab jälgijad avaldama hulgaliselt isikuandmeid ning hoiatab 
NATO sissetungi eest“:

Praegu on kaks varianti: kas minna silmaklapid peas edasi või on aeg üles ärgata ja 
hakata seisma iseenda ja oma õiguste eest,” õhutab Shivani Kracht oma jüngreid tegu-
dele. Esialgu on samme peamiselt kolm: tuleb seista ühisrindena vaktsineerimise vastu, 
registreerida end „elusaks inimeseks” ja hüljata orjastavad ID-kaardid. (Laine, et al., 
2020a)

Shivani Kracht ei usu koroonaviiruse ohtlikkusse ja püüdis korraldada Facebooki grupi 
kaudu kokkusaamisi:

Kui me tahame kokku saada kahe nädala jooksul, siis selle ajaga oleks hea kokku saada 
1000 Elusat Inimest.

Enam hullemaks minna ei saa. Me saame vaktsineeritud, meie õigused piiratakse ära 
ja majandus ja kõik läheb ära. (Laine, et al., 2020a)

Oma videoblogides õnnestus Krachtil veenda inimesi registreeruma Elusate Inimeste 
veebilehel, öeldes, et siis ei saa mitte keegi sundida neid ega nende lapsi vaktsineerima 
ning et Eesti seadused „elusate inimeste“ suhtes ei kehti:

On võimalik ära tühistada kõik kohtukeissid, trahvid, me saadame valitsusele kirja, et 
meid ei tohi jälgida. Teeme vastavad paberid. Saadame riigile hinnakirja: siis ei või meie 
suhtes teha jälitustegevust, ei või sundvaktsineerida. (Laine, et al., 2020a)

Selle tagajärjel on sajad inimesed ennast registreerinud „elusateks inimesteks“, et mitte 
kuuluda riigile ja olla surnud inimene. Inimesed (enamasti väikestest kohtadest pärit 
või välismaale rännanud pereemad, kes on kas kodused või töötavad teenindussektoris) 
registreerivad ka oma vanemaid ja lapsi. Lisaks inimeste elukohtade ja vanuse andmetele 
on võimalik registreerida ka kogu oma vara, mida on sellisel juhul avalikult näha. (Laine, 
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et al., 2020a) Registreerida saab Common Law Courti veebilehel3, kus väljastatakse liik-
metele dokumente 25 naela eest ja kus on oma valuuta. Kracht soovitab oma järglastele 
tagastada oma isikut tõendavad dokumendid Eesti riigile ning soetada uued, mis piisava 
liikmete arvu korral muutuvad rahvusvaheliselt vastuvõetavateks reisidokumentideks. 
Samuti ässitab Kracht oma Facebooki grupis inimesi lammutama 5G-maste. „Krachtist 
on saanud tuhandete jälgijatega suunamudija, kelle soovitused on vähemalt kohati elu-
ohtlikud.“ (Laine, et al., 2020a) Ekspert H sõnul on Jaya Krachti Facebooki konto selle 
tõttu kinni pandud, kuid ta tegi uue. Samas on aga pööratud tähelepanu ka Kersti Krachti 
sotsiaalmeedia kontole, kus ta kritiseerib teadusnõukoja tööd ning väidab, et see püüab 
välja suretada majandust ja survestada valitsust (Eesti Ekspress, 2020).

Ekspert R sõnul puutus Politsei- ja Piirivalveamet kokku „elusate inimestega“ ka enne 
COVID-19 aega, aga siis ei leidnud nende tegevus nii suurt vastukaja ja nende hulk oli 
väiksem:

juba ammu enne Covidi tulekut saatsid need kõneisikud PPAsse kirju, kus on terve pikk 
lektüür sellest, kuidas nad on kuulutanud ennast „elusateks inimesteks“. Näiteks nad 
kasutavad hoopis teistsugust fonti, punasega kirjutavad alla, nende teavituslehed on 
rohelisega kirjutatud. Hästi spetsiifiline jutt, mida nad sinna kirjutavad. Kuna kõige 
lähem sugulane sellele common law courtile on rahvakohus, ja nad enda meelest või-
vad ellu kutsuda kohtuistungeid, kus nad tagaselja mõistavad kohut inimeste üle, kes 
käitunud sellele maale ja rahvale kohatult, näiteks täna nad on teinud seljataga kohtu-
otsused vabariigi presidendile, justiitsministrile, Jüri Ratasele jne ja need kohtuotsused 
on saadetud meile ka teadmiseks.

Ekspert R sõnul osalevad „elusate inimeste“ „kohtuistungitel“ ilma õigushariduseta ini-
mesed, kellel ei ole mitte mingit legitiimset pädevust. Positsioon ja kuuluvus annavad 
võimaluse olla kohtunik – mitte see, et inimene on jurist. Kuid juristiks olemine välistab, 
et inimene võib seal „kohtuistungil“ midagi arvata, kuna jurist ei ole omandanud kõrg-
hariduse Common Law’ seaduse järgi – see tähendab, et tema jutt on automaatselt vale. 
„Elusa inimese“ staatuses on inimesel hoopis teised seadused ja mõtted, samuti asutused, 
nagu oma kohus, kus tehakse tagaselja otsuseid:

Jõhvis on inimesed pannud oma koduustele sildid, et ma olen „elus inimene“, teil ei ole 
minu osas mingisugust õigust teostada võimu. Kui te mu uksele koputate, tuleb teile 
kahjunõue. Kahjunõuded on meeletult suured. Näiteks kui riik kasutab „elusa inimese“ 
nime, siis kahjunõue on 3 miljonit eurot. Uksele koputus oli 25 tuhat ja uksekella helista-
mine oli 30 tuhat eurot. Ühtepidi tundub see kõik natuke naljakas, ja tegelikult ongi nal-
jakas, aga mis teeb seda hirmsaks on see, et 95. aastal USAs ja Kanadas viidati sellele, 
et need inimesed on ohtlikud, et nad on mõrvanud politseinikke ja riigitegelasi, sest et 
politsei jõustab seda riiki ja võimu, mille jõustamisõigust „elusate inimeste“ hinnangul 
politseil ei ole ja siis nad on nagu vaenlased.

Ekspert R seletab, et kuna elusad inimesed ei allu praegu aktsepteeritud riigikorrale ja 
nad ütlevad, et selleks, et riigil oleks nende osas mingi õigus, mida nende üle teostada, siis 
peaks selleks olema leping. USA serveris on veebileht, kus on registreeritud kõik maailma 
organisatsioonid, riigiorganisatsioonid jne, ning seal on nende organisatsioonide ärire-
gistri number. Teiste hulgas on seal registreeritud ka PPA, mis paneb vandenõuteoreeti-
kuid looma seoseid, et PPA ei esinda riiki, vaid et see on äriühing ning äriühingul ei ole 
mingisugust õigust teostada võimu vaba inimese üle, kes on ennast „elusaks“ tunnistanud:

3  https://www.commonlawcourt.com/

https://www.commonlawcourt.com/
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kui me vaatame „elusate inimeste“ agendat, neid tekste, kuidas nad politseiga suhtle-
vad, see on ekstreemselt solvav, ülimalt agressiivne, vägivaldne, ähvardav jne. Lääne-
maal üks inimene, kes elab valla territooriumil, koristas ära prügikasti oma maja eest. 
Vallal on sõlmitud prügiveoleping. Prügiveolepingu täitmine tähendabki seda, et ühelt 
poolt üks viib ära selle prügi ja teiselt poolt inimene maksab selle eest. Prügivedu teos-
tav firma teatas vallale, et sellel ja sellel aadressil ei olnud võimalik prügivedu teostada. 
Vald võttis selle inimesega ühendust, ja ta ütles, et aga mina olen „elus inimene“, minul 
ei ole selle firmaga, selle äriühinguga (nad kasutavad väga spetsiifilist terminoloogiat) 
mingit lepingut, kui mul on selles osas mingi leping, siis palun saatke mulle see leping. 
Arusaadav, linna või valla KOVide valitud prügiveoettevõte ei tee lepingut iga üksikisi-
kuga – linnaosa sõlmitud leping ja inimestele saadetakse arveid. Inimene jaurab, et 
olete mind allutanud, teil ei ole selleks mingit õigust jne. Kuni sinnamaani välja, et ma 
ähvardan teid kohtuga, et te saate põrgupiinade osaliseks.

Elusad inimesed on tõepoolest pannud maailmas toime vägivallategusid. Näiteks 2010. 
aasta maikuus tapsid USA-s isast ja pojast „elusad inimesed“ kaks politseinikku. Samal 
päeval said nad surma tulevahetuses politseiga. Aastal 2016 tappis „elus inimene“ Gavin 
Eugene Long USA-s kolm politseinikku. 3. juulil 2021 arreteeriti USA-s üksteist „elusat 
inimest“, kellel oli taktikaline varustus ja relvad, mida nad keeldusid politsei käsul loo-
vutamast. USA justiitsministeerium peab „elusaid inimesi“ kohalikuks terrorismiohuks. 
(Southern Poverty Law Center, s. a.)

1.4.5. Islamiäärmuslikud narratiivid koroonapandeemia ajal
Rääkides radikaliseerivate ideede levitamisest koroonapandeemia ajal, tuleb kindlasti 
peatuda ka islamiäärmuslikel liikumistel (ISIS, Al-Qaeda ja Taliban) ning nende tõlgen-
dustel, mida tähendab koroonaviirus ja kuidas sellega hakkama saada. Islamiäärmusli-
kud rühmitused on reageerinud pandeemiale erinevalt: mõned kavatsusega ära kasutada 
pandeemiat uute rünnakute korraldamiseks ja teised kohaliku toetuse suurendamiseks. 
Näiteks kirjeldas ISIS oma ajakirjas al-Naba koroonaviirust kui karistust ristisõdijate rii-
kidele ning kutsus oma toetajaid üles ründama pandeemiast nõrgenenud Läänt. Siiski 
ilmusid ajakirja järgmistes väljaannetes artiklid selle kohta, et pandeemia võib levida ka 
muslimite seas. ÜRO raporti järgi rõhutab ISIS endiselt narratiivi, mille kohaselt on pan-
deemia „jumalik karistus ülbuse ja uskmatuse eest“, ning ässitab järglasi ründama vaenlast 
ajal, kui tema terrorismivastased kaitsemehhanismid on eeldatavasti nõrgenenud. Kuigi 
ISIS mainis märtsis 2020 ideed kasutada viirust relvana ja saata nakatunud järgijaid naka-
tama vastaseid, ei mindud sellega edasi. (Burke, 2021) ÜRO liikmesriikide raporti järgi 
on ISIS-e eesmärk saada uudistest rohkem kajastust ja tekitada selleks vägivallalaine. ISIS 
kutsus oma toetajaid veetma vähem aega sotsiaalmeedias ja varuda rohkem aega, et alus-
tada operatsioone vaenlaste vastu, korraldada põgenemisi vanglast jne. ISIS on saanud 
palju tähelepanu inimeste liikumispiirangute tõttu, kuna inimesed viibisid rohkem aega 
internetis. ÜRO spetsialistid ütlevad, et märkamata ohud on sellel perioodil akumuleeru-
nud, kuid need muutuvad nähtavaks aja möödudes. (Burke, 2021)

COVID-19 hakkas levima siis, kui ISIS oli taastamas oma mõju Iraagis. ISISe-vastane 
koalitsioon nõrgenes, kuna Kanada, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hispaania viisid oma 
väed Iraagist välja (Basit 2020, p. 8). ISIS-e narratiiv muutus vastavalt sellele, kuidas viirus 
levis ja kuidas selle mõju arenes. Näiteks kui viirus tekkis Wuhanis, sildistas ISIS seda kui 
jumala karistust kommunistlikule Hiinale uiguuride ahistamise eest. Kui viirus hakkas 
levima Iraanis, sildistas ISIS seda kui jumala karistust šiitidele ebajumalakummardamise 
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eest. Kui viirus jõudis Läände, siis kirjeldati seda kui jumala raevu uskmatute ja ristisõ-
dalaste vastu võitluse eest mudžahiididega. Samas sildistas ISIS koroonaviirust esialgu 
pahatahtliku USA loodud relvaks. (Basit 2020, p. 8) ISIS-el on koroonapandeemia ajal 
kahesuunaline fookus: esiteks rünnata vanglaid ja vangilaagreid ning vabastada sealt oma 
toetajaid Iraagis ja Süürias, kuna ISIS-e liikmetest vangid, eriti naised ja lapsed, on endi-
selt ülerahvastatud vanglates Iraagis (Mosul), Süürias (Baghouz) ja Liibüas (Sirte) arme-
tutes tingimustes. ISIS on seega ässitanud oma toetajaid kasutama praegust olukorda 
ära vangide vabastamiseks. Teiseks kavatseb ISIS kasutada ära ISISe-vastase koalitsiooni 
nõrgenemist selleks, et võtta tagasi kaotatud maavaldusi Iraagis. COVID-19 pandeemia 
ja sellest tulenev vastaste ressursside ja sõjalise võimekuse ümberjaotamine loob rohkem 
ruumi ISIS-e toimetamiseks ja rohkem vabadust ISIS-e reorganiseerimiseks. (Basit 2020, 
p. 8)

ISIS kutsus pandeemia ajal üles üksikvõitlejaid ründama, et suurendada veelgi ristisõ-
dijate riikide valu ja kannatusi (Basit 2020, p. 10). 5. aprillil 2020 tappis Sudaani pärit-
olu meesterahvas kaks inimest ja haavas viit inimest noarünnakus Lyonis Prantsusmaal. 
Prantsuse terrorivastane politsei arreteeris kurjategija ning esialgne uurimine näitas, et 
rünnaku eesmärk oli rikkuda avalikku korda, kasutades hirmutamist või terrorit. (Basit 
2020, p. 10) ISIS kutsus üles oma toetajaid korraldama rünnakuid kohtades, kus turva-
meetmed võivad olla leebemad ning kus turvameeskonna uueks korralduseks on hoida 
sotsiaalset distantsi ja säilitada sotsiaal-majanduslikku korda. ISIS on väitnud, et nakatu-
mise hirm on ristisõdijate riike rohkem mõjutanud kui nakatumine ise. (Basit 2020, p. 10)

Al-Qaeda aga keskendus pigem muslimite üleskutsumisele kahetseda patte ja teiste ini-
meste üleskutsumisele astuda islamiusku. Nimelt avaldas Al-Qaeda kuueleheküljelise 
COVID-19-alase nõuande ja kommentaari, kus väitis, et kuigi viirus on „sünge ja valus 
vari kogu maailma kohal“, on selle tulek muslimimaailma muslimite oma pattude, häbi-
tuse ja moraalse riknemise tagajärg (Burke, 2021). Siiski on see tekst suunatud kõigepealt 
Lääne lugejale, kuna suur rõhk on COVID-19 kui nähtamatul sõduril, kes kahjustab USA 
majandust. Al-Qaeda sõnul paljastas COVID-19 USA juhitud globaalmajanduse nõr-
kuse. Osa tekstist on üleskutse Lääne inimestele pöörduda islamiusku. (Basit 2020, p. 9) 
Erinevalt Al-Qaedast kasutab Taliban koroonapandeemiat enda heatahtlikkuse näitami-
seks ja reklaamimiseks. Rühmitus avaldas pandeemia algusest alates kolm seisukohta: 
ühes kutsus Taliban Afganistani valitsust vabastama Talibani vangid, kuna neil on risk 
nakatuda. Vastasel juhul kutsus Taliban Afganistani valitsust Talibani vangide tervise ja 
turvalisuse eest korralikult hoolitsema. Teiseks kutsus Taliban tervisetöötajaid ja huma-
nitaarorganisatsioone (nagu Punane Rist) saatma hädaabipakette ja osutama abi Talibani 
kontrollitavates piirkondades, lubades tagada turvalisust. (Basit 2020, p. 9) Lisaks tegi 
Taliban Afganistani valitsusele relvarahu ettepaneku pandeemiast kõike rohkem mõju-
tatud piirkondades. Pealegi levitas Taliban brošüüre, et suurendada teadlikkust viirusest 
ja paluda kohalikke, kellel on brošüüris kirjeldatud sümptomid, pöörduda riiklikesse 
haiglatesse. Kolmas Talibani seisukoht väljendus kaastunde avaldamises Iraani kõrgei-
male juhile Ayatollah Khameneile ja Iraani rahvale pandeemia tekitatud surma ja hävingu 
puhul. Samal ajal sisaldas Talibani kaastundeavaldus ka etteheidet Iraani valitsusele Afga-
nistani põgenike väärkohtlemises – pärast COVID-19 pandeemia puhangu algust tõrjus 
Iraan mitu tuhat Afganistani põgenikku Iraani territooriumilt. (Basit 2020, p. 9)

1.4.6. Antisemiitlikud narratiivid koroonapandeemia ajal
Eespool kirjeldatud vandenõuteooriates ja äärmuslikes ideoloogiates on salakavalaks elii-
diks või vaenlaseks enamasti juudi päritolu inimesed. Antisemiitlikke vandenõuteooriad 
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on nii parem-, vask- kui ka islamiäärmuslikus ideoloogias (Farinelli, 2021, p. 6). Amee-
rika uuriv ajakirjanik Chip Berlet (2009, p. 2–3) määratleb vandenõuteooriaid kui hirmu 
tööriistu, mis on sügavalt juurdunud antisemitismis ja rassismis. Kuigi sihtmärgid võivad 
koos ajalooliste oludega muutuda, jäävad juudid oluliseks süüdlaseks igasugustes ekstre-
mismidega seotud vandenõuteooriates (Farinelli, 2021, p. 21). Euroopa Komisjoni järgi

Ühiskonna tõrjutud rühmad on eriti tihti vandenõuteooriate, vihakõne ja väärinfo 
levitamise kampaaniate sihtmärgid. Siia kuuluvad teistsuguse päritolu, usutunnistuse 
ja seksuaalse sättumusega inimesed. Koroonaviiruse pandeemiaga seoses süüdistati 
sageli viiruse levikus Euroopas teatavaid rühmi, sealhulgas Aasia päritolu inimesi, 
juute, moslemeid, mustlasi ja LGBTQ+ kogukonda. (Euroopa Komisjon, 2021)

Juudid ei ole iga vandenõuteooria sihtmärgiks, kuid neid on paljud vandenõuteooriad ja 
vandenõuteoreetikud sihikule võtnud juba sajandeid, süüdistades neid kriisiolukordades, 
nagu näiteks haigused, sõjad ja majanduskriisid. Väga levinute antisemiitlike narratiivide 
järgi kontrollivad juudid pahatahtlikult valitsusi, meediat ja panku. Eirates ajaloolisi tõen-
deid väidetakse, et holokausti kas ei toimunud või seda põhjustasid juudid ise. Väideta-
vaid vandenõusid seostatakse juudi üksikisikute või gruppidega (nt Rothschildi perekond 
või filantroop George Soros) või Iisraeli riigiga: „viited Siioni tarkade protokollidele – see 
väidetav juutide maailmavalitsemise kava on paljude antisemiitlike vandenõuteooriate 
taga“. (Euroopa Komisjon, 2021) Näiteks 29. jaanuaril 2021 New Delhis toimunud terro-
rirünnaku (väikese võimsusega lõhkeaine plahvatas Iisraeli saatkonna juures; toimepani-
jaks peetakse Iraani) eesmärk oli tekitada alalist hirmu tõsisemate kättemaksurünnakute 
ees Iisraeli ja juutide sihtide vastu üle maailma (Karmon, 2021).

Tulles tagasi eespool käsitletud vandenõuteooriate juurde, siis mõtlevad mõned rühmitu-
sed, kuidas süüdistada juute näiteks Ashli Babbitti surmas. Kui Trumpi toetajad (MAGA 
grupp) tahavad süüdistada Babbitti surmas USA valitsust, väites, et riik tappis patrioodi, 
siis loodavad paadunumad äärmuslased, et Babbitti tulistanud politseinik on kas musta-
nahaline või juut, et nad saaksid selle alusel õhutada rasside vahel pingeid (Bergengruen, 
2021). Antisemiitlikud loosungid on saanud Saksamaal koroonameetmetevastaste mee-
leavalduste läbivaks jooneks (Postimees, 2020). Ka Jaya Shivani Kracht süüdistas juute 
5G-mastide loomises ja paigaldamises:

„5G maste paigaldatakse siia-sinna. Kui lapsed kooli tagasi lähevad, siis lapsed ahju. 
Kunagi aeti juute ahju, nüüd ajavad juudid meid ahju. Ahi on küll teistsugune pisut,” sel-
gitab ta tuhandetele jälgijatele. „Ainuke variant on see, et te lähete ja võtate mingisu-
gused asjad kätte ja lähete ja hakkate neid poste maha lükkama.“ (Laine, et al., 2020a)

Antisemitism on levinud paljudes maades, näiteks Euroopas ja Lõuna-Ameerikas, kuid 
veel olulisemal määral USA-s ja Lähis-Idas (Iraan, Türgi, Palestiina). Praegust antisemi-
tismi lainet peetakse enneolematuks muu hulgas sotsiaalmeedia tõttu. (EurekAlert, 2021) 
Väga paljud inimesed üle maailma usuvad, et koroonaviirust põhjustasid juudid. Mõned 
arvavad, et koroonaviirus oli juutide relv Palestiina vastu. Islamiäärmuslased nimetavad 
koroonaviirust COVID-1948, mis on Iisraeli riigi loomise aastaarv, ning usuvad, et see on 
kõige ohtlikum viirus. Koroonaviiruse tekitatud antisemitism on intensiivne, raevukas 
ja kestev ning peegeldab paljude inimeste suurt ärevust ja hirmu. See uut tüüpi antise-
mitism, mis kordab osaliselt klassikalisi antisemiitlikke teemasid, sisaldab keskaegsete 
väärveendumuste (nt blood libel, juudid tapavad kristlikke lapsi, et kasutada nende verd 
oma religioossetes rituaalides) kõrval vandenõuteooriaid, mida on uuendatud 21. sajandi 
järgi (nt QAnon, sihitud isikud). (EurekAlert, 2021)



27   COVID-19 AJAL LEVITATAVAD VANDENÕUTEOORIAD 

Levinud on näiteks antisemiitlik meeleolu, milles süüdistatakse juute ja Iisraeli viiruse 
tekitamises ja pandeemia korraldamises, et võtta üle turud ja laiendada mõju valitsuste 
üle. Ka Iisraeli on süüdistatud, et on loonud viiruse koos USA-ga, et sihtida selliseid 
rivaale nagu Hiina ja Iraan. Lisaks kutsusid paremäärmuslikud desinformatsioonikam-
paaniad üles kasutama rünnakuid ja vägivalda. Sellega seoses õhutasid mõned USA lii-
kumised oma järgijaid, kes olid nakatunud koroonaviirusesse, saama bioloogiliseks rel-
vaks, sisenema kohalikesse sünagoogidesse ja nakatama juute – see üleskutse kehtib ka 
muude sihtmärkide kohta, nagu moslemid, mošeed ja mittevalged inimesed. (Farinelli, 
2021, lk 14)

1.5. SOTSIAALMEEDIAKANALID JA NENDE TÄHTSUS VANDENÕU-
TEOORIATE JA RADIKAALSETE IDEEDE LEVITAMISES
Kuna tehnoloogia ja sotsiaalmeedia on meie elu lahutamatu osa, oleme liikunud post-
modernismi ajastust digimodernismi ajastusse (Sam, 2019, p 333). Digimodernism 
tähendab inimeste interaktiivset suhet kommunikatsioonitehnoloogiaga. Digimoder-
nism põhineb postmodernisimi filosoofial, kuid läheb veel kaugemale, rõhutades tehno-
loogia ja meedia rolli inimeste igapäevastes kogemustes. Sellel ajastul oleme samal ajal 
informatsiooni autorid, tarbijad ja kontrollijad. Digimodernismi ajastul on suur roll indi-
viduaalsel narratiivil, millel võib olla suurem mõju poliitika kujundamisel kui empiirilistel 
uuringutel. (Sam, 2019, p 333) Näiteks sotsiaalmeedias jagatud võltsuudised (ingl fake 
news) on mõjutanud paljude inimeste valikuid ning mitte mingid tõendid vastupidisest 
ei suutnud õõnestada nende inimeste pühendumust valenarratiivile (Sam, 2019, p 334). 
Narratiivide kaudu inimesed tõlgendavad, mõtestavad, väljendavad ja jagavad oma koge-
musi, luues ootusi ümbritsevalt maailmalt. Narratiive nähakse omavahel seotuna ühe 
suure metanarratiivi raames, mis on kas objektiivne ja ühtne ning seob sündmusi nii, et 
võimaldada mõtestada ajalugu ja ühiskonda, või on hoopis subjektiivne, fragmenteeritud 
ja vastuoluline (Sam, 2019, p 334). Digimodernismi ajastul koosneb metanarratiiv lokali-
seeritud lugudest, mis võitlevad omavahel selle nimel, et olla kõige „tõesemad“ selle järgi, 
kuivõrd paeluvad ja jagatavad need on. Ainsad olemasolevad metanarratiivid on inimeste 
loodud ning need, kellel on võim, võivad kasutada neid metanarratiive teiste inimeste 
kontrollimiseks (Sam, 2019, p 334). Ka Eesti Ekspressi järgi

olulisema tõsiasjana selgub, et pigem ollakse valmis tunnistama uudist jagamiskõlbu-
likuks kui õigeks. Samuti vähendab sotsiaalmeedia inimeste suutlikkust valeuudiseid 
tuvastada. Ehk Facebooki grupis surfates loodab onu Heino ennekõike uute sõprade 
käest positiivset tagasisidet saada, mitte kaaluda, kas sealt loetav on üldse tõde. (Kalev, 
2020)

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) mängivad üliolulist rolli ka 
radikaliseerumisel (Powers, 2014, p. 235). Valge Maja radikaliseerumisevastane stratee-
gia tunnistab interneti ja sotsiaalmeedia veebilehtede olulist rolli vägivaldse äärmusluse 
narratiivide edendamisel. Veebipõhiste platvormide avatust võivad kergesti ära kasutada 
need, kes soovivad mobiliseerida inimesi, kes ei ole rahul olemasoleva olukorraga ning 
otsivad alternatiivseid platvorme, kus nende seisukohad saaksid kõlada koos teistega. 
Sotsiaalmeedia üleilmne ulatus ja juurdepääsetavus võimaldavad kiiresti luua laiemaid 
struktuure ning soodustavad nende struktuuride ülepiirilist koordineeritavust. (Powers, 
2014, p. 235) 

15 vägivaldse radikaliseerumise juhtumi analüüs kinnitas iga juhtumi juures interne-
tikesksust (Powers, 2014, p. 236). Näiteks 2011. aastal Oslos 69 inimest tapnud Norra 
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terrorist Anders Breivik kirjeldas oma radikaliseerumist järkjärgulise protsessina, mida 
võimaldas järjest suurem osalus paremäärmuslikus blogis Viini Väravad (ingl Gates of 
Vienna). Aastal 2012 Wisconsinis Gurdwara rünnakus kahtlustatud neonatsi aktivist 
Wade Michael Page oli tihedalt seotud veebipõhise portaaliga Hammerskin Nation, mida 
veab eest USA-s toimetav skinheedide liikumine. (Powers, 2014, p. 236) Kuigi neid rün-
nakuid kategoriseeritakse „üksikhundi“ või „koolitulistaja“ juhtumitena, nähtub tõen-
ditest, et toimepanijad uskusid, et nad esindasid laiemat hulka inimesi. Need inimeste 
sektorid või struktuurid on läinud üha virtuaalsemaks, neid ehitatakse üles ja peetakse 
veebipõhiselt. Seega on interneti suurenev tähtsus radikaliseerumise juures ainus kõige 
olulisem innovatsioon alates 11. septembri rünnakust, mis on mõjutanud iseradikalisee-
rumist. (Powers, 2014, p. 236)

Alates koroonapandeemia puhangu algusest on äärmuslike materjalide arv YouTube’is, 
Facebookis, Twitteris ja teistel sotsiaalmeediaplatvormidel äkiliselt suurenenud (Basit, 
2020, p. 11). Islamiäärmuslikud materjalid on tihti seotud viimsepäeva ja ristisõdalas-
tega ning Mahdiga, kes ilmub enne viimset kohtupäeva ja vabastab maailma kõikidest 
kurjadest jõududest. Terrorirühmitused kasutavad ära valitsuste kehtestatud sotsiaalse 
distantseerumise meetmeid, kuna kodus veedavad inimesed rohkem aega sotsiaalmee-
dias, suheldes sõprade ja pereliikmetega ning tarbides sotsiaalmeedias toodetud mater-
jale. Kriisiajal on inimestel vaja hirmu ja ärevusega toimetulemise mehhanisme. Näiteks 
pöörduvad inimesed religiooni poole, et saada hakkama pandeemiast või muust loodus-
katastroofist põhjustatud kannatustega. Sellises õhkkonnas üritavad terroristlikud rüh-
mitused meelitada haavatavaid elanikkonnarühmi äärmuslike narratiividega, apelleeri-
des inimeste hirmudele, ootustele ja püüdlustele. (Basit, 2020, lk 11) Sellekohast materjali 
võib vastuseid otsivatele inimestele soovitada tag’ide ja sisu alusel näiteks veebialgoritm.

Paljud teadlased ja uurijad on väitnud, et filtreerimise ja soovitamise tehnoloogia kasuta-
mine internetis tekitab nn kõlakoja (ingl eco chamber), jättes veebikogukondi ilma alterna-
tiivsete arvamusteta ning võimendades grupi enda seisukohti, mis viib arvamuse polari-
seerumiseni ja äärmusluse tõusuni (O’Hara & Stevens, 2015). Kasutaja geolokatsioon, 
sõbrad ja saadud informatsioon mõjutab algoritmi soovitusi. Teisisõnu, kasutaja avalikult 
tekitatud metaandmed ja tag’id võimaldavad algoritmil saadud teavet kujundada. Filtree-
rimise tulemusena saab internetikasutaja enda järgi kohandatud keskkonna, mis arvestab 
tema mineviku, oleviku ja ette aimatud maitsega. Selline arvutuslik kohandamine suunab 
kasutajaid isikupärastatud veebikogemuse poole, mis on varustatud sügavalt juurdunud 
suhestustunnustega. Algoritmid valivad sisu, analüüsides meie igapäevaseid sotsiaalvald-
kondi, pakkudes meile erinevaid sisenemispunkte, et jääksime platvormile. (Valentini, 
et al., 2020) Sülearvutites ja mobiiltelefonides on rakendused nagu Facebook ja Whats-
app, mis võimaldavad algoritmil pidevalt struktureerida ja uuendada isikute andmestatud 
kujusid (ingl datafied image of individuals). Seega saab algoritm mõjutada inimeste har-
jumusi. Peeter Toropi (2020) sõnul

Pierre Bourdieu sotsioloogiast pärineb tõdemus, et harjumus midagi tarbida või mingit 
tüüpi infot otsida tähendab isiku või kollektiivi võimekust nii midagi näha kui ka midagi 
mitte näha. Neid harjumusi saab muuta (massi)kultuuri kaudu harides ja infot atrak-
tiivsemaks tehes.

Sotsiaalmeediaplatvormid sõltuvad nendest algoritmisüsteemidest, mille puhul on tähel-
datud, et need edendavad kokkupuudet ja kerget kontakteerumist samalaadse sisuga 
ja mõttekaaslaste veebivõrgustikega, olles polariseerumise vahendiks (Valentini, et al., 
2020). Seega väidavad eksperdid, et uus meedia ähvardab ühtlaste veebipõhiste kõlako-
dade loomisega. Inimesed veedavad aega nendes kõlakodades, kus levitatakse üksnes 
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grupisiseseid samasuguseid sisendeid alternatiivsete seisukohtade arvelt. Siiski on uurin-
gud näidanud, et kõlakoja loomises on kasutaja valikud mõjukamad kui algoritmi tegevu-
sed. Sellest hoolimata väidetakse, et inimeste valikuid tehakse juba varem struktureeri-
tud keskkonnas ning seega on need tihtilugu juba ette määratud (Valentini, et al., 2020). 
Uuringute kohaselt edendavad sotsiaalmeedia algoritmid sagedat võrgustiku uuendamist 
(olemasolevate sõprade kustutamist ja uute sõprade lisamist lähtudes näiteks mingi sisu 
jagamisest), mis võib tekitada isoleeritud sotsiaalseid triaade (isoleeritud gruppe, kus 
kõneleja (ingl narrator) räägib kuulajatele (audience) kellestki (target)) (vt Peters & Kas-
hima (2007) uuringut). Kui sellistes gruppides on kõnelejateks radikaliseerivad isikud, siis 
võib sotsiaalmeedia algoritme vaadelda kui osaliselt panustavat mehhanismi vägivald-
sesse äärmuslusse. Kõlakojad on äärmuslaste tööriist, kui jagatakse äärmuslikke mater-
jale ja arendatakse vägivaldseid kavatsusi, hõlmates riskirühmadesse kuuluvaid isikuid. 
Hoolimata sellest, et äärmuslikke kõlakodasid võidakse sotsiaalmeediaplatvormidel sul-
geda, võimaldab interneti iseloom neid taasalustada. (Valentini, et al., 2020) Kaitsepolit-
sei (2021, lk 16) nendib oma aastaraamatus, et

Kajakambrites või äärmuslikus infoväljas (loengud, videod, meemid, foorumid jne) 
radikaliseerutakse ja jõutaksegi vastuseni, et probleemi lahendamiseks on vaja kasu-
tada vägivalda. Seega on radikaliseerumise ennetamisel oluline ka laiem ühiskondlik 
arutelu põhiõiguste ja kohustuste üle ning osapoolte seaduskuulekas käitumine mh 
meeleavaldustel.
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2. ESKALEERUNUD 
VANDENÕUTEOORIATEGA 
KAASNENUD 
RADIKALISEERUMISE 
ILMINGUD COVID-19 AJAL

2.1. OLUKORD SUURBRITANNIAS
28. jaanuaril 2021 ilmus ajalehes The Guardian artikkel, mis kirjeldab Suurbritannias toi-
munud COVID-19 eitajate sissetunge haiglatesse. Sissetungijad, kes ei kandnud maski, 
filmisid meditsiinitöötajaid ja haiglate tühjasid alasid ning väitsid, et viirus on pettus, ja 
nõudsid, et tõsiselt haige patsient lastakse koju. Videoid pandi sotsiaalmeediakanalitesse 
koos šokeerivate postitustega, kus vandenõuteoreetikud nimetasid meditsiinitöötajaid 
muu hulgas nimega ventilator killers (ehk arstideks, kes tapavad COVID-19 põdevaid 
patsiente kopsude ventileerimise kaudu). Selline tegevus internetis suunab viha Suurbri-
tannia riikliku tervishoiuteenistuse vastu. (Quinn & Campbell, 2021)

Suurbritannia politsei palus seoses 23. jaanuaril 2021 East Surrey haiglas juhtunuga ava-
likkuse abi 45-aastase Kentis elava meesterahva leidmises. Mureks oli töötajaid sihtivad 
solvavad ja ähvardavad kommentaarid sotsiaalmeedias. Suurbritannia arstide ühendus 
ütles, et Facebook ja Twitter vastutavad selle eest, et haiglasse sissetungijatel ei oleks 
oma videote jaoks platvormi, kuna meditsiinitöötajad, kes teevad niigi palju ületunde, 
ei peaks tegelema solvangute ja koguni surmaähvardustega sotsiaalmeedias. Samuti ei 
peaks meditsiinitöötajad muretsema tööle tulles haiglate juures „Covid on pettus“ laul-
vate rahva hulkade pärast. See kurnab moraalselt ja võib takistada arstiabi andmist. Sel-
line sissetungijate ja protestijate käitumine paneb haiglate töötajate ja patsientide elu 
ohtu. Suurbritannia digitaalse viha vastane keskus (Centre for Countering Digital Hate 
(CCDH)) nimetab haiglates toimunud juhtumeid ja nende jätku sotsiaalmeedias „väär-
teabe relvastamise uues faasiks“. Internetipõhise vihakõne takistamisega tegeleva Suur-
britannia ühingu direktor Imran Ahmed ütleb, et „see on väga muret tekitav, et sotsiaal-
meedias levitatavate väärteabe ja vandenõuteooriate kaudu radikaliseerunud inimesed 
mobiliseeritakse praegu tegutsemiseks, mis paneb elusid riski alla ja sihib meditsiinitöö-
tajaid“. (Quinn & Campbell, 2021) Facebook omakorda vastas, et nemad on eemalda-
nud The Guardiani märgitud postitused ning blokeerisid palju kontosid. Facebooki 
esindaja ütles, et Facebook „eemaldas väärteabe COVID-19 kohta, mis saaks viia otsese 
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füüsilise kahjuni, sealhulgas valeteabe heakskiidetud vaktsiinide ja ravimiste kohta“. Sel-
lise sisuga postitusi eemaldas Facebook miljoneid. Kuigi The Guardian pöördus Face-
booki poole, et selle haldajad eemaldaksid videoid, mida olid teinud koroonaviiruse eita-
jad Suurbritannia haiglatesse sisse tungides, laaditakse selliseid videoid endiselt üles ja 
jagatakse. Vähemalt seitse inimest said trahvi või pandi aresti. (Quinn & Campbell, 2021)

Usku, et haiglad on pandeemia ajal tühjad, ja ka haiglate rünnakuid nimetatakse kasva-
vaks trendiks. Ekspert T sõnul usuvad inimesed Eestiski, et haiglad on tühjad ja seal ei 
toimu midagi:

tavainimene kui selline ei pääse suure tõenäosusega koroonapalatitesse, kuna nad on 
haiglas täiesti eraldatud, et koroonaviirus ei hakkaks haiglas levima. Kes aga ei usu, siis 
„Pealtnägija“ on teinud mitu lugu meie enda Eesti inimestega koroonahaiglates, mida 
on võimalik vaadata – alati ei pea kätt ise tulle panema, et saada teada, et see haiget 
teeb.

Siiski ilmus märtsis 2021 lausa Eesti Postimehes pealkiri, et Lääne-Tallinna keskhaigla 
koroonaosakonnad on tegelikult tühjad. Haigla juhatus kinnitas, et sotsiaalmeedias levi-
nud video, mis näitas nakkuskliiniku tühja korrust, oli kellegi pahatahtlik soov levitada 
väärteavet (Delfi, 2021).

2.2. OLUKORD USA-S
USA-s on üheks radikaalsete ideede levitajaks kanal Corona Chan News (CCN), mis 
tegutseb Telegrami platvormil. Kui Pfizer oli valmis tootma koroonaviirusevastaseid 
vaktsiine, pommitas CCN oma lugejaid Telegramis linkide ja kommentaaridega selle 
vaktsiini ohtudest ja kõrvaltoimetest. Kuigi paljud lingid olid usaldusväärsetele artikli-
tele, said need allikad CCN-i kaudu osaks kurikuulsatest salanõudest kodanikke jälitada, 
steriliseerida või väärastada. Kui Pfizeri vaktsiin kiideti heaks, postitas CCN loo „Käes 
on genotsiid“. (Hay, 2021) CCN-il on 6000 püsijälgijat, kuid palju suurem päevane vaata-
miste arv ja seotus suuremate sotsiaalmeediakanalitega. CCN püüdis veenda oma jälgi-
jaid ning nende sugulasi ja sõpru, et need ei laseks ennast vaktsineerida; jälgijatele seati 
eesmärk rääkida viiele inimesele päevas vaktsiini võimest inimesi steriliseerida. Pealegi ei 
ole CCN üksnes vaktsiinivastaste kanal, vaid hoopis veebruaris 2020 loodud militaarne 
valgenahaliste marurahvuslaste keskkond, mille eesmärk on edastada desinformatsiooni, 
mis toetab rassistlikku vaadet pandeemiale. (Hay, 2021)

Strateegilise dialoogi instituudi raporti järgi hakkas kanal alles hiljuti levitama vaktsiini-
vastaseid sõnumeid, et kasutada ära kaost ja kaasata vaktsiinivastaseid USA riigi destabi-
liseerimisse. CCN tahab tekitada vaktsiinivastaste konflikte ametiasutustega, mida 
saab pärast oma kasuks pöörata. Selliseid kanaleid on aga Telegramis mitu (umbes 25) 
ning nende üldnimeks on Terrogram. Need kanalid kasutavad üksteise ideid, võimenda-
vad neid ja levitavad neid üle maailma. Üks CNN-iga seotud kanalitest laadis üles järk-
järgulise juhendi lugejatele, kuidas toime panna või hõlbustada vägivaldset vastasseisu 
sundvaktsineerimisele. CCN ja teised Terrogrami kanalid edendavad anonüümsemat, 
detsentraliseeritumat ja peenemat lähenemist marurahvuslike eesmärkide saavutami-
seks. Seda, et vaktsiinivastaseid kasutatakse ära neonatside eesmärkide saavutamisel, 
peetakse ohtlikuks. (Hay, 2021)

CNN ja Terrogram esindavad aktseleratsionismi (ingl accelerationism), mis on valge-
nahalise marurahvusluse suund, mis rõhutab ideed, et valgenahalist marurahvuslust ei 
saa arendada olemasolevas ühiskondlikus struktuuris rahumeelsete vahenditega. Seega 
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peab liikumine ära kasutama kriise ja ühiskondlikke pingeid, et kiirendada eeldatavat ja 
vältimatut Ameerika ühiskonna kokku kukkumist. (Hay, 2021) Mitu üksikisiku rünna-
kut on omistatud isikutele, kes olid kas mõjutatud aktseleratsionistlikust rühmitusest või 
sinna kuulunud. Rünnakute hulka kuulub 2020. aasta kevadel haiglas COVID-19 palati 
pommirünnaku katse. Novembris 2020 hoiatas FBI, et sellised äärmuslikud rühmitused 
ässitasid oma liikmeid nakatama viirusega juute ja politseinikke (Wilson, 2020). Samasu-
gused veendumused olevat olnud Missouri meesterahval, kes kavandas autopommirün-
nakut haiglale, kus raviti koroonapatsiente. FBI tappis selle meesterahva. Kuude kaupa 
FBI uurimise sihiks olnud meesterahvas oli aktiivne Telegrami jututubades, mis olid seo-
tud kahe neonatsliku rühmitusega: pikaajaline Rahvuslik Sotsialistlik Liikumine ning akt-
seleratsionistlik rühmitus Vorherrschaft Division. (Wilson, 2020) Aktseleratsionistlikud 
ideed levivad ka Eestis. Kaitsepolitsei aastaraamatu järgi on Eestis radikaale, kes „usuvad, 
et ühiskondlik kord laguneb ja sellele järgneb rassisõda. Omalt poolt antakse parim, et 
aidata sellise tuleviku kujunemisele kaasa“ (Klemm, 2021, lk 2).

2.3. OLUKORD EESTIS
27. jaanuaril 2021 avaldas Andrei Vesterinen oma Facebooki lehel ArmyLaw „kõnet otse 
eetris Irja Lutsarile“, märkides ka teadusnõukoja juhi mobiiltelefoninumbri. Mainitud 
kuupäeval helistas Vesterinen Irja Lutsarile töövälisel ajal (kell 20.30) ja hakkas ründama 
teda küsimustega, lindistades seda kõnet ilma luba küsimata, et see hiljem avalikustada. 
Lutsar vastab küsimustele heas usus ja selgitab teadusnõukoja tööd, mille peale vastab 
Vesterinen lihtsustatult ja lõpuks kutsub Lutsarit valetajaks. Videot vaadati üle 43 000 
korra ning kommenteeriti üle 600 korra. (Raudsik ja Lind, 2021) Postitus on endiselt Face-
bookis üleval. Selle postituse tõttu sai Irja Lutsar väga palju negatiivseid kirju ja kõnesid:

„Te võite ette kujutada, mis sellele järgnes. Täna hommikulgi saatis üks inimene mulle 
Messengeri sõnumi, et NKVD tappis rohkelt inimesi, teie olete samasugune,“ rääkis 
Lutsar.

„Ma püüan mõista, kui inimesed on vaktsiinivastased või ei usu koroonasse, aga see 
teiste inimeste solvamine, sellest ma ei saa aru,“ tõdes ta. „Mulle tundub, et arvatakse, 
et ma ei olegi inimene. Ma olen justkui keegi, kellele võib kogu oma viha pidevalt kaela 
valada. Küll Messengeri, küll e-kirjade, küll telefoni teel. See on päris hull, mis Eesti 
ühiskonnas on juhtunud.“ (Raudsik ja Lind, 2021)

Vesterinen avaldas omakorda Telegram.ee portaalis ennast õigustava kommentaari, miks 
ta tohtis Irja Lutsarile sellisel viisil helistada, miks ei ole see solvang ega kiusamine:

Esiteks tahaksin rõhutada, et otsus helistada lugupeetud proua professorile tehti alles 
pärast kolme ebaõnnestunud katset saada kirjalikke vastuseid ühiskonda puudutava-
tele küsimustele. Samuti olen saanud Riigikantseleilt kolm keeldumist olukorra kom-
menteerimisest, ning ei jäänud mul muud üle, kui helistada proua Lutsari numbrile.

Teiseks unustavad paljud mind ebaõiges käitumises süüdistades, et maksumaksjate 
ebamugavatele küsimustele vastamine on riigiteenistujate töö. Lõppude lõpuks rahas-
tavad ju Eesti elanikud riigiaparaadi toimimist laiemalt ja eriti proua Lutsari juhitava 
komisjoni tööd. Ja vastavalt sellele on ühiskonnal õigus teada, mis see töö täpselt on.

Ebamugavad küsimused vajavad vastuseid. On kahetsusväärne, et vajadust neile 
reageerida tajutakse „kiusamise“ või isikliku solvanguna. Jääb üle loota, et eelmisel 
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nädalal moodustatud uus valitsus muudab kommunikatsioonistrateegiat ning avaliku 
usaldamatuse põhjuseid on siis oluliselt vähem.

Samal ajal ei ole meie vestluse salvestamine ja selle edasine avaldamine minu isiklikul 
Facebooki lehel vastuolus kehtivate Eesti Vabariigi õigusaktidega. (Vesterinen, 2021)

Ekspert G sõnul kasutab Vesterinen kriisi, et suurendada enda kui juristi populaarsust. 
Samal ajal on Ekspert G arvates Eesti ühiskonna radikaliseerumise tase pandeemia ajal 
suurenenud.

Irja Lutsari eespool viidatud Eesti ühiskonnas juhtunud hullusele järgnes 3. veebruaril 
2021 Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti professor Peep Talvingu rünnak, kellele visati 
õhtul haigla juures näkku uriini ja torgati tema auto rehv läbi. Nagu Lutsargi on Talving 
teadusnõukoja liige, kes on võtnud sõna COVID-19 teemadel. Kaja Kallas tegi ettepaneku 
kaaluda, kas teadusnõukoja liikmed tuleks panna „julgeolekuasutuste suurema kaitse 
alla“. (Mäekivi, 2021) Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu sõnul on 
nii tema kui ka doktor Talving saanud nädalate jooksul enne rünnakut negatiivse sisuga 
sõnumeid ja e-kirju, kuid mitte ähvardusi:

„Need on peaasjalikult seotud Covid-pandeemiaga, piirangute ja vaktsineerimisega. 
Küll Covid on välja mõeldud, küll Covid-vaktsiin on välja mõeldud. See tagasiside on 
värvikas, aga ei midagi ähvardavat,“ lausus ta. (Mäekivi, 2021)

Politsei- ja Piirivalveameti tõhusa töö tulemusena tehti kiiresti kindlaks doktor Talvingu 
ründaja, kellele Harju maakohus mõistis kiirmenetluses kuue kuu pikkuse reaalse van-
gistuse. Prokuröri sõnul ei olnud rünnak seotud doktor Talvingu tööga teadusnõukojas, 
kuid rünnaku tegelik põhjus jäi selgusetuks. Doktor Talvingu sõnul kahtleb ta sügavalt 
„asjaosalise ütluste ja motiivide tõesuses“. (ERR, 2021) Rünnaku uurimise käigus peeti 
kinni ja kuulati üle ka Andrei Vesterineni, kuna selleks oli sündmuskohal kogutud piisa-
valt tõendeid. Pärast ülekuulamist Vesterinen vabastati. (Kook, 2021)

2.4. MIKS INIMENE USUB VANDENÕUTEOORIASSE?
Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise lektor Marko Uibu väitis 2016. aastal, et vii-
mase kümne aasta jooksul on vandenõuteoreetiline lähenemine saanud nähtavamaks ja 
meedia peavoolus tavapäraseks (Uibu, 2016). Info paljusus ja suurte narratiivide nõrge-
nemine on intensiivistanud konspiratiivsete seoste otsimist. Vandenõuteoreetiline mõt-
lemine aitab tajuda oma kriitilise mõtlemise ja seoste loomise võimet tõe devalveerumise 
ajal, kui infot ja selle pakkujaid on interneti leviku tõttu väga palju (Sobak, 2020). Siiski 
iseloomustab vandenõukultuuri iseseisva kriitilise mõtlemise radikaliseerumine, kuna 
usutakse, et valetavad mitte üksikud, vaid kõik poliitikud, ajakirjanikud, avaliku ruumi 
spetsialistid jne. Uibu sõnul „toidab usaldamatust võimulolijate elitaarsus ning eri ühis-
konnagruppide lahku kasvamine, mis võimendub läbi sotsiaalmeedia“ (Uibu, 2016).

Vandenõuteooriad meelitavad inimesi, kuna pakuvad lihtsaid selgitusi keerulistele asja-
dele ja eeldavad mingit kontrolli selles kaootilises maailmas (Dulaney, 2020). Vandenõu-
teooriad ei ole alati loogilised ega vasta kõigile küsimustele. Pigem leitakse ametlikes 
käsitlustes vigu või lünki ja tõstatatakse küsimusi. Seda võetakse iseenesest mõistetavana, 
kuna küsimuste tõstatajal ei saagi olla ammendavat siseteavet, mis on üksnes võimulolija-
tel, kuid kriitiku/vandenõuteoreetiku võit on saavutatud, kui küsimused jäävad vastuseta. 
(Uibu, 2016)
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Cassami (2021, p. 31) kohaselt „tähtis pole see, kas vandenõuteooria vastab tõele, vaid 
see, kas see on ahvatlev“. Kui vandenõuteooria on ahvatlev viis desinformatsiooni ja 
võlts uudiste levitamiseks õilsa missiooni täitmiseks, mis on pühendatud varjatud plaani 
ja varjatud (sageli kohutavate) sündmuste taga oleva nähtamatu käe paljastamisele, siis 
võib vandenõuteoreetikut määratleda kangelasena, kes vastutab ilmutuse valguse too-
mise eest. Vandenõuteooriad võivad meelitada inimesi, sest kohutavad sündmused või-
vad Sunsteini (2016) sõnul tekitada nördimust ja inimesed võivad tunda vajadust näha 
nende sündmuste põhjusena tahtlikku tegevust. Samas sobivad mõned vandenõuteoo-
riad inimeste ideoloogilise või poliitilise eelistusega (Cassam, 2021). Brothertoni (2015, 
p. 16) sõnul „vandenõuteooriad kajastuvad mõne meie aju sisseehitatud eelarvamuste ja 
otseteedega ning puudutavad mõningaid meie sügavamaid soove, hirme ja eeldusi maa-
ilma ja selles elavate inimeste kohta. Meil on kaasasündinud kahtlustav meel. Me kõik 
oleme loomulikult sündinud vandenõuteoreetikuteks“.

Brotherton (2015) toob esile mõned kognitiivsed eelarvamused, mis ajendavad inimesi 
vandenõuteoreetilisele mõtlemisele:

• vajadus kontrolli järele (kui inimesel ei ole kontrolli oma elus, otsib ta kom-
penseerivat kontrolli. Usk võimsatesse vaenlastesse, kes kontrollivad meie elu 
mõnda aspekti, on täpselt kompenseeriva kontrolli vorm);

• mustri leidmine (seoste tekitamine ja mustrite leidmine aitab mõtestada maa-
ilma. Seda tehakse alateadlikult ja mõnikord seostades sündmusi, mis ei kuulu 
tegelikult kokku);

• tahtlikkuse eelarvamus (kalduvus eeldada, et asjad juhtuvad alati kavatsuse 
tõttu);

• proportsionaalsuse kallutatus (kalduvus eeldada, et sündmuse ulatus langeb 
kokku selle põhjusega);

• kinnituskallutatus (kalduvus otsida tõendeid, mis sobivad sellega, mida inimene 
juba usub, eirates vastupidiseid aspekte ja tõendeid).

Muud põhjused, miks isikud võivad olla lummatud vandenõuteooriatest või kalduvad 
neid looma, tarbima, uskuma ja levitama, on Freemani ja Bentalli (2017, p. 596) kohaselt 
marginaliseerumise, vaesuse, ebasoodsate lapsepõlvekogemuste, kontrolli puudumise, 
madala enesehinnangu ja ebaõnne kontekst.

2.5. KUIDAS SUHELDA VANDENÕUTEOORIASSE USKUVA INIMESEGA?
Kommenteerides doktor Talvingu rünnakut, ütles Tanel Kiik, et selliseid rünnakuid ei 
saa toime panna terve inimene: „Meie hulgas on inimesi, kes on vaimsete või füüsiliste 
tervisemuredega kimpus, kelle stressitaset COVID-19 on tõstnud. Meie roll on seda 
märgata“ (Mäekivi, 2021). Selliseid rünnakuid võivad aga toetada vandenõuteooriatesse 
uskujad ja muud äärmuslased (kuigi ekspert H sõnul peaks politsei tõhus reageerimine ja 
selle teo halvakspanu inimeste poolt vähendama tõenäosust, et keegi soovib panna toime 
midagi sarnast). Selles uuringus analüüsitud materjalidest nähtub, et vandenõuteooriad 
ei ole abstraktne asi, mida keegi vaimselt haige inimene kusagil usub, vaid vandenõuteoo-
riasse võivad hakata sügavalt uskuma ka meie lähedased. Selleks et tulla toime niisuguse 
olukorraga, on mitmeid soovitusi. Näiteks annab Euroopa Komisjon (2021) järgmised 
nõuanded:
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Paljud vandenõuteoreetikud on sügavalt veendunud oma tõekspidamistes. Kogu nende 
elu ja maailmavaade on koondunud vandenõuteooriate ümber.

Kui räägite inimesega, kes usub kindlalt vandenõuteooriat, pidage meeles järgmist.

• Vandenõuteooriat kahtluse alla seadvaid argumente võidakse pidada tõendiks selle 
kohta, et te osalete vandenõus, ja need võivad usku tugevdada.

• Tõenäoliselt usub ta rohkem kui ühte vandenõuteooriat.

• Tõenäoliselt püüab ta kõigest väest oma veendumusi kaitsta.

Mida siis teha?

• Soodustage avatud arutelu ja küsimusi.

• Esitage üksikasjalikke küsimusi tema teooria kohta, et käivitada eneseanalüüs.

• Kaasake usaldusväärseid endisi vandenõuteoreetikuid, kes uskusid sama teooriat.

• Olge ettevaatlik ja kasutage mitmesuguseid allikaid.

• Ärge naeruvääristage. Püüdke mõista, miks ta seda usub.

• Näidake üles empaatiat. Sageli võib see inimene olla tõeliselt hirmunud ja raskustes.

• Tegutsege samm-sammult. Keskenduge lihtsatele faktidele ja loogikale, selle asemel 
et käsitleda kõiki üksikasju.

• Ärge survestage. Liiga suur surve võib anda tagasilöögi. Jätke aega mõtlemiseks ja 
proovige uuesti.

Kasutage empaatiat ja küsimusi. Peatage vandenõuteooriate levik. (Euroopa Komisjon, 
2021)

Sama meelt on Austraalia Psühholoogilise Ühingu president Tamara Cavenett, kelle 
sõnul on parim vestlustes rahulikult küsida, kuidas need veendumused tekkisid, ning 
anda märku, et peaks püüdma teineteisest mõista (Dulaney, 2020). Otsene vastu vaid-
lemine on ohtlik, kuna inimene võib tunda, et kogu tema mõttemaailm on vale, ja ta 
lõpetab vestluse ära. Väga keeruline on rääkida inimesega, kes on kinni vandenõuteoo-
rias: isegi kui see teooria ei pea enam vett (nagu juhtus QAnoniga), võib inimesel tekkida 
kaitsereaktsioon ning enese ja vandenõuteooria õigustamine läheb veel intensiivsemaks. 
Näiteks ütleb Lõuna-Dakota medõde Jodi Doering, et tema COVID-19 patsiendid ei taha 
uskuda, et COVID-19 on olemas. Nende viimased sõnad enne surma on „Seda ei saa 
juhtuda. See pole päris“ ning suheldes oma perega on need inimesed raevu ja viha täis. 
Üks viis, kuidas selles olukorras toime tulla, on anda inimesele „taandumise kuldvärav“ 
ehk ruum, kus ta saaks tunnistada oma eksimust, ilma et tunneks, et keegi teda ründab ja 
eitab. (Dulaney, 2020) Ka Irja Lutsari sõnul „nendega vaielda, et koroonaviirus on olemas, 
ei vii mitte kuhugi, sest nad on loonud endale oma maailma. Ja see on muidugi andnud 
hoogu teistele“. (Mäekivi, 2021)

USA-s loodi näiteks 2019. aastal Redditi platvormil QAnoni kannatanute foorum  
r/QAnonCasualties, mis osutab emotsionaalset tuge ja laseb inimestel emotsioone välja 
valada. Foorumil on 128 000 liiget, kelle sõber või lähedane inimene usub QAnoni ning 
kelle pere ja abielu lagunevad, kuna QAnoni uskujatega ei ole võimalik suhelda. (Naik, 
2021) Siiski rõhutatakse, et uskumine vandenõuteooriatesse ei ole jätkusuutlik, kuna 
lõpuks hakkavad uskujad nägema nendes teooriates väärteavet ja valesid. Seega on vaja 
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jääda lähedase inimese kõrvale ja aidata teda omal ajal sellest olukorrast väärikalt välja 
tulla. See on ainuke viis hoida ja parandada suhet. (Naik, 2021)

Samas on USA teadlased teinud uuringu, mis näitas, et sotsiaalne tõrjutus käivitab kons-
piratsiooni-mõtlemist ja ergutab ebausklikke uskumusi ning mida rohkem inimene usub 
vandenõuteooriatesse ja ebausklikke uskumusi, seda suurem on tema sotsiaalne tõrjutus 
(Graeupner & Coman 2017). Tihtilugu otsib sotsiaalselt tõrjutud inimene mõttekaaslasi, 
kes võimendavad neid uskumusi, kuni ideed on sügavalt kinnistunud. Üks strateegia, mis 
võib osutuda edukaks vandenõuteooriate leviku ja nende mõju piiramisel, on sotsiaalne 
kaasamine (Graeupner & Coman 2017). Ka Marko Uibu (2016) sõnul on vandenõu-
teooriasse uskumine tingitud sotsiaalsest tõrjutusest (mis on ühtlasi radikaliseerumise 
tekkepõhjus):

kuigi vandenõuteooriatesse uskujad on ehk eredaim näide peavoolule vastandumisest, 
on nähtuse taustaks laiem rahulolematuse kultuur, mille eri ilminguid võib näha ka näi-
teks poliitilistes arengutes. Vandenõukultuur on sügavalt ja süsteemselt seotud ühis-
kondlike protsessidega, markeerides laiemalt inimeste kõrvalejäetust, frustratsiooni.

Vandenõuteooriaid võib pidada sügavama probleemi tunnusmärgiks, mis võib hõlmata 
sotsiaalseid, poliitilisi, ideoloogilisi, psühholoogilisi ja majanduslikke probleeme (Fari-
nelli, 2021, lk 16). Seega võib ebakindlustunde, usaldamatuse, jõuetuse ja kontrolli puu-
dumise tunde vähendamine ning kodanike sotsiaal-majanduslike elutingimuste paran-
damine aidata tõrjuda vandenõuteooriate kaudu kõlavaid kaebusi (Farinelli, 2021, lk 20). 
Mõned vandenõuteooriad võivad tekitada ühiskonnale tõsisemat kahju, kui nendega ei 
tegeleta õigel ajal. Näiteks võivad meditsiinilised vandenõuteooriad olla aluseks tervise-
käitumisele, mis seab ohtu inimelud. Tegevusetus ei ole siin lahendus. Seetõttu on üliolu-
line tuvastada vandenõuteooriad, mis nõuavad kiiret sekkumist. Sellised vandenõuteoo-
riad kas soodustavad riski- või vägivaldset käitumist, lähevad viiruslikuks või puuduvad 
neil usutavad tõendid. (Farinelli, 2021, lk 16) Üks sekkumisviis on selgitada selle teoo-
riaga mittenõustumise põhjuseid (nt teooria on antisemiitlik või rassistlik) ning tuua esile 
vandenõuteoorias olevad ebakõlad ja vastuolud (nt miks on väga salajane teabe nii palju-
des YouTube’i videotes laialdaselt avaldatud). Selline kognitiivse dissonantsi tekitamine 
võib olla kasulik viis vastaspoole kriitilise mõtlemise soodustamiseks.

2.6. KUIDAS ENNETADA VANDENÕUTEOORIATE JA VÄÄRTEABE LEVIKUT 
NING NENDESSE USKUMIST?
Eestis on näiteks Ekspressmeedial kampaania, mis kutsub inimesi üles teatama koroo-
naviirusega seotud valeinfo levitamisest. Kampaania moto on „Võitleme üheskoos selle 
eest, et kriisiolukord leviva väärinfo tõttu meile kõigile veel raskemaks ei muutuks!“. Ka 
Euroopa Komisjon (2021) annab juhtnööre, kuidas toimida veebis valeinfo/vandenõu-
teooriaga kokkupuute korral:

Kui olete kindel, et olete tuvastanud vandenõuteooria, siis tegutsege, ärge eirake. Siin 
on mõned konkreetsed võimalused.

Sotsiaalmeedias

• Lisage kommentaar kontrollitud teabega (nt fakte kontrollivatelt veebisaitidelt).

• ÄRGE jagage postitust.



37   COVID-19 AJAL LEVITATAVAD VANDENÕUTEOORIAD 

Veebisaitidel ja blogides

• Saatke kontrollitud teave autorile või veebihaldurile ning paluge neil teha parandused.

• ÄRGE jagage veebisaiti ega blogipostitust.

Meediaväljaannetes

• Võtke ühendust toimetusega.

• Võtke ühendust kohaliku või riikliku pressinõukogu või pressiombudsmaniga.

• ÄRGE jagage materjali.

Tuginege kontrollitud teabele. Võidelge valeinfo vastu. Peatage vandenõuteooriate 
levik. Euroopa Komisjon (2021)

Siiski nähtub viimaste Riigikantselei tehtud sotsioloogiliste küsitluste alusel, et valeinfost 
on valmis teatama ja seda kontrollitud teabega kommenteerima vaid vähesed Eesti elani-
kud, paljud aga on hoopis valmis väärinfot jagama ja pigem ignoreerima, kuigi 38% Eesti 
elanikkonnast usub, et väärinfot levitatakse tahtlikult, et inimesi kahjustada4:

Puutudes kokku (oletatava) väärinfoga koroonaviiruse ning sellega seotud teemade 
kohta, on kõige levinum käitumisviis selle info ignoreerimine (nii käitub 76% elanikest, 
sealjuures 55% enamusel juhtudest) või usaldusväärsetest allikatest lisainfo otsimine 
(nii käitub 68% elanikest, sealjuures 44% enamusel juhtudest). Samas märkis 53% ela-
nikest, et on (oletatavat) väärinfot jaganud ka lähedastega, kuna see tundus huvitav või 
meelelahutuslik. Vähem on neid, kes on väärinfot kommenteerinud, eesmärgiga seda 
ümber lükata (16%), teavitanud väärinfost (sotsiaal)meediaplatvormi, kus info on aval-
datud (8%), teavitanud mõnda kodanikuühendust, mis väärinfo tuvastamisega tegeleb 
(3%), või teavitanud vastava teemaga tegelevat asutust (2%). Võrreldes eakamatega 
on noorte seas levinum väärinfo ignoreerimine. Mitte-eestlased reageerivad väärinfole 
aktiivsemalt kui eestlased, otsides sagedamini sellele kinnitust usaldusväärsematest 
allikatest, kuid jagades seda sagedamini ka oma lähedastega.5

Kuigi üldjuhul on raske mitte nõustuda Marko Uibuga (2016), kes arvab, et vandenõu-
teoreetikutega ei ole mõistlik ametlikult vaielda: 

on oluline rõhutada, et vandenõuteooriate käsitamine olemuslikult radikaalse ja 
subkultuurilise nähtusena võib olla eksitav, sest paljudel juhtudel on vandenõu-
line mõtlemine õigustatud – maailm ongi tegelikke vandenõusid täis. Varjatud 
poliitilised ja majanduslikud kokkulepped, manipulatsioonid ning teadlik tähenduste 
moonutamine kuulub sageli võimu teostamise juurde. Selliste varjatud konspiratiivsete 
seoste käsitlemise sildistamises vandenõuteooriateks ning seeläbi diskrediteerimises 
ja stigmatiseerimises võib näha (mõnevõrra vandenõuteoreetiliselt) kasulikku taktikat. 
Sildistamise ohtlikkust on rõhutatud ka akadeemilises kontekstis.

Siiski on praeguses kontekstis vajalik võtta meetmeid vandenõuteooriate ja radikaalsete 
ideede laialdase levitamise vastu. Kõige tõhusam oleks see, kui rohkem võtaksid sõna 
need 63% Eesti elanikest, kes on Riigikantselei sotsioloogilise küsitluse järgi rahul koroo-

4  COVID-19 teemaline küsitlus. 23. küsitluslaine. 5.–8. veebruar 2021.
5  COVID-19 teemaline küsitlus 22. küsitluslaine. 22.–25. jaanuar 2021.
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naviirusega seotud olukorra lahendamiseks astutud sammudega.6 Väga tabav ja ere näide 
on selle koha pealt Aleksei Morgunovi arvamuslugu Õhtulehes, kus ta kirjutab sellest, 
kellele me anname kriisi ajal sõna. Morgunov kommenteerib Arkadi Popovi diskussiooni 
Vladislav Kopõlkoviga meditsiinilistel teemadel, millel ei ole Kopõlkovil mingit väljaõpet 
ega teadmisi. Sama olukord juhtus ETV+ „Kes keda?“ saates, kus Andrei Vesterinen vaid-
les meedikutega maski kandmise vajaduse teemal ning kus Vesterinen tõi argumendiks 
seda, et meie vanemad ei kandnud maski ja elasid õnnelikult:

Ma arvan, et praegu peaks meedial olema selge toimetuspoliitika. Enne avaldamist 
tuleb kontrollida, mida lubatakse Eesti rahvale pähe määrida. Sotsiaalmeedia võiks 
samuti rohkem tähelepanu pöörata sellele, mida inimesed postitavad. Muidu meditsii-
nitöötajatel varsti lihtsalt kaob huvi oma tööga tegeleda, kuna neile hakkab tunduma, 
et nende tegutsemine on mõttetu. Milleks on vaja sinu teadmisi ja oskuseid, kui iga 
mis iganes taustaga suunamudija võib rääkida seda, mida tahab, ja väita, et tegu on 
teaduslikult tõestatud faktidega. (Morgunov, 2020)

Vandenõuteeoriatesse uskumist on kergem ennetada kui tegeleda selle tagajärgedega. 
Vandenõuteooriatesse uskumine ei sõltu niivõrd haridustasemest, kuivõrd kriitilise 
mõtlemise olemasolust. Vajalik on valdkondadevaheline ühiskondlik koostöö vandenõu-
teooriate ja väärteabe leviku tõkestamiseks. Nii haridusasutuste kui ka kodanikuühis-
konna algatuseks peaks olema kriilitilise mõtlemise, uudishimu, meediapädevuse (ehk 
allikakriitilisuse ja faktikontrolli) ning avameelsuse (ehk valmisoleku oma arvamuse 
muutma) õpetamine. Valitsus peaks toetama selliseid algatusi ning projekte, mille käigus 
dekonstrueeritakse äärmuslikku propagandat ja arendatakse kriitilist mõtlemist. Oluline 
on ka see, et koolilastel oleks võimalik arutleda vandenõuteooriate, äärmusliku propa-
ganda ja desinformatsiooni üle juba klassiruumis ehk kontrollitud keskkonnas. Valitsuse 
tasemel peaks ohtlikku vandenõuteoreetilist ja äärmuslikku sisu sotsiaalmeediast/inter-
netist eemaldama ja samas pakkuma rohkem kaitset haavatavatele gruppidele, keda radi-
kaalsed vandenõuteooriad sihivad, süüdistades neid pandeemias. (Farinelli, 2021)

6  COVID-19 teemaline küsitlus. 22. küsitluslaine. 22.–25. jaanuar 2021.
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KOKKUVÕTE

COVID-19 on nakkav ja kiiresti leviv haigus, millele ei ole veel leitud toimivat ravi-
mit. See on tekitanud palju hirmu ja andnud mõtlemisainet vandenõuteoreetikutele. 
Koroonakriis on andnud aastaid varjus olnud Eesti vandenõuteoreetikutele võimaluse 
aktiviseeruda, suurendada oma toetajate arvu, mobiliseerida inimesi ja mitmel korral 
viia oma agenda ka ellu (Bill Gatesi kuju lõhkumine, vara rikkumine „elusate inimeste“ 
poolt, Irja Lutsari kiusamine jne). Negatiivsed narratiivid koroonaviiruse ja sellevas-
taste meetmete ning vaktsineerimise kohta on kergesti integreeritavad igasse vande-
nõuteooriasse ja äärmuslikku ideoloogiasse. Selle tulemusel on tekkinud vandenõu-
teooriate ja äärmuslike ideoloogiate koondumine, mis võimaldab neil koos toimetada 
riigivõimuvastastel eesmärkidel (nt 6. jaanuari USA kongressihoone rünnak) ning või-
maldab äärmuslikel rühmitustel aktiivselt värvata vandenõuteooriate toetajaid.

Viimasel ajal võeti kasutusele väljend „vandenõuteooria äärmuslased“ (ingl conspiracy 
theory extremists) (Romm, et al., 2021), mis eeldab, et vandenõuteoreetikutesse ja nende 
toetajatesse ei saa suhtuda lihtsalt kui inimestesse, kes usuvad midagi pöörast. Neid 
võidakse kasutada või nad võivad ise koonduda, et korraldada riigivastaseid tegevusi. 
Näiteks on paremäärmuslaste kohta täheldatud, et nad kasutavad ära igat võimalust. 
Ekspert G sõnul on Eestis nagu mujal maailmas paremäärmuslus kanna kinnitanud. Ka 
islamiäärmuslaste kohta on täheldatud, et pandeemia tõttu on neil võimalusi õõnestada 
valitsusi maailma neis paigus, kus nende liikumine on juurdunud (Burke, 2021). Seega 
on islamiäärmuslastel vandenõuteoreetikutega samad eesmärgid. Eksperdid üle maa-
ilma hoiatavad, et inimeste radikaliseerumise protsessi, mis on käivitunud sotsiaalse 
distantseerumise ja intensiivse sotsiaalmeedia/interneti kasutamise tõttu, tulemused 
on täiel määral tunda alles aja möödudes.

Ekspert G hinnangul on vandenõuteooriate laialdane levik ja radikaliseerumise ilmin-
gud Eestis ja maailmas toimunud käsikäes ühiskondliku radikaliseerumisega ja Euroopa 
Liidus paremäärmusluse pealetungiga, see puudutab ka populismi ja populistlikke 
poliitilisi vaateid. Rääkides aga Eesti idanaabrist Venemaast, siis 4. märtsil ennetati 
Kaliningradis terrorirünnak, mille eesmärk oli avaldada rahulolematust riigi kehtesta-
tud koroonaviirusevastaste meetmete üle. Terrorirünnaku eesmärk oli lõhata alajaam 
(Medvedeva, 2021). Ekspert X kohaselt osaleb riigi kehtestatud piirangute vastastel 
protestidel inimesi, kellel on „elusate inimeste“ plakatid ja kes usuvad muu hulgas, et 
maakera on lame. Seega jätkub tendents, et koroonaviirusevastaste meetmete kriti-
seerimise all koondusid ka vandenõuteooriate ja (äärmuslike) ideoloogiate toetajad. 
Ekspert X kohaselt võtab politsei ära äärmuslikud plakatid (nt mis võrdsustavad Eesti 
politseid OMON-i ja gestaapoga), kuid ei tea, mida tähendab näiteks plakat „Oleme 
elus“. Selle uuringu autor eeldab, et on vajalik kas või mingil määral politseiametnike 
teadlikkuse suurendamine Eestis levinud radikaalsete vandenõuteooriate (nt „elusad 
inimesed“ ja lamemaalased), sealhulgas koroonaviirusega seotud teooriate kohta. Siis 
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on ametnikel kergem veenvalt rääkida protestijate ja teiste inimestega ning vastata 
küsimustele, nagu „Kas Te teate, et Teie maskis on ussid?“ (mis põhineb ekspert X hil-
jutisel päriskogemusel).

Uuringu tulemusena nähtub, et Eesti ühiskonnas on võimalus inimeste potentsiaalseks 
radikaliseerumiseks ja/või mobiliseerimiseks äärmuslaste poolt. Ekspert M kohaselt 
toimub radikaliseerumine mikrotasandil. Kui inimene tunneb rahulolematust, tõrju-
tust või ebastabiilsust, siis otsib ta endale tugipunkti, milleks võib osutuda radikaalsete 
vaadetega rühmitus. Inimene, kes ei tule ebamäärasusega toime, saab osaks maailmast, 
kus ta tunneb kindlust, selgust ja kontrolli. Paraku puuduvad pandeemia ajal täielikult 
autoriteetsed inimesed, kes ütleks täpselt, kuidas asjad hakkavad kujunema homme või 
aasta pärast. Seega võivad inimesi, kes tajuvad ebakindlust, mõjutada rühmitused, kes 
pakuvad kindlust, täpsust ja kontrolli.

Ekspert M kohaselt on vaimne tervis ja stabiilsus mõjus tegur selles, kas inimene jääb 
rahulikuks või on teda võimalik provotseerida agressiooniks või areneb ta ise agres-
siooni tasemele.

Ekspert M sõnul on koroonakriisi ajal Eesti elanike pinge tase suur7; inimesed väsivad 
sellest, et kogu aeg tuleb otsida ja hinnata infot, ning hakkavad usaldama kontrolli-
mata infot – inimene annab vastutust üle radikaalsele inimesele, et hoopis keegi teine 
teeks tema elu suhtes otsuseid. Eesti inforuumis on selliseid radikaale, kes suunavad 
oma mõjutegevuse riigi vastu. Pealegi kinnitavad sotsioloogilised uuringud, et paljude 
Eesti elanike majanduslik olukord on pandeemia tõttu raske8, mis on oluline hüppelaud 
radikaliseerumiseks. Ekspert H sõnul mõjutab sotsiaalse kindlustunde kadumine psüh-
holoogiat kõige rohkem. See et inimene ei suuda ennast ega perekonda toita, arveid 
maksta, on üks olulisemaid aspekte, mis võib viia radikaliseerumiseni. Vandenõuteoo-
ria aga annab inimesele lihtsa vastuse, miks ta on sattunud sellisesse olukorda, ja ka 
väljundit, määrates kindlaks süüdlase. Ekspert H toetab toetusi, mis aitaksid inimesi, 
kes kannatavad kriisi all majanduslikult kõige rohkem.

Koroonapandeemia tõttu muutus füüsiline vägivald paljus elektrooniliseks vägivallaks 
– vägivaldse äärmusluse ja radikaalsete ideede levik veebis on pandeemia ajal kümneid 
kordi kasvanud. Üle maailma ja ka Eestis on intensiivistunud eesliini töötajate (ja Eesti 
puhul teadusnõukoja liikmete) kiusamine sotsiaalmeedias. Näiteks jagati Eestis sot-
siaalmeedias mitu korda rohkem politseinikke mõnitavaid videoid kui kunagi varem. 
Tanel Kiik on soovitanud agressiivsete rünnakute korral sotsiaalmeedias pöörduda 
veebi konstaabli poole (Mäekivi, 2021). Samas on üks tõhus viis probleemi lahenda-
miseks panna vaenu õhutavaid sotsiaalmeediakontosid kinni. Eestis on suletud vande-
nõuteoreetiku Jaya Krachti Facebooki grupp, samuti Protesteerime Maskikohustuse 
Vastu Facebooki grupp, kuid Vesterineni halvustav kõne Lutsariga on endiselt Face-
bookis üleval. USA-s on keelatud saade, mis propageeris valmispettust isegi pärast 
seda, kui oli tõestatud, et seda ei toimunud (Canon, 2021). Üle maailma on suured 
sotsiaalmeediaplatvormid kustutanud sisu, mis levitab valeinfot ja radikaalseid ideid 
(nt videoid COVID-19 haiglapalatitest, QAnoni propagandat). Siiski hakati USA-s sul-
gema QAnoni-teemalisi postitusi alles pärast kongressihoone rünnakut, kuigi QAnon 
kuulutati võimalikuks terroriohuks USA sisejulgeolekule juba aastal 2018, kuna juba 
siis olid QAnoniga seotud mitmed vägivallaaktid ja kuriteod.

Analüüsi tulemusena tuli välja, et vandenõuteoreetikud ja ka teised riigivastased on 
tähelepanu, reklaami ja rahalise kasumi eest väljas. Näiteks kutsutakse Hando Tõnu-

7  COVID-19 teemaline küsitlus. 22. küsitluslaine. 22.–25. jaanuar 2021.
8  Samas.
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maad rääkima vandenõuteooriatest saadetesse ja isegi koolidesse. Telegramis reklaa-
mitavaid äärmusliku sisuga raamatuid müüakse Apollo raamatupoes ja EAS eraldab 
raha uudistekanalite nagu Telegram asutamiseks, kuigi keegi ei kontrolli nende uudiste 
sisu. Tähtis sõnum peavoolumeediale selles olukorras tuli Kristi Sobaki magistritööst, 
milles üheks järelduseks oli, et peavoolumeedia ei kajasta alternatiive ilma naeruvääris-
tava suhtumiseta, seega tahavad inimesed lugeda „alternatiivset“ meediat. Ka siis, kui 
Euroopa Komisjon soovitab vandenõuteoreetilisi sõnumeid mitte jagada, näitavad Rii-
gikantselei korraldatud küsitlused, et Eesti inimesed pigem jagavad intrigeeriva sisuga 
sõnumit või ignoreerivad seda, aga ei hakka lisama kommentaaridesse fakte.

Kui radikaalset vandenõuteooriat ei õnnestu õigel ajal peatada, võib see minna kont-
rolli alt välja. QAnon on ere näide sellest, kuidas vandenõuteooria võib plahvatusli-
kult levida, eriti pandeemia tingimustes ning digimodernismi ja sotsiaalmeedia ajastul. 
Digimodernism põhjustab olukorda, kui loo tõelisuse üle otsustatakse tulenevalt loo 
põnevusest ja jagatavusest. Vandenõuteooriate tekstid aga kujutavad endast postmo-
dernistlikke hüpertekste, mis ei peagi moodustama ühtset tervikut. Seega on vande-
nõuteooria idee-, küsimuse- ja viitekogum, kust vastuvõtjad nopivad ise mõtteid, mis 
tunduvad neile õiged. Ere näide sellest on Q postituste dešifreerimine. Samas loovad 
sotsiaalmeediaplatvormid algoritmisüsteemide kaudu kõlakodasid ehk edendavad kok-
kupuudet ja kerget kontakteerumist mõttekaaslaste ja sama sisuga platvormidega. Kuigi 
väidetakse, et inimesed teevad ise valikuid, loob kõlakoda enne otsustamist üht või teist 
otsust soodustava konteksti. Väga ohtlik on puutuda kokku äärmuslaste kõlakodadega. 
Pandeemia suurendas QAnoni (ja ka teiste radikaalsete vandenõuteooriate) toetajate 
arvu, kuna vandenõuteooria pakkus kuuluvustunnet, mida inimesed isolatsioonis otsi-
sid. Vandenõuteooria ässitab inimesi tegema oma uurimist ja mitte usaldama eksperte 
ja tõsiasju. QAnoni toetajaskonna plahvatuslikult suurenenud arv oli tingitud muu hul-
gas vandenõuteooria loojate väga oskuslikust sotsiaalmeedia kasutamisest.

Pandeemia tingimustes on eredalt näha, kuidas väärteabe ja vandenõuteooriate kaudu 
radikaliseerunud inimesed mobiliseeritakse sotsiaalmeedias tegutsemiseks (näiteks 
haiglarünnakud Suurbritannias, kongressihoone rünnak USA-s). Sotsiaalmeedial on 
ülepiiriline mõõde ja koordineerimise võimalus. Enamik vägivaldse radikaliseerumise 
juhtumeid on internetikesksed. Veebipõhistel platvormidel on status quo eitajatel või-
malik leida mõttekaaslasi. Samas otsivad inimesed kriisi ajal veebiplatvorme, mis aitak-
sid neil tulla toime hirmu ja ärevusega; selliseid haavatavaid inimesi otsivad äärmusla-
sed, et meelitada neid oma äärmuslike narratiividega, apelleerides inimeste hirmudele, 
ootustele ja püüdlustele.

Ka kahjutuna tunduvad vandenõuteooriad, nagu lame Maa ja „elusad inimesed“, või-
vad tekitada radikaliseerumist, kuna sinna ideestikku lisanduvad järjest radikaalsemad 
ideed, näiteks holokausti eitamine või 5G-mastide hävitamine. USA-s kasutab pandee-
miat (propageerib vaktsineerimisest keeldumist) muu hulgas valgenahaliste marurah-
vuslaste aktseleratsionistlik liikumine, mille eesmärk on USA riigi kokku kukkumine. 
Üks selle liikumise liige sooritas haiglas COVID-19 palati pommirünnaku katse. Teised 
püüdsid nakatada juute ja politseinikke. Juutide puhul on pandeemia eriti suur proo-
vikivi, kuna üleilmne antisemitismilaine kogus jõudu ja juuditest said paljude vande-
nõuteooriate sihtmärk. Ka politsei vastu suunatud viha suureneb pandeemia ajal nii üle 
maailma kui ka Eestis. 

Seega ei tohiks alahinnata radikaalsete vandenõuteooriate ja äärmusliku propaganda 
levikut ka siis, kui nende tulemuseks ei ole vägivaldsed rünnakud. Ühiskonnas peaks 
käivitama infokampaaniaid sellest, mis on vandenõuteooriad, milliseid eksitavaid ja 
kahjulikke teooriaid ühiskonnas levib, mis on nende ohtlikud narratiivid ja stereotüü-
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bid, milline on nende kahju ning mis on desinformatsioon ja äärmuslik propaganda. 
Sellisel juhul on üheskoos kergem võidelda väärteabe, radikaalsete vandenõuteooriate 
ja desinformatsiooni laviiniga, mis on pandeemia ajal ummistanud meie teabekana-
leid, ning ka suhelda inimestega, sealhulgas lähedastega, kes on juba sattunud ohtlikku 
vandenõulabürinti.
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II   COVID-19 AJAL LEVITATAVAD VANDENÕUTEOORIAD 

Vandenõuteooriad on ohtlikud, kuna võivad põhjustada haavatavate rühmade 
diskrimineerimist, vihakuritegude õigustamist ja radikaliseerumist, mida võivad 
ära kasutada äärmuslikud rühmitused. Mujal maailmas radikaliseerumise ilminguid 
kaasa toonud vandenõuteooriad on pandeemia ajal hakanud levima ka Eestis. 
Peale COVID-19 viirusega seotud vandenõuteooriate antakse uuringus ülevaade 
sellest, kuidas kasutavad COVID-19 teemat ära järgmised vandenõuteooriad ja 
äärmuslikud ideoloogiad: QAnon, lameda Maa teooria, „elusate inimeste“ ja sihitud 
isikute liikumine, islamiäärmuslus ning antisemitism. Uuring käsitleb, kuidas nende 
äärmuslike ideede levik tekitab radikaliseerumist mujal maailmas ja Eestis. Uuringus 
tehakse ettepanekuid, kuidas oleks võimalik ennetada radikaalsete vandenõuteooriate 
levikut, suhelda inimestega, kes on hakanud vandenõuteooriaid uskuma, ja mida teha, 
kui puutuda kokku vandenõuteooria ja väärteabega.

COVID-19 PANDEEMIA AJAL ON  
INFORUUM MAAILMAS VÄGA ÜHENDATUD NING 
KAHJULIKUD JA EKSLIKUD VANDENÕUTEOORIAD 
VIIRUSE KOHTA JA ÄÄRMUSLIKUD IDEOLOOGIAD 

LEVIVAD INTERNETIS, ERITI SOTSIAAL - 
MEEDIAS ULATUSLIKULT.

sisekaitse.ee
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