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EESSÕNA

V aesus ja sotsiaalne tõrjutus puudutavad umbes iga seitsmendat 
inimest Euroopa Liidus. Seda on liiga palju, arvestades, et elame 

ühes maailma kõige rikkamas piirkonnas. 

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalasjade- ja sotsiaalse kaasatuse vo-
linikuna olen ma kindlalt seda meelt, et me ei saa endale lubada meie 
ühiskonna äärealadel elavate inimeste ignoreerimist, eriti olukorras, kus 
meie töötav elanikkond vananeb ja kahaneb. 

Me peame panustama aega, jõupingutusi ja ressursse, et inimesi vaesusest 
välja aidata, ühtlasi nii nende endi heaolu nimel kui ka ühiskonna heaks 
tervikuna. Seetõttu ongi ELi riigid võtnud endale sihiks 2020. aastaks 
vähemalt 20 miljonit inimest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohust päästa.

Meie eesmärk 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks kuulutamisega oli 
tõsta teadlikkust väga paljude kodanike viletsast olukorrast. See kampaania koondab ELi institutsioone, riikide 
valitsusi, kohalikke asutusi ja tsiviilühiskonda, aga ka neid, kellel on endal vaesuses elamise kogemus.

Euroopa aasta annab meile kõigile võimaluse arendada uusi sidemeid ja partnerlussuhteid, millest saada 
värskeid ideid ja lähenemisviise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks. 

Esmajärjekorras peame oma teelt eemaldama need tegurid, mis vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kõrvaldamise 
nii raskeks teevad. See tähendab, et peame abistama inimesi nende oskuste arendamisel, et nad leiaksid tööd 
või parema töökoha. Peame tegema tööturu juurdepääsetavamaks kõigile, kaasa arvatud noortele, eakatele, 
puuetega inimestele ning vähemustele. Peame ka oma sotsiaalteenuseid, tervise ja hoolekande toetussüsteeme 
veelgi tõhusamaks muutma, et need kõige vaesemaid kaitseksid. Siiski on üheks kõige olulisemaks vahendiks 
hariduse toetamine ja laste koolist väljalangemise ärahoidmine, sest kõrgem ja parem haridus on põhitegurid 
vaesusprobleemi kaotamisel.

Oma eesmärkide saavutamiseks peame me koos töötama – parim võimalus lahendusi leida ja neid rakendada 
on koostöö. Vaesusevastases võitluses on kohalike kogukondade poolt kavandatud kohalikud lahendused 
sama tähtsad kui riiklikud poliitikad. Ja kahtlemata on siin oma osa mängida nii avalikul kui ka erasektoril.

Käesolev brošüür näitab, mis võib juhtuda, kui rühm asutusi ja inimesi ühendavad oma jõu võitluses vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Siin on ära toodud suurepärane segu innovaatilistest projektidest – alates ühest 
Sloveenia valitsusvälisest organisatsioonist, mis tegeleb kaitsetute inimeste tervislike erivajaduste rahuldami-
sega, kuni finantsvõrgustikuni, mis pakub laenu vaesematele ühiskonnaliikmetele paljudes Euroopa riikides.

Olgu need projektid suured või väikesed, nende sõnum on selge – kaasalöömine ja koostöötamine võib muuta 
ja muudabki elusid paremaks. Ma loodan, et see brošüür on inspiratsiooniks neile, kes soovivad teha midagi 
konkreetset inimeste vaesusest väljaaitamiseks.

   László Andor, Euroopa Komisjoni tööhõive, 
sotsiaalasjade ja sotsiaalse kaasatuse volinik
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SISSEJUHATUS

M itmekülgse ja keeruka majandusega Euroopa on 
üks maailma rikkamaid piirkondi, mis tagab oma 

elanikele kõrge elustandardi. Rikkus, mille Euroopa 
on loonud, võimaldab paljudel selle kodanikel saada 
kvaliteetset tervishoiuteenust, haridust ja sotsiaalabi.

Ent väga paljudel ei ole võimalik selle edu vilju 
nautida. Hinnanguliselt on Euroopa Liidus umbes 
84 miljonit inimest, keda ohustab vaesus ja 
sotsiaalne tõrjutus.

Euroopas klassifitseeritakse vaesuses elavateks need 
inimesed, kes peavad hakkama saama vähemaga 
kui 60 %-ga leibkondade mediaantulust. Ning umbes 
23,5 miljonit inimest ELis peavad ära elama vähem 
kui kümne euroga päevas.

Hiljutine majanduslangus ei ole olukorda parandanud. 
Paljud inimesed on kaotanud oma töö ning sattunud 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu. Mõned ELi liik-
mesriigid on teatanud, et tänaval magamine, vaesuse 
kõige mõjuvam sümbol, on koguni tõusuteel.

Aga mida on siis võimalik teha sellesse riskirühma 
kuuluvate inimeste heaks ja kuidas aitab EL neil 
vaesusest pääseda?

EL on loonud poliitika koordineerimise kaudu stra-
teegia, mis püüab efektiivselt vaesusega võidelda. 
See pakub kindlat võrgustikku ja tegeleb koordinee-
rimisega, et aidata liikmesriikidel arendada nende endi 
tegevusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemi 
lahendamiseks. Majanduskriis on juhtinud tähelepanu 
poliitika koordineerimise lisaväärtusele ning andnud 
lisaajendi selle potentsiaali tugevdamiseks ja täieli-
kuks ärakasutamiseks.

Enamikes ELi riikides ei piisa inimeste vaesusest 
väljaaitamiseks üksnes sotsiaalabist. 

Seetõttu julgustatakse liikmesriike arendama aktiivse 
kaasamise poliitikaid ja aktiivseid tööturu poliitikaid 
ning tagama juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele, 
mis oleksid piisava minimaalse toetusega kooskõlas.

Ühtsed eesmärgid pakuvad nüüd selge tegevus-
suuna valdkondades nagu laste vaesuse kõrvalda-
mine, inimeste tööle saamine, diskrimineerimise 
vastu võitlemine ja eluasemealase tõrjutuse vastu 
võitlemine.

EL pakub vaesusega võitlemiseks ka arvukalt polii-
tikaid ja programme, nagu Euroopa Sotsiaalfond ja 
Progress. Uus Euroopa 2020. aasta majandusstrateegia 
kutsub selgesõnaliselt üles kaasavale majanduskas-
vule, mis tooks kaasa kõrge tööhõive ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse.

Nendele tegevustele annab hoogu see, et 2010. aasta 
on valitud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võit-
lemise Euroopa aastaks. Kõikjal Euroopas viiakse 
ellu algatusi, mis tuletavad inimestele meelde vaesuses 
elavate inimeste muret ja teavitavad meetmetest, mida 
rakendatakse nende olukorra kergendamiseks.

See kampaania püüab tõsta inimeste teadlikkust 
keerukatest vastastikuses seoses olevatest teemadest, 
mis rõhuvad paljusid. See toob uute ideede ja alga-
tuste raames koostööd tegema valitsused, kohalikud 
asutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid 
ning inimesed, kes on ise vaesust kogenud.

Kampaania juhib tähelepanu ka eriti suures vaesuse 
ohus olevate inimrühmade kehvale olukorrale, näiteks 
eakate inimeste, suurperede ja üksikvanemaga pere-
kondade, rahvusvähemuste, immigrantide, kodutute 
ning laste olukorrale. Samuti uuritakse kampaania 
käigus seda, kuidas vaesus paistab põlvkonniti edasi 
liikuvat.
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Euroopa aasta rõhutab seda, et koos töötades saab 
ühiskond tervikuna aidata neid, kel elus nii hästi 
pole läinud. Kampaania keskendub hariduse ja koo-
lituse väärtusele vaesuse ja töötuse vastu võitlemise 
vahendina, kuid näitab ka poliitikakujundamise 
rolli ja poliitika koordineerimise lisaväärtust. Üheks 
prioriteediks on leida ka mooduseid, kuidas tagada 
vaestele ja sotsiaalselt tõrjututele ligipääs kvaliteet-
setele avalikele teenustele tervishoiu, eluaseme ja 
abirahade osas.

Euroopa aasta heidab valgust ka teistele teemadele, 
nagu töötavate inimeste vaesus, juurdepääs kultuu-
rile ja vaba aja veetmise võimalustele, ning vaesuse 
sooline mõõde.

Käesolev brošüür annab innustust neile, kes on 
pühendunud vaeste ja sotsiaalselt tõrjutute aitamisele. 
See esitleb mitmeid projekte ja algatusi, mis paran-
davad juba praegu inimeste elusid kõikjal ELis.

Käsitletud teemade ring – HARIDUS, TÖÖHÕIVE, 
MAAPIIRKONDADE ERALDATUS, TERVIS, ELUASE 
ja RAHANDUSALANE KAASATUS – näitab just seda, 
millist väljakutset kujutab endast inimeste vaesusest 
väljaaitamine. 

Haridus rajab tee vaesusest välja, varustades ini-
mesed oskuste ja kindlustundega, mida nad vajavad 
korraliku töö leidmiseks. Bulgaaria linnas Slivenis 
varustab Prantsuse vabaühendus õpetajaid raamatute 
ja materjalidega, mis on vajalikud kohalikele roma 
lastele tõhusa hariduse andmiseks.

Saksamaal Hamburgis aitab Movego meeskond 
töötuid töömaailma sisenemisel. Noortele inimestele 
antakse võimalus õppida ameteid kogenud meistri-
telt, töötades restaureerimisobjektidel ja teistel 
ehitustöödel.

Mõnedes Euroopa riikides on vaesuse oht maa-
piirkondades kaks korda kõrgem kui linnades. Heiferi 
sihtasutus näitab, mida on võimalik saavutada Leedus, 
kui maakogukondadele antakse kariloomi, et inimesed 
saaksid oma äri alustada.

Vaesuses elavad inimesed kalduvad olema kehvema 
tervisega ning sageli on meditsiiniline ja psühholoo-
giline abi neile raskemini kättesaadav. Sloveenias 
Ljubljanas korraldab riiklikult rahastatav valitsusvä-
line organisatsioon Stigma kahe keskuse tööd, mida 
külastab umbes 80 inimest päevas. Need kohad 
pakuvad sõltlastele võimaluse saada väga vajalikku 
ravi ja abi.

Paljud vaesed inimesed kannatavad kehvade 
elamistingimuste käes, kuna nad ei saa endale korra-
likku elamispinda lubada. See mõjutab nende tervist 
ja heaolu. La Chanca piirkondlik taastamiskava 
Lõuna-Hispaanias näitab, mida on asjade muutmiseks 
võimalik teha. Kohalik omavalitsus ja munitsipaal-
võim on ühendanud oma jõu elanike võrgustikuga, 
et taastada Almeria vanim elukvartal.

Ühiskonna vaeseimad liikmed satuvad sageli 
majanduslikku tõrjutusse, sest neil on raske, kui 
mitte võimatu saada mõistlikel tingimustel krediiti. 
Euroopa väikerahastamise võrgustik pakub vähem 
jõukatele inimestele laene, mida nad saavad kasutada 
kas oma äride alustamiseks või eluliste asjade, näiteks 
koolituste ja transpordi eest maksmiseks. See süsteem 
võimaldas Sika Mawuke-Dzoussul avada Belgia 
pealinnas ilusalongi ning Alexandre Aberlenil luua 
arvutiparandusega tegeleva äri Sausset-les-Pins’is 
Prantsusmaal.

Sõltumata projektidest on sõnum sama: koos töötades 
on võimalik parandada vaesuses elavate inimeste 
väljavaateid. Üheskoos saame me ehitada ühiskonna 
kõigile – Euroopa, kus kõik saavad väärikalt elada.
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Karandila mäejalami tasandikul asuvat 
Slivenit tuntakse Bulgaaria tuulise linnana. 
Puhangulist talvetuult kutsutakse bora’ks, 

kuid üldiselt on ilm siin leebe ning küngastel õitse-
vad virsikuaiad ja viinamarjaistandused.

Sliven on veel tuntud Bulgaaria romade pealin-
nana, mille elanikkonnast veerand ehk umbes 
25 000 inimest on romad. Kunagie pulbitsev teks-
tiilitööstuskeskus Sliven kannatas kommunistliku 
korra kadudes rängalt. Riiklikud vabrikud pandi 
kinni ning nende asemel hakkasid käsitöölised 
tööle oma garaažides. Hiinast lähtuv konkurents 
oli hirmuäratav, inimestel oli raske ja romadel 
veel kõige raskem. 1989. aastal oli töökoht 83 %-l 
romadest, kuid nüüd töötab neist vähem kui 20 %.

ROMADE LAPSED 
AVASTAVAD OMA 
JUURI, SLIVEN 
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Romade päritolu ja kultuuri 
käsitlevad tunnid toimuvad 
Sliveni romade linnaosa aguli 
lähedal teisel pool raudteed.
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 Bulgaaria 7,7 miljoniline rahvastik  
 hõlmab hinnanguliselt umbes  

 700 000 romat. Bulgaarlase keskmine   

 eluiga on 72. Sliveni romadel on see  

 aga 52.   

S ee on lugu sellest, kuidas 
Prantsuse valitsusväline 

organisatsioon Secours Populaire 
sekkus kohalike kooliõpetajate 
kutsel romade kvartali Nadežda 
laste ellu. Õpetajad vajasid raa-
matuid ja õppevahendeid, kuid 
lisaks soovisid nad lähendada 
oma romadest õpilasi nende kul-
tuurile ning kasvatada seeläbi 
laste eneseväärikust ja nende 
vanemate usku haridusse.

„Valel pool rööpaid” 
ehk elu slummis

Nadežda, mis tähendab bulgaaria 
keeles lootust, asub linna peavak-
salist lõunas ning asetseb sõna 
otseses mõttes valel pool rööpaid, 
mille ääres tuhnivad lapsed prahis, 
et müüa leide vanakraamikaup-
meestele.

„Nii nagu ka mujal Balkanimaades, 
elavad romad Bulgaarias enamasti 
eraldatud aladel,” räägib ajakirjanik 
Alexandre Dubuisson, kes veetis 
osa eelmisest aastast Slivenis 
Secours Populaire’ile aruandeid 
saates. „Kuid romade kogukonna 
siseselt on eraldatus veel keeru-
kam. Tegu on põhimõtteliselt 
kastisüsteemiga. Õieti on romadel 
sama raske abielluda mitteromast 
bulgaarlasega, kui kellegagi 
mõnest teisest mustlashõimust.”

Nadežda rikkamat piirkonda 
tuntakse muusikute kvartalina 
ning inimesed – kas siis muusikud 
või mitte – elavad siin kahekorru-
selistes terrassidega punastest 
tellistest majades, kuhu perekonna 
suurenedes ehitatakse juurde tuba 
või uus korrus. Sügavamale kvar-
talisse minnes muutuvad tänavad 
järjest räpasemaks kuni lõpuks 
asenduvad majad alumiiniumka-
tustega hurtsikutega. Seal elavad 
goli tziganid – „paljad” mustlased, 
kes asetsevad romade hierarhia 
põhjas.

Prügihais on lämmatav; eeslid, 
lambad ja kanad, kes elavad 
koos inimestega nende algelistes 
majades, rüselevad ringi koos 
paljasjalgsete prahihunnikutes 
mängivate lastega. Need lapsed 
ei tea, et nad kuuluvad kultuuri, 
mis on eksootiline ja ainulaadne. 
Bulgaarias nähakse nendes mada-
lamatest madalamaid ning tihti 
mõtlevad nad ka ise endast nii.

Põhiliselt vabatahtlikest koosne-
nud Secours Populaire sündis 
organisatsioonist International 
Red Relief, mis asutati 1926. 
aastal hädaliste aitamiseks. 
Ühendusel on allorganisatsioone 

igas Prantsuse omavalitsuses ning 
töötatakse nii kodu- kui ka välis-
maal. Eelmisel aastal juhtis see 
abiprogramme 170 riigis, aidates 
kohalikel käivitada struktuure, 
millega lahendada erinevaid 
probleeme ning tutvustas 
kohalikke potentsiaalsete 
investoritega.

 
Õpetajad töötavad 
muutuste nimel

Aastal 2001 läks väljaspool 
Nadeždat asuva kooli nr 6 abi-
õpetaja Prantsuse organisatsiooni 
jutule. Romade „getol” pole oma 

Nadežda tänavaid ääristavad lõpuni ehitamata betoonehitised 
ja alumiiniumkatustega hurtsikud.
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kooli ning kõik lapsed käivad 
6. koolis, mis on neist 10-minuti-
lise raudteel kulgeva jalutuskäigu 
kaugusel. Kümnest selle kooli 
õpilasest on üheksa romad, mõned 
pärit Türgist, teised bulgaarlased. 
Alguses ostis Secours Populaire 
neile raamatuid, arvuteid, kooli-
kotte, jooksujalanõusid ja muud 
vajalikku. 2007. aastal aidati luua 
ühing Ensemble, mille projektile 
nimega Etniko annetas Air France 
Foundation 30 000 eurot.

„Bulgaarias on koolis käimine 
kohustuslik kuni 16. eluaastani,” 
ütles Jekaterina Pavlova, üks 
õpetajatest, kes oli seotud Etniko 
kultuuriteadlikkuse kasvatamise 
projektiga, mis tegutses edukalt 
2 aastat, kuid pidi sponsorluse 
lõppemisel töö katkestatama. 
„Sellele vaatamata kukuvad pal-
jud mustlaslapsed, eriti tüdrukud, 
pärast 12. eluaastat koolist välja, 
sest nad kas abielluvad või nende 
vanemad ei suuda maksta nende 
õpingute eest.”

„Need lapsed ei tunne oma mine-
vikku,” ütles Dubuisson. „Etniko 
eesmärk on õpetada neile, kust 
nad pärinevad ja milline on nende 
kultuur. Tihtilugu ei ulatu romade 
minevikutaju vanavanematest kau-
gemale. Neil pole aimugi, et nende 
juured asuvad Indias. Nende jaoks 
on minevik isegi kaugem kui Karl 
Suur prantsuse koolilastele.”

Pavlova tunneb projekti saavutuste 
üle uhkust. Projektist võttis 2 aasta 
jooksul osa kolm 12-lapselist 
gruppi ning kuigi see oli kogu 
koolist vaid väike osa, tunneb ta, 
et toimus oluline hoiakute muutus. 
Lisaks kursustele romade rahvus-
gruppide, traditsiooni ja kultuuri 
kohta, kust ei puudunud tantsud, 
laulud, jutustused ja legendid, 
käisid lapsed muuseumites ja 
toitlustuskohtades.

„Tegime väikseid asju, kuid need 
osutusid olulisteks. Näiteks vii-
sime lapsed meie kooli lähedal 
asuvasse bulgaaria bistroosse. 

Õpetasime neile, kuidas käituda, 
kuidas viisakalt tellida, kuidas 
mängida. Algul olid restorani 
töötajad vaenulikud ning lapsed 
ise rahutud. Enamik bulgaarlastest 
peab romasid lihtsalt räpasteks 
varasteks. Kuid mõne aja 
möödudes õhustik soojenes. 
Lapsed teadsid laule ning 
käitusid kenasti.”

Pavlova teab, et see ei kõla mil-
legi suurena. Kuid ta loodab, et 
need lapsed on suureks kasvades 
õppinud midagi head kooli ja 
välismaailma kohta, mida nad 
saavad oma lastele edasi õpetada. 
Ta loodab, et Etniko saaks jät-
kata, kuid teab, et ajad on kõigi 
jaoks rasked.

LISATEAVE
www.secourspopulaire.fr
www.sliven.net

Märkimisväärne osa Euroopa 
Liidu 10–20 miljonist romast 
elab mitterahuldavates sotsiaal-
majanduslikes tingimustes. 
Paljudel neist on piiratud juurde-

pääs kvaliteetsele haridusele, 

nad kannatavad kehva tervise ja 

kõrge suremuse all ning sageli 

on nad tööturult kõrvale tõrjutud. 

Romade kaasamine on ELi polii-

tika kujundamisel prioriteet. 

Probleemid on keerulised ja 

teineteisest sõltuvad ning nende 

lahendamiseks tuleb kaasata 

kõiki osapooli, kaasa arvatud 

romasid endid. 
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A jal, mil majanduskriis süvendab muret 
tööpuuduse pärast ning seda eriti noor-
tes inimestes, väärib tähelepanu üks 

Hamburgis koolitajate ja õpetajate poolt läbiviidud 
katse. Selle eelarvekärbetest räsitud valdkonna 
progressiivsed mõtlejad püüavad muuta õppimist 
senisest meeldivamaks. 

57-aastane lühike, tumedapäine ja tunkesid kan-
dev mees nimega Karl Fink oli oma kodukandis 
Kasahstanis puusepp. Ta lõpetas just pöökpuidust 
pingi paigaldamise erkrohelisse 20. sajandi algus-
aastaist pärinevasse raudteevagunisse. Tegemist 
on ühe erialaga Movego tootmiskoolis, mis on üks 
Hamburgis asuv mittetulunduslik organisatsioon. 
Movego suunab tööta jäänud inimesi restaureerima 
ronge, ehitama jalgrattagaraaže ja meisterdama 
vastupidavaid aiatoole. Finki oskused on sedavõrd 
head, et kool võttis ta alaliselt enda juurde, et hili-
ses teismeeas ja varastes kahekümnendates noor-
meestel oleks, kellelt puusepaametit õppida. 

VAATAME, KUIDAS 
ÕPETATAKSE 
ÕPPIMA 
HAMBURGIS
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Oma kodumaal Kasahstanis puusepana töötanud 
Karl Fink õpetab nüüd Movego koolis. 

Ülal paremal – Vene tudengid – üks paljudest 
rahvustest Hamburgi koolis.
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Õppimise meeldivaks 
muutmine

F ink on üks selles Elbe jõe 
kaldal asuvas laohoones 

töötavast ligikaudu 150 mehest. 
Organisatsioon loodi selleks, et 
pakkuda tööd kunagi linna pea-
miseks tööandjaks olnud, kuid 
mõni aeg tagasi uksed sulgenud, 
laevaehitustehase töötuks jäänud 
metallitöömeestele. 1997. aastal 
ühendas organisatsioon jõud ühe 
noorsootööga tegeleva assotsiat-
siooniga. Praegu tegeleb see igas 
vanuses inimeste koolitamisega 
ja nende ettevalmistamisega uue 
töö leidmiseks. Selle tegevuse 
lahtutamatu osa on õppimise 
muutmine põnevamaks ja 
meeldivamaks.

Praegu pööratakse Hamburgis 
erilist tähelepanu n-ö rongist 
mahajäänute praktilisele koolitu-
sele ja ettevalmistusele. Saksamaal 
on haridust tõendava diplomita 
inimesed, eriti vaesema taustaga 
immigrantide peredest pärit 
noored, töö leidmisega hädas.

Käesoleva aasta septembrikuus 
käivitas Movego oma tootmiskooli 
baasil ka uue ametikooli, mille 
eesmärk on aidata noortel saada 
diplom. Hamburgi piirkonnas 
loodetakse käivitada kümmekond 
ametikooli.

Rõõmsameelne, erkrohelisse 
särki rõivastatud koolitaja 
Jürgen Dege-Rüger töötab 
riiklikus organisatsioonis IBA 
(Internationale Bau-Ausstellung 
– Rahvusvaheline Ehitusnäitus). 
See on üleriigiline linnaplaneeri-
misasutus, mille peakorter asub 
järgnevad kolm aastat Hamburgis. 
Organisatsiooni keskus paikneb 
vaeses ja peamiselt immigranti-
dega asustatud Wilhelmsburgis 
– linnast lõunas asuval suurel 
saarel, mille kõik maatükid külg-
nevad saart poolitava kiirteega. 
Dege-Rügeri tööks on sisse 
seada elukestva õppe kava, mille 
peamine eesmärk on suurendada 
nende õpilaste arvu, kes lõpeta-
vad kooli vähemalt madalaima 
taseme diplomiga. 

Endine õpetaja osutab Saksamaa 
kesisele tulemusele 15-aastaste 
noorte oskusi hindavas OECD 
Pisa programmis. „Rikka riigi 
kohta on meil ebaproportsionaal-
selt palju halva haridusega noori, 
kes pärinevad vaesematest, sageli 
immigranditaustaga peredest ja 
kellel puudub sisuliselt võimalus 
tööd saada.” Kuidas seda muuta? 
Dege-Rüger ütleb, et hariduse 
tänane väljakutse on tavapärase 
teadmiste jagamise toetamise 
asemel „õppima õpetamine”. 

Wilhelmsburgis on üheks ülesan-
deks olemasolevate institutsioo-
nide vaheliste sidemete loomine. 
„Meie saarel on koole, lasteaedu, 
noorte- ja nõustamiskeskusi,” 
ütleb ta, „kuid need asutused ei 
tee omavahel koostööd ja nad 
ei paku lapsevanematele ega ka 
lastele huvi.” Dege-Rüger usub, 
et vaese piirkonna koolid peaksid 
teistest koolidest rohkem riiklikke 
toetusi saama. 

Süsteemi tagasi

Ka Movego juht Holger Dohnt 
kinnitab, et kooskõlastatuse puu-
dulikkus raiskab nii energiat kui 
ka rahalisi vahendeid. Ta usub, 
et erinevate noorte ja töötusega 
tegelevate ministeeriumiosakon-
dade vahelise tegevuse kooskõ-
lastamiseks tuleb veel paljugi ära 
teha. Süsteemist täielikult välja-
kukkuvate noorte arv on liialt 
suur. „Koolitarkust on neile noor-
tele antud küllalt. Nad tahaksid 
aga, et neisse suhtutaks kui 
täiskasvanuisse ja neile on vaja 
asjalikku karjäärinõustamist.” 
Ta usub, et tema kool just seda 
pakubki. „Me ei heieta sotsiaal-
töötajatest. Meie eesmärk on 
leida neile noortele töökohad 
hetkeks, mil nad meie juurest 
lahkuvad.”

©
 M

F
.P

li
s
s
a

rt

Õpetaja Jürgen Dege-Rügeri sõnul on Saksamaal puuduliku haridusega noorte 
seas ebaproportsionaalselt suur hulk sisserännanute peredest pärit noori.
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2009. aasta detsembris 

oli 5,5 miljonit ehk 21,4 % 
alla 25-aastastest noor-
test meestest ja naistest 

töötud ning nende hulk 

on tõusmas. Hispaanias 

on noorte töötuse protsent 

isegi kuni 40.

Probleemid, millest on 

pikalt mööda vaadatud, 

nõuavad Euroopa 

valitsuste konkreetseid 

jõupingutusi. Põhivald-

kondadeks on vähekind-
lustatud rühmade, 

näiteks immigrantide, 

kehva hariduse ja välja-

õppeta noorte toetamine 

töökohtade otsimisel 

ning noorte liikuvus.

Linna vanim ametikool on 
10-aastane Altona, mida juhatab 
mahedahäälne Thomas Johanssen. 
Olukorras, kus riik soodustab 
selliste õppeasutuste loomist, on 
kooli näol tegemist efektiivsest 
Taani süsteemist inspireeritud 
näitliku eeskujuga. Altona võtab 
aastas vastu 48 õpilast, kellest 
40 % on immigranditaustaga. 
Kooli väikestes ja rahulikes 
klassiruumides omandavad 
16–18-aastased noored prakti-
lisi oskusi, mis on tööturule 
sisenemiseks vajaliku diplomi 
saamiseks üliolulised.

„Oluline on muuta õppimine 
atraktiivseks ja tõsta õpilaste 
enesehinnangut,” ütleb Johanssen. 
Selleks tagab ta oma õpilastele 
sõbraliku hõnguga sööklas kaks 
sooja söögiga toidukorda päevas 
– hilise hommikusöögi, sest 

paljud õpilased jääksid muidu 
hommikuti söömata, ja lõuna. 

„Edu võti on motivatsiooni 
tekitamine,” lisab ta. Õpilased 
õpivad keeli, keemiat ja multi-
meediat, valmistades samas eri-
tellimusel eraklientidele mööblit. 
„Traditsiooniliselt on teoreetilisi 
ja tehnilisi teadmisi jagavaid 
koole üksteisest lahus hoitud. 
Siin aga kombineerime tehnilise 
töö praktilisega.” Statistika näitab, 
et tema lähenemisviis on edukas 
– pooled endistest õpilastest 
leiavad endale töökoha ja veel 
20 % jätkavad õpinguid teistes 
koolides. Võitlus töötusega on 
alati raske ülesanne.

LISATEAVE
www.movego.eu
www.psa-hamburg.de
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Öeldakse, et jäljendamine on siiraim kompliment: Movego Adirondacki 
stiilis aiatoole võib leida Hamburgi stiilseimatest aedadest.
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A lbertas peab Leedu maakohas mesilasi. 
Ta müüb mett, ambroosiat, suira ja mõdu-
sarnast meest tehtud alkoholi. Tema naine 

Diana kaunistab vahaküünlaid.

Diana ja Albertas Usinskail on kolm last – 
kümne- ja viieaastane tütar ning kuueaastane 
poiss. Vanim, Austeja, sai nime Leedu mesilas-
jumalanna järgi. Kõhn särasilmne tüdruk on 
intervjuu jaoks riietatud roosasse hõbedase 
vööga kleiti. Tema väikesel õel on juustes valged 
tüllist lilled. Albertase eakad vanemad elavad 
samas lihtsas laineplekist katusega puumajas 
Milošaičiais, mis asub umbes 50 km kaugusel 
Leedu endisest pealinnast Kaunasest. 

KARILOOMADEST 
VÕIB OLLA 
PALJU ABI 
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Heifer Baltic Foundationi poolt annetatud mesitarud 
toovad pöörde talunik Albertas Usinskai ellu.

Ülal vasakul – Tema lapsi ootab nüüd helgem tulevik.
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Rasked ajad

Mõned aastad tagasi oli olu-
kord Usinskai perekonna 

jaoks vähem roosiline. Neil puudus 
elekter ning ühendus naabritega 
oli kehv. Lähim talu asub 2 km 
kaugusel. Diana lonkab tugevalt. 
Ta hoolitses laste ja vanemate eest 
ning Albertas tegi juhutöid. Elus 
tundus olevat vähe väljavaateid.

Siis tuli mängu sihtasutus Heifer. 
See on rahvusvaheline Arkansases 
tegutsev heategevusfond, mille 
asutas 65 aastat tagasi USA talunik 
Dan West. West viibis 1930. 
aastate kodusõja ajal Hispaanias 
ning toitis näljaseid lapsi tassi 
piimaga. Ta taipas, et need lapsed 
vajavad tegelikult lehma, mitte 
harvu võimalusi piima juua. 
Sellest see kõik algaski.

Kariloomade 
edasiandmine

Heifer Internationali eesmärk on 
vaesuse ja nälja väljajuurimine 
ning praegu pakub see kariloomi 
ja väljaõpet 128 riigis. Iga vastu-
võttev perekond kohustub andma 
annetatud looma esimese järglase 
teisele samas hädas olevale perele. 
Heifer käivitas oma Balti filiaali 
10 aastat tagasi, avades Vilniuses 
peakontori ja väiksemad osakon-
nad kõrvalasuvas Lätis ja Eestis. 

Vilniuse kontori seintel on foto 
Heiferi Baltic Foundationi direk-
torist Arūnas Svitojusest, kes 
surub endise USA presidendi 
Bill Clintoni kätt. Organisatsiooni 
rahastajad on peaaegu täielikult 
eraannetajad, paljud neist on balti 
päritolu ameeriklased.

„Majanduskriis mõjus meile ras-
kelt,” ütleb Svitojus. „Viimase 
kahe aasta jooksul on 15–20 % 
riigi rahvastikust emigreerunud. 
Hariduseta maainimesed lähevad 
teistesse riikidesse mustale turule 
tööle, jättes oma lapsed maha 
vanavanematele või naabritele 

hooldada. Püüame neile pakkuda 
rahateenimisvõimalusi, et nad 
ei peaks lahkuma.”

Eelmisel aastal juhtis Heifer 
Leedus 30 projekti, Baltimaades 
tervikuna 50. Kariloomade hul-
gas on igasuguseid loomi alates 
Holsteini tõugu lehmadest ning 
lõpetades kohalike Samogiti 
hobuste, sigade, jäneste, kanade, 
vihmausside ja mesilastega. 
Svitojus kinnitab, et Baltic 
Foundation tegeleb põhiliselt 
Leedu kohalike mahedamat 
tõugu mesilastega. 

Arūnas Svitojus Heifer Baltic’ust – „Püüame anda inimestele 
võimalusi raha teenida, et nad ei peaks oma riigist lahkuma.” 
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 Maapiirkonnad moodustavad rohkem kui 80 % Euroopa Liidu   

 territooriumist ja seal elab umbes 25 % ELi elanikkonnast.  
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Maapiirkonnad moodustavad rohkem kui 

80 % Euroopa Liidu territooriumist ja seal 

elab umbes 25 % ELi elanikkonnast. Mõnedes 

ELi liikmesriikides on maapiirkondade vae-

susrisk kaks korda suurem kui linnades, 

kuid vaesusuuringutes on nende piirkon-

dade probleemid siiani pigem kahe silma 

vahele jäänud. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutusega maapiirkondades peab käima 

käsikäes ligipääsetavuse parandamisega 

hoonetele ja teenustele, sh koolidele, 

arstiabile, transpordile ja isegi kauplustele. 

Selleks on vaja uusi, koordineeritud lähe-

nemisviise sotsiaal- ja regionaalpoliitikale 

ning põllumajanduslikule arengule. 

Meega rahateenimine

Mesilast kui liiki ähvardavad üha 
enam kaasaegsed põlluharimis-
meetodid, kuid siin, rahvuspargis 
asuvas riigi pestitsiidivabas piir-
konnas, on nad üsna hea tervise 
juures. Siinsete talumeeste jaoks, 
kes püüdsid viletsatest elamistin-
gimustest välja rabeleda, tundus 
mahemesindus parim variant, 
isegi kui vajamineva varustuse 
ost käis paljudele üle jõu.

Praegu toovad mesilased 
Albertasele ja Dianale vähe 
sisse. Oma lehma, hobuse, kahe 
sea ja 20 kanaga on nad põhimõt-
teliselt isemajandavad, tehes ise 
võid, juustu ja leiba. 1 000 liitrit 
mett, mida mesilased toodavad, 
toob sisse 300 eurot kuus. Nad 
on ostnud kappe oma spartaliku 
puuküttega elutoa jaoks ning on 
isegi natuke raha kõrvale pannud. 

Diana soovib, et tema lapsed 
läheksid ülikooli ning seab 
kõrged lootused Austejale, kes 
on olnud kolm aastat järjest 
klassi priimus.

Enne Leedu taasiseseisvumist 
Nõukogude Liidust 1991. aastal, 
töötas Albertas kolhoosis. Tänu 
Heiferi kingitud seitsmele 
mesipuule, elektritööriistadele, 
mesindusvarustusele ja arvuti 
kasutamise kursusele on perekond 
nüüd kogukonnas aktiivne liige. 
Albertase meel on ootejärjekord. 
Diana on oma pelgupaigast õitse-
vana väljunud ning töötab poole 
kohaga raamatupidajana. Lisaks 
juhib ta kohalikus kogukonnas 
mesindusprojekti, millelt on abi 
saanud üheksa perekonda. Iga 
kuue kuu tagant koostab ta eduaru-
ande, mille saadab Heiferi projek-
tijuht Gražina Mongirdienėle, kes 
ütleb, et ei suudaks eales elada 

kusagil mujal, kui Leedus, sest 
selle maapiirkond on imeilus.

Ümmarguse laua taga puutüvedest 
nikerdatud toolidel istudes tundub 
Usinskai kodu peaaegu idüllina. 
Väike eesaed on täidetud potilil-
ledega ning õhk lõhnab värske 
rohu järele. 

Albertas toob välja pudeli petlikult 
mahedamaitselist mee ja ravimtai-
medega tehtud midust ning täidab 
klaasid ääreni. Leedu magus 
rahvusjook on kodus tehtuna alati 
parim ning see siin on kolm aastat 
vana. Mesilased tiirutavad klaaside 
ümber, samal ajal kui Albertas 
võtab oma noorima tütre sülle 
ning annab talle kõlava musi.

LISATEAVE
www.heifer.lt
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L jubljana kuumadel suveõhtutel tulevad 
kohalikud perekonnad Sloveenia pealinna 
kaunitesse jõeäärsetesse kohvikutesse ja 

restoranidesse end jahutama. Lähikonnas rüüpab 
kümmekond meest mahajäetud aias õlut. Nende 
peatuspaiga kõrval kõrgub tühjade õllepurkide 
kuhi ja juhuslikud möödakäijad peavad olema 
ettevaatlikud, et mitte astuda maas vedelevaile 
äravisatud süstaldele. Siia kogunevad metadooni-
ravi saavad narkomaanid selleks, et end pärast 
nurga taga asuvast kliinikust päevaannuse kätte-
saamist täis juua.

NARKOMAANIDE 
VÕÕRUTUSRAVI 
LJUBLJANAS
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Ljubljana püüab aidata sõltlasi rehabilitatsioonikavade 
ja keskustega, kus jagatakse metadooni.

All vasakul – Stigma abikäeprogrammi juhataja Borut Bah.
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S arnaselt paljudele teistelegi 
linnadele on Ljubljanal tõsine 

narkoprobleem. Rikka kultuuri-
taustaga Sloveenia asub otse 
niinimetatud Balkani narkoteel, 
mis saab alguse Afganistanist ja 
mille kaudu veetakse heroiini, 
kokaiini ja nn tantsuaineid nagu 
ecstasy ja MDMA.

Ljubljanas proovitakse narkodii-
lereid ja narkomaane kontrolli 
all hoida karistuste ja rehabilitat-
siooniskeemide kaudu, näiteks 
kliinikute kaudu, mis jagavad 
inimestele vähem sõltuvust teki-
tavat sünteetilist metadooni. 
Sloveenias on Euroopa väikseim 
HIV-positiivsete narkomaanide 
arv ja selle saavutuse eest võib 
suuresti tänada riiklikult rahasta-
tavat valitsusvälist organisatsiooni 
Stigma, mille kaht Ljubljanas asu-
vat keskust külastab igapäevaselt 
80 meest ja naist.

Rõhk tervishoiul

Stigma missioon on jõuda ini-
mesteni juba nende sõltuvuse 
varases staadiumis ning tegeleda 
kõigi narkomaanidega kuni 
nende võõrutusravi lõppemise 

või narkootikumidest täielikult 
loobumiseni. Muude tegevuste 
hulgas nõustab Stigma personal 
vange ja on sisse seadnud vägi-
valla ohvriks langenud naiste 
varjupaiga. Tähtsaim projekt on 
HIV ja C-hepatiidi ennetamine 
läbi tervishoiualase teabe levita-
mise. Organisatsioon propageerib 
steriilsete süstlanõelte kasutamist 
ja korjab narkomaanidelt kokku 
kasutatud nõelu.

19-aastasel organisatsioonil on 
edukas kaasamisprogramm ning 
nende istmete, laua ja laoruumiga 
varustatud Peugeot väikebuss 
külastab kord nädalas üheksat 
linna. Buss osteti 2007. aastal tänu 
Euroopa Komisjonile, mis hüvitas 
60 % sõiduki maksumusest.

„Enne seda,” ütleb Stigma direktor 
Borut Bah, „sõitsime ringi autoga 
ja kohtusime narkomaanidega 
baarides, kohvikutes ja tänavail. 
Nüüd nad teavad, kust ja millal 
meid leida, ja keegi ei saa meie 
vahel toimuvaid vestlusi pealt 
kuulata.”

Ühel varasel esmaspäevahommi-
kul sõidab Borut koos sotsiaaltöö-
taja Blažena Kovanovićiga riigi 

kaguosas asuvasse Novo Mestosse, 
mille paljud elanikud töötavad 
kohalikus Renault’ autotehases. 
Siinsetelt nõlvadelt pärineb 
ka Sloveenia kuulus punavein 
cviček.

Hommik Novo Mestos

Pärast tunniajast sõitu pargib 
Borut sõiduki väikese raudtee-
jaama juurde, metadooni jagami-
sega tegeleva kohaliku keskuse 
lähedale. Kolm meest ootavad 
teda juba ja järgneva kahe tunni 
jooksul astub bussist läbi veel 
kaheksa või üheksa sõltlast. 

Nad tulid tavaliste tervishoiutoo-
dete järele ja selleks, et saada uusi 
nõelu ning askorbiinhappe paki-
kesi heroiini sulatamiseks. Osadel 
on tätoveeringud, mõned neist 
kannavad erinevates kohtades 
mitmesuguseid rõngaid. Enamik 
on ahelsuitsetajad. Paljud neist on 
närvilised. Peaaegu kõik räägivad 
vabalt oma sõltuvusest, narkooti-
kumidest ja rohtudest, mida võe-
takse sõltuvusest vabanemiseks.

Siin on ka korralikke riideid kan-
dev serblane Marco, kes tutvustab 
end DJ-na. Tema võtab võõrutusra-
vimit Suboxone ja usub, et suudab 
varsti jälle n-ö puhtaks saada. 
Tal on meditsiiniõe haridus, kuid 
tööd ta ei leia ja nendib, et kätte 
on jõudnud rasked ajad. Ta sooviks 
luua perekonda, kuid ei saa seda 
endale lubada. Seal on ka Jože, 
kes peab lähikonnas talu, kus tal 
on kanad, küülikud ja kaks siga. 
Ta ütleb, et manustab praegu veel 
ainult apelsinimahlaga segatud 
metadooni.

Ja sealt tuleb Miha, kes süstib 
kokaiini otse kubemesse, sest 
reieveen on veel ainus, mille ta 
ise üles leiab. Ta on proovinud 
mitmel korral oma sõltuvusest 
vabaneda. Borut ja Blažena kuu-
lavad tema lugu tähelepanelikult. 

Ljubljana öösel.
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ELi hiljutine teatis* viitab 

suurele ebavõrdsusele 
tervishoiu alal ja mitte 

ainult ELis tervikuna, vaid 

ka üksikute riikide piires. 

Selle ebavõrdsuse vähen-

damiseks vajame kooskõ-

lastatud meetmeid nii 

piirkondlikul kui ka ELi 

tasandil. Sealhulgas tuleb 

tõsta teadlikkust, arendada 

poliitikat ning leida uusi 

koostöövorme hariduse, 

tervishoiu ning avaliku 

halduse valdkonnas.

* „Solidaarsus ja tervishoid: 

tervisealase ebavõrdsuse 

vähendamine ELis.”

Ljubljana kliinikul on oma meta-
dooniosakond, milles töötav arst 
kohtub enda sõnul aastas ligikaudu 
400 narkomaaniga. „Suurem osa 
neist külastab meid iga päev ja 
paljud suudavad taas tööle või 
kooli minna,” ütleb ta. Keegi ei 
pääse üle kliiniku ukseläve juhul, 
kui ta ei tule õigeaegselt kokkule-
pitud ajaks ja seda põhimõtet 
järgitakse siin väga rangelt.

„See on hea,” ütleb endine narko-
maan ja praegune Stigma töötaja 
Katja. „Distsipliin ja ajagraafikud 
on narkomaanidele vajalikud.”

See on nende töö. Nende ülim 
eesmärk on aidata neil inimestel 
sõltuvusest vabaneda, kuid selle 
ajani abistavad nad narkomaane 
igal võimalikul viisil – puhaste 
süstlanõelte jagamisest kuni töö 
leidmiseks või tervisekindlustuse 
saamiseks vajalike dokumentide 
täitmiseni.

„Kui ma sotsiaaltöö koolituse 
läbisin,” ütleb Borut, „tahtsin 
hakata töötama narkomaanidega. 
Mul on olnud narkomaanidest 
sõpru ja ma olen ka ise noorena 
päris kummalistes paikades ringi 
kolanud.” Oma harjassoenguga 
sobib ta sellesse rolli hästi, kuid 
tema meeldiv ja sõbralik iseloom 
varjab visa pühendumust koos-
töövalmis narkomaanide kaosest 
välja aitamisele.

Sõltlastele pakutakse siin puhtaid süstlanõelu ja esmaseid tervishoiuteenuseid. 
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La Chanca piirkondliku taastamisprogrammi 
käigus on viimase 20 aasta jooksul põhja-
likult restaureeritud Almeria vanimat kvar-

talit Lõuna-Hispaanias. Eesmärk oli parandada 
linnaosa 12 000 elaniku tervise, eluaseme, hari-
duse, tööhõive ja kodanikuõiguste taset. Koostööd 
teevad Almeria omavalitsus, Andaluusia valitsus 
ja La Chanca elanike ühendused, mis on kuulsad 
oma võitlusvalmiduse poolest. 

ANDALUUSIA 
LA CHANCA 
SUREMATU VAIM
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La Chanca uues kvartalis on tunda 
endise kaluriküla vaimu. 

Ülal vasakul – Koolikülastus tööobjektile.
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 Märkimisväärse osa ELi elanikkonna eluasemekulud   

 moodustavad üle 40 % nende sissetulekust. Umbes 13 %  

 leiab, et nende kulude katmine on keeruline.  

Kui tuntud hispaania kirjanik 
Juan Goytisolo läks 1960. 

aastate alguses Andaluusiasse 
La Chancasse šokeerisid teda 
„rahvast täis majade räpasus 
ning mustad ja kasimata tänavad”. 
Franco valitsus leidis, et tema 
raamat „La Chanca” on liiga 
kriitiline ning keelas 20 aastaks 
selle avaldamise Hispaanias. 

Mõned asjad on muutunud, mõned 
jäävad alati samaks. Selle lõuna-
maise linna toonid on soojad, 
muusikana kõlab seal flamenko, 
tänavatel hõljub küpseva leiva 
ja grillitava kala lõhn ning sealne 
temperatuur võib tõusta halasta-
matu päikese all meeletult kõr-
geks. Inimeste näovärv varieerub 
Almeria ajaloolises mauride kes-
kuses valgest läbi kõikide pruuni 
toonide mustani välja ning vaata-
mata oma vaesusele elavad nad 
harmooniliselt koos. La Chanca 
on lugu lootusest ja õnnestumi-
sest kõikide takistuste kiuste ning 
kujutab endast edukat näidet 
linnauuendusest, mida on toodud 
eeskujuks Granadas, Sevillas, 
Cordobas ja Malagal.

Protestitraditsioon

Vastusena kohalike elanike 
väsimatule tegutsemisele koostati 
Andaluusia valitsuse sügava 
pühendumisega La Chanca (Peri) 
spetsiaalne taastamiskava. See 
võeti vastu 1990. aastal, seades 
veelgi laiahaardelisemaid 

eesmärke kui lihtsalt materiaalne 
tingimuste parandamine. Sihiks 
seati sügavam kogukonna problee-
midesse tungimine tegevusplaanide 
kaudu, mis hõlmasid arvuteid ja 
internetti, naisteküsimusi ja suhtu-
mist „Cuido mi casa, cuido mi 
barrio” (hoolitsen oma maja ja 
naabruskonna eest), mis püüdis 
innustada inimesi oma kodude 
ja keskkonna eest hoolitsema. 

La Chanca on linna ajalooline 
keskus, mis oli kunagi ühe Cordoba 
kalifaadi tähtsaima sadama kalu-
rikvartal. 20. sajandi hakul asusid 
iidse Al-Hawdi eeslinna mahajäe-
tud varemetesse elama mustlased, 
kes moodustavad endiselt energi-
lise 23 % rahvastikust. 

Linna põhiplaan pole Araabia 
aegadest palju muutunud, muutu-
nud pole ka kaljudesse uuristatud 
koobasmajad, kus elasid vaesemad 
asukad. Kalameeste valgete ühe-
korruseliste karbitaoliste majade 
uksed olid tavakohaselt majas 
elava kaluri paadiga samas erksas 
värvitoonis. 

Nüüdseks on restaureeritud umbes 
1 000 ja üürimiseks ülesehitatud 
umbes 250 maja, põhiliselt nende 
inimeste jaoks, kes on pidanud 
hülgama oma koopaelamise. Majad 
on võib-olla kenamad kui varem, 
kuid nad on enamjaolt vanas 
stiilis, nii et uksed on endiselt 
sama kirgastes värvitoonides. 
Andaluusia valitsus on 

Spetsialist Ana Vinuesa – „La Chanca on võrratu projekt, 
seda nii sotsiaalse kui ka arhitektuurilise mõõtme pärast.”
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Tuginedes hiljutistele ELi ja rahvusvahelistele 
raportitele, on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemisel väga oluline ebasoodsates olu-

des elavate inimeste elatustaseme parandamine 

ning neile sobivatele eluasemetele juurdepääsu 

võimaldamine. Integreeritud linnauuendusprog-

rammid on hea võimalus sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse üheaegseks parandamiseks. Taani, 

Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi 

ja Luksemburgi sotsiaalpoliitika ning selle kujun-

damise oluliseks osaks on lähenemisviisid, mis 

aitavad vältida ebasoodsas olukorras olevate 

inimeste hulga kasvu. 

sõna otseses mõttes akendest välja 
ja jooksid minema,” ütles Vidal. 
„Inimesed tegid La Chanca puh-
taks.” Kolmas kord, kui elanikud 
oma elupaiga parandamiseks 
kokku tulid, oli siis, kui nad otsus-
tasid ehitada või restaureerida oma 
tihtipeale üpris algelised kodud. 

Alalhoidev hing

La Chanca õitsev kogukond, 
mille elanikud on sageli töötud ja 
valdavalt noored, kujutab endast 
kultuuridevahelist segu Põhja-
Aafrika moslemitest, Sahara-
tagusest pärit aafriklastest 
ja katoliiklastest, sealhulgas 
katoliiklikest mustlastest. 

„Siin on tugeva kuuluvustundega 
stabiilne elanikkond,” ütleb Ana 
Vinuesa. „Kui inimesed hakkavad 
natuke rohkem raha teenima, 
kipuvad nad kolima merele lähe-
male, kus on paremad elamistin-
gimused, kuid nad soovivad jääda 
La Chancasse.” 

Enamus immigrantidest on 
pärit Magribist, lisaks elab siin 
lõunaameeriklasi ja idaeurooplasi, 
kusjuures segaabielud ei ole 
haruldased. Selline harmooniline 
kooseksisteerimine ei tekkinud 

praeguseks investeerinud restau-
reerimisse 45 miljonit eurot ning 
veel 47,7 miljonit on eraldatud 
edasiste tööde jaoks. 

„La Chanca on huvitav projekt,” 
leiab Ana Vinuesa, kes töötab 
Andaluusia valitsuses riiklike 
ehitustööde osakonnas ning juhib 
La Chanca taastamise bürood. 
„See hõlmab endas nii ühiskond-
likku kui ka arhitektuurivaldkonda. 
Juhtimine toimub kohalikul tasan-
dil ning sellesse kaasatakse 
aktiivselt kohalikke.”

„See on üsna ainulaadne,” lisab 
Madridi Comilla ülikooli sot-
sioloog Fernando Vidal. „Selle 
piirkonna tegevusrühmad on alati 
uskumatult võimsad olnud, samas 
kui 1980. aastate keskpaigas olid 
need ülejäänud Hispaanias hävi-
mas. Siin on tegu kaasava kogu-
konnaga, kus erinevad rahvused, 
religioonid ja usud mugavalt 
koos elavad. 
 
1980. aastate keskel võtsid 
La Chanca elanike loodud tege-
vusrühmad edukalt tervishoiu ja 
turvalisuse küsimustes kohaliku 
võimu üle. Pärast seda võtsid nad 
käsile kvartali narkodiilerid, käies 
majast majja ja visates sahkerda-
jad välja. „Need mehed hüppasid 

juhuslikult. La Chanca kodani-
kud ise edendasid immigrantide, 
sealhulgas nende laste ja noorte 
kaasamist kultuurialgatuste 
kaudu. Kuid probleeme siin 
jagub – näiteks kõrge töötuse 
tase, ebapiisavad tööoskused ja 
lagunenud perekonnad. Endiselt 
pole siin piisavalt maju ning 
paljud neist on ülerahvastatud, 
halvas seisukorras, liiga väheste 
vannitubade ja tualettidega ning 
muude elementaarsete hüvedeta.

Selles päikese küpsetatud lõuna-
poolses Andaluusia provintsis on 
Hispaania kõige kuivem kliima. 
Kuid selles linnas ei tasu näha vaid 
karmust ja kasinust, see on kõigele 
lisaks ainulaadne oma ühiskond-
liku, majandusliku ja füüsilise 
taastamise projektiga, mis on elus 
hoidnud ühe naabruskonna südame 
ja hinge. La Chanca elab edasi.

LISATEAVE
www.laciudadviva.org 
La Ciudad Viva sarnased 

taastamisprojektid Andaluusias.

http://ec.europa.eu/regional_
policy/urban2/
Euroopa Komisjoni URBAN 

programm on La Chanca 

taastamisse panustanud 

10 miljonit eurot.
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Usin otsija võib Brüsseli maaliliselt kirbu-
turult ikka veel üht-teist leida – näiteks 
mõne Art déco vaasi või bukoolilise 

maastikupildi. Kolm aastat tagasi avas 34-aas-
tane hakkaja Sika Mawuke-Dzossou lähikonnas 
ilusalongi. Tema klientideks on ümbruskonnas 
elavad inimesed ja samal tänaval asuva kahe 
suurema haigla töötajad, kes aeg-ajalt tema 
juurde kiiret pediküüriteenust saama tulevad. 
Ta ütleb, et ilma mikrokrediidita ei oleks ta sel-
lega hakkama saanud.
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Brüsseli kirbuturg on korraga nii prügihoov kui 
ka aardekamber. 

Ülal vasakul – Väikelaenu saanud Sika Mawuke-Dzossou 
peab siin läheduses ilusalongi.
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 2009. aastal oli 27 % Euroopa   

 väikelaenude klientidest naised,  

 13 % immigrandid või  

 rahvusvähemused  ja 11 % noored.  

A lgselt Togost pärit Sikal on 
kaks poega, kellest noorem 

on vaid paari kuu vanune. Naine 
pani end kirja iluprotseduuride ja 
pediküüritöö kursustele ja märkas 
sotsiaalabiametis täiesti juhuslikult 
väikelaenude alast nõustamist 
pakkuva mehe visiitkaarti. 

„Kuigi mul oli suur osa vahendi-
test juba olemas, andis 15 000 euro 
suurune laen vajaliku starditõuke.” 
Sika ütleb, et tema äri õitseb ja 
tal on õnnestunud tagasi maksta 
juba teine, solaariumi ostuks 
võetud 4 %-lise intressimääraga 
13 000 euro suurune laen. 

Üleeuroopaline 
võrgustik

Sika sai Brüsseli regionaalselt 
investeerimisettevõttelt laenu 
selle allettevõtte Brusoci kaudu, 
mis on üks 87 valitsusvälisest 
organisatsioonist ning laenu- ja 
konsultatsioonistruktuurist 21-s 
Euroopa Väikerahastamise 
Võrgustikku kuuluvas riigis. 
Võrgustikule panid 2003. aastal 
Pariisis aluse kolm Euroopa orga-
nisatsiooni ja sellest ajast alates 
on seda juhtinud tegevdirektor 
Philippe Guichandut. Võrgustiku 
eesmärk on edendada Euroopa 
väikerahastamise sektorit ja teha 
sellele erinevates Euroopa insti-
tutsioonides kasulikku lobitööd. 
Alates mikrokrediidi loomisest 
Prantsusmaal 22 aastat tagasi 
on see valdkond seal jõudsalt 
arenenud. Sarnane süsteem on 
hakanud arenema ka Saksamaal, 
kuigi sealsed laenud kipuvad 
enamasti minema ettevõtjaile. 
Hispaanias on need aga suunatud 
pigem sotsiaalse kaasatuse vald-
konda. Süsteem on levinud ka 
Ida-Euroopas.

Intressimäärad on Euroopa lõi-
kes äärmiselt erinevad. France 
Initiative’i väljastatavad laenud 
on täienduseks pangalaenudele 
ja nende eest intressi ei võeta, 

samas võivad aga Ühendkuningriigi 
laenuandjad küsida isegi kuni 
30 %-list intressi. „Loomulikult 
töötab see süsteem vaid siis, kui 
inimesed oma laenud ka tagasi 
maksavad,” ütleb Guichandut. 
„Laenuorganisatsioonid pinguta-
vad kõvasti, et aidata inimestel 
oma kohustustega toime tulla. 
Suurem osa neist pakub tasuta 
nõuandeid ja väljaõpet.”

Kõikjal Euroopas sarnaneb 
mikrokrediidi ärimudel algsele 
Grameeni pangale, mis tõi oma 
asutajale Muhammed Yunusile 
Nobeli preemia. Grameen on 
Bangladeshis tagatiseta väike-
laenude pakkumisega muutnud 
miljonite inimeste elusid. 

„Isegi kui üldine raamistik 
on absoluutselt erinev,” ütleb 
Guichandut, „on inimeste ametid 

üsna sarnased – nad on puusepad, 
juuksurid, restoranipidajad. Asja 
mõte on laenata raha sellistele 
inimestele, kel puuduks muidu 
juurdepääs finantseeringutele.” 
See võib tähendada ka selliseid 
isiklikke laene, mis aitavad ini-
mestel tööd leida – osta näiteks 
mootorratas või kasutatud auto 
või katta kolimis- ja koolitusku-
lud. Aeg-ajalt laenatakse raha ka 
kodude energiasäästlikumaks 
muutmiseks. 

Teerajajate hulka 
kuuluv Prantsusmaa

2009. aasta lõpus oli Euroopa 
Väikerahastamise Võrgustiku 
Prantsusmaa liikmetel kokku 
70 252 klienti, kellele väljasta-
tud laenude kogusumma ulatus 
152,6 miljoni euroni. 35 % 
laenusaajatest olid naised ja 
19 % kuulusid immigrantide 
või rahvusvähemuste hulka. 
Süsteem on mõeldud peamiselt 
neile, kes kannatavad sotsiaalse 
tõrjutuse tõttu kõige enam.

Nende seas on inimesed, nagu 
Provence’is asuvast Sausset-les-
Pins’is elav Alexandre Aberlen, 
kes avas neli aastat tagasi arvutite 
müügi ja parandusega tegeleva 
äri. Adie assotsiatsioon, mis aitab 
pankade poolt tavaliselt tagasi 
lükatud inimesi, laenas talle 
3 000 eurot, aidates tal sel viisil 
osta oma kauplusesse vajalikku 
mööblit. Laenust oli kasu ka 
pangagarantii saamisel. „Elasin 
abirahadest,” ütleb Aberlen, „kuid 
mulle on alati meeldinud arvutid.” 

Philippe Guichandut ütleb, et asja 
sisuks on laenata raha inimestele, 
kel muidu puuduks juurdepääs 
laenudele.
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Viimane Euroopa väikera-

hastamise uuring näitab, 

et kuigi antud sektor 

hakkab juba majandus-

kriisi mõjusid tunnetama, 

on olukord siiski küllalt 

stabiilne. Vaatamata 

hiljutistele tagasilöökidele 

rahastamisallikate leidmi-

sel on Euroopa Liit aidanud 

väikerahastamisel vee peal 

püsida, mistõttu on see 

sektor Euroopas ka jätku-

valt tõusuteel. Laenude 

koguväärtus on kasvanud 

(3 %) vaatamata väljaantud 

laenude arvu vähenemisele 

(-7 %).

koostati äriplaan ja laenutaotlus 
30 000 euro suurusele summale. 
„Leidsin ühe reisile suunduva 
kalakaupmehe, kes müüs mulle 
kogu oma varustuse. Boonusena 
sain endale ka tema endised 
kliendid.” France Active’ilt saa-
dud 65 % garantii aitas tal saada 
laenu Caisse d’Épargne’ist. „Mul 
läheb hästi,” ütles ta. „Mulle on 
alati meeldinud inimestega 
suhelda.”

Ekstravertse iseloomuga 
Digna Mendez Furtado avas 
Marseille’s Le Scorpioni, pisikese 
restorani, mis spetsialiseerub 
Roheneemesaarte roogadele, 
nagu näiteks kaheksajalahautis ja 
b’stilla pagaritooted. Samaaegselt 
kolme last kasvatades, ei olnud 

Võtame näiteks Põhja-
Prantsusmaal Outreaus praegu 
kalakaupmehena töötava Pascal 
Beaugrandi, kelle ellu tõi sünge 
kannapöörde juhiloa kaotus, 
abielulahutus ja tööst ning töötu-
abirahast ilmajäämine. Ta pani 
end Boulogne-sur-Meris kirja 
meretoodete keskuse korraldatud 
koolitusele. „Minu peres on olnud 
palju kalakaupmehi,” ütleb ta, 
„ja kui mulle soovitati selle 
ametiga tegeleda, siis mõtlesin, 
et miks ka mitte.” 

Pärast esimese äriprojekti ebaõn-
nestumist võttis ta ühendust France 
Active’i nimelise solidaarsusvõr-
gustikuga, mis aitab ettevõtlusega 
alustada soovivatel töötutel laenu 
saada. Organisatsiooni abiga 

Ülal – Alexandre Aberlen Provence’ist võttis laenu, et avada arvutipood. 
All – Digna Mendez Furtado Roheneemesaartelt pakub Marseille’s oma 
riigi roogasid ja seda tänu mikrokrediidi laenule.

see tal sugugi lihtne. „Töötasin 
varem ringireisiva müügiagendina 
Portugalis, Roheneemesaartel ja 
Marseille’s ning ma lihtsalt ei 
tulnud enam ots otsaga kokku. 
Seejärel asusin vähehaaval söögi-
tegemisega lisa teenima ja minu 
toidutegemise oskusi kiitnud 
inimesed soovitasid mul avada 
hoopis päris oma restoran.” 
Läbilöögiks vajaliku 2 500 euro 
suuruse laenu sai ta Adie’lt. 
Praegu on tema restoran igal 
õhtul külalisi täis ja kui tal tuju 
tuleb, laulab ta oma klientidele 
Roheneemesaarte mornat.

LISATEAVE
http://www.european-
microfinance.org/
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LISATEAVE VAESUSE JA SOTSIAALSE 
TÕRJUTUSE KOHTA EUROOPAS
(MITTETÄIELIK LOETELU LISALUGEMISEKS)

 ■ Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat: 
http://ec.europa.eu/social

 ■ László Andor, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalasjade ja sotsiaalse kaasatuse volinik: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor

 ■ Euroopa 2020. aastal: Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia: 
http://ec.europa.eu/eu2020

 ■ 2010 – vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta: 
www.2010againstpoverty.eu

 ■ Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus Euroopa Liidus: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750

 ■ Vastastikused eksperthinnangud: 
www.peer-review-social-inclusion.eu

 ■ Euroopa Sotsiaalfond: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

 ■ Programm PROGRESS: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327

 ■ Mikrokrediidirahastu: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en

 ■ URBAN II programm: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2

 ■ Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=en

 ■ Noorte liikuvus: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm

LISATEAVE AJAKIRJAGA SEOTUD VALITSUSVÄLISTE 
ORGANISATSIOONIDE KOHTA

 ■ Üleeuroopaline sotsiaalvaldkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide liit: 
www.endpoverty.eu/-HOME-.html

 ■ CECODHAS: 
www.cecodhas.org 

 ■ Euroopa vaesusevastane võrgustik: 
www.eapn.org 

 ■ Euroopa väikerahastamise võrgustik: 
www.european-microfinance.org
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• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);

•  Euroopa Liidu esindustest või delegatsioonidest. Nende kontaktandmed saab 

veebisaidilt http://ec.europa.eu või saates faksi numbrile +352 2929-42758.

Tasulised väljaanded:

• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu).

Tasulised tellimused (nt Euroopa Liidu Teataja aastatellimused ja 

Euroopa Liidu Kohtu kohtulahendite kogumikud):

•  Euroopa Liidu Väljaannete Talituse edasimüüjate kaudu 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm).



K
E

-8
0

-0
9

-9
3

2
-E

T-C

Kas olete huvitatud tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete 

võimaluste peadirektoraadi väljaannetest?

Kui olete, siis saate neid alla laadida või end tasuta tellijaks registreerida 

aadressil http://ec.europa.eu/social/publications

Samuti võite end registreerida tellijaks Euroopa Komisjoni tasuta väljaandele 

Sotsiaalse Euroopa e-uudiskiri aadressil http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/

www.2010againstpoverty.eu

2010againstpoverty@ec.europa.eu


