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Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa aasta 

www.2010againstpoverty.eu

Võtke ühendust oma riigis üritusi 
koordineeriva organisatsiooniga:   

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond
www.sm.ee/kaasatus 

Vaesust pole mitte alati kerge ära tunda, 
ometi mõjutab see meie ümber ühte 
inimest kuuest.  

See võib olla naaber, kolleeg, isegi sõber või pereliige. 

<  Vaesus on reaalsus peaaegu 80 miljoni ELi inimese 
jaoks. 19 miljonit neist on lapsed.

<  Naised, noored, eakad, ebakindlate töölepingu-
tega inimesed, migrandid ja etnilised vähemused 
kuuluvad vaesuse riskigruppi.

<  Tööl käimine võib olla parim tee vaesusest välja 
rabelemiseks, ometi ei teeni 8 % tööinimesi 
piisavalt, et pääseda vaesusest. 

<  Ühel inimesel viiest ehk 100 miljonil eurooplasel 
on kehvad elamistingimused. 

Majanduskriisi mõju on paljudes riikides tunda 
suureneva tööpuuduse ja jätkuva töökohtade 
kadumise näol. 

Kriis avaldab survet ka riiklikele sotsiaalkindlustussüs-
teemidele. 
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Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa aasta
 

Miks me vajame Euroopa aastat?

<  Et paremini teadvustada vaesuses elavate inimeste 
õigust mängida ühiskonnas täisväärtuslikku rolli.  

<  Et arendada ja tugevdada koostööd nendega, 
kes teevad tööd võitlemaks vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega. 

<  Et suurendada teadlikkust vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse paljudest vormidest ning innustada inimesi 
üheskoos nende vastu võitlema.

<  Et anda uus impulss võitlusele vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu.

Aasta eesmärgiks on ka näidata, et kui me kõik sellele 
pühendume, on võimalik leida tõhusamaid vahendeid 
võitlemaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ELis.

Üritused 29 riigis

Kõik ELi 27 liikmesriiki, aga ka Island ja Norra, on 
tunnustanud seda aastat ja pühendunud selle 
eesmärkidele. 

Aasta organiseeritakse ühiselt riikide, ELi, 
kodanikuühenduste ja sotsiaalpartnerite osavõtul, 
kes töötavad üheskoos ettevõtmise edu nimel. 

Kõikjal Euroopas organiseeritakse mitmesuguseid üritusi, 
näiteks teavituskampaaniaid, infosessioone koolides, 
ümarlaudu ning koolitusi meediale ja otsustajatele.

Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus esineb 
paljudes vormides 

Oma kõige nähtavamas vormis võib vaesus tähendada 
elukoha ja toidu puudumist. 

See võib tähendada ka ebapiisavaid vahendeid, et 
rahuldada lihtsaid elulisi vajadusi, nagu hambavalu 
puhul hambaarsti juurde minek või lapse kooliekskur-
sioonile saatmine.

Seda sorti vaesus võib viia tõrjutuseni, kuna inimesed 
ei saa osaleda igapäevastes tegemistes, mida ülejäänud 
ühiskond sageli enesestmõistetavana võtab.

Ometi pole vaesus ja sotsiaalne tõrjutus meie ühiskonna 
lahutamatu osa ja neid saab ületada. 

Ühiskonna eest, kus 
mõeldakse kõigile!   

Euroopa Liidu põhiväärtuseks on solidaarsus, et ühen-
duse kõik liikmed jagaksid heaolu õitsenguperioodidel 
ja kannaksid ühiselt raskete aegade koormat. 

Selle põhimõttega kooskõlas tuleb meil rajada ühtsem 
Euroopa, kus igaüks saab anda ühiskonnale oma panuse.

ELi strateegiad selle eesmärgi saavutamiseks hõlmavad 
inimestele piisava sissetuleku, ja korraliku eluaseme 
kindlustamist, aga ka ligipääsu tagamist kvaliteetsetele 
teenustele ja tööturgudele.

Meil kõigil on oma osa täita 

Külastage Euroopa aasta veebilehte, et teada saada, 
mis juhtub teie lähedal, ja osalege selle aasta üritustel. 

Võtke ühendust teie riigis osalevate organisatsioonidega. 

Kasutage oma kujutlusvõimet ning mõelge ise välja 
temaatilisi üritusi ja tegevusi. 

Toetage selle aasta eesmärke, andes allkirja deklaratsioo-
nile internetis. 

Me suudame saavutada võidu vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse üle ainult siis, kui tegutseme kõik koos. 

Euroopa tasandil plaanitud tegevused ja üritused 
sisaldavad kahte teemanädalat, ajakirjanike konkurssi, 
kunstinäitust ning kahte suurt konverentsi 2010. aasta 
jaanuaris ja detsembris.

See aasta aitab ka suurendada tähelepanu kodanikuühen-
duste poolt 2010. aastal organiseeritud üritustele.


