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1. Sissejuhatus
Ühtekuuluvuspoliitika on üks tähtsamaid Euroopa Liidu prioriteete. Selle finantsraamistiku 
maht on 1/3 ELi eelarvest, kõnealune poliitika tugineb rohkem kui ükski teine solidaarsuse 
põhimõttele, olles mõeldud vähendama majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid 
erinevusi liikmesriikide ja nende 268 piirkonna vahel.
Siiski on kõnealused erinevused endiselt märkimisväärsed. Tuleb meeles pidada, et igas 
neljandas piirkonnas on SKT elaniku kohta vähem kui 75 % Euroopa Liidu keskmisest ja et 
samuti on säilinud olulised erinevused piirkondade sees.

Mitmetes Euroopa analüüsides, ESPONi 2006. aasta programmi tulemustes, ühtekuuluvuse 
aruannetes ja strateegilistes algatustes juhitakse tähelepanu asjaolule, et sotsiaalne tõrjutus on 
ruumiliselt koondunud vähimarenenud piirkondadesse.
Käesoleva raporti eesmärk on juhtida tähelepanu eraldatuse ja haavatavate elanikkonna 
rühmade korrapärasele ruumilisele seosele ja rõhutada kõnealuste protsesside tuvastamise ja 
territoriaalsel lähenemisviisil põhineva käsitlemise tähtsust. Seepärast tuleks haavatavate 
kogukondade ja rühmade küsimust käsitleda territoriaalse ühtekuuluvuse kontekstis.
Käesoleva dokumendi eesmärk on rõhutada, et mikrotasandi territoriaalsetest muutustest 
tuleneva territoriaalse tõrjutuse ületamiseks tuleb tuvastada ja ära tunda peamised probleemid. 
Siiski ei leia seni valminud territoriaalsetest analüüsidest ja praegustest Euroopa 
statistikasüsteemidest peaaegu üldse Euroopa tasandi teavet.

Liikumine vaesuselt tõrjutusele
Haavatavad elanikkonnarühmad seisavad silmitsi mitmetahuliste probleemidega, mille kaudu 
vaesus süveneb ja omandab tõrjutuse ning suureneva eraldatuse kuju. Pikaajaliselt töötute 
rühmade tõrjutus viib tihti tegevusetuseni, mis pärsib nende võimet tulla toime sotsiaalsete ja 
majanduslike raskustega.

Tõrjutusel on tugev ruumiline mõõde
Majandusliku ja sotsiaalse arengu suundumusest väljatõrjutus ilmneb enamasti ruumiliselt ja 
on territoriaalse tõrjutusega vastastikku seotud; seepärast on töökohad ja teenused 
haavatavatele elanikkonna rühmadele halvemini kättesaadavad.

Sotsiaalsete rühmade eluväljavaated on määratletud nende geograafilise asukohaga: 
piirkonnad, asjaomased mikropiirkonnad, ja kõige üldisemalt nende elukeskkonnast. 
Tõrjutuse risk on seepärast väga tugevalt ruumiliselt määratletud.

Nähtus ilmneb mikropiirkondlikul tasandil
Tähtis on rõhutada, et need sotsiaalsed ja majanduslikud kriisipiirkonnad kujunevad enamasti 
piirkondadevahelistes perifeersetes piirkondades või mahajäänud mikropiirkondades ja NUTS 
2 tasand neid enamikul juhtudel ei hõlma.
Seepärast ei saa ruumilises mõttes haavatavaid kogukondi uurida NUTS 2 tasandil, vaid ELi 
terminoloogia kohaselt LAU 1 ja LAU 2 tasanditel.

Eraldatus ilmneb ka maapiirkondades
Ümbritsevate hõredama asustusega piirkondadega võrreldes on eraldatuse protsessid linnades 
kergemini eristatavad. Eraldatusest mõjutatud maapiirkondades on olukord tegelikult veelgi 
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halvem.
Linnapiirkondades on eraldatuse protsessid vastastikuse seoses äärelinnastumise 
suundumusega, mille tulemusel taandarenevad traditsioonilised linnakeskused. Samas on 
lisaks getodele sotsiaalsed pinged palju rohkem koondunud mahajäänud maapiirkondadesse.
Uutes liikmesriikides, kus majanduslik üleminek on suurendanud piirkonnasiseseid erinevusi, 
on maapiirkondade elanikud väga ebasoodsas olukorras.

Probleem on varjatud: puuduvad rahastamisvahendid
Siinkohal käsitletav territoriaalse tõrjutuse nähtus ei kajastu piisavalt ei Euroopa statistikas 
ega ka poliitilistes eesmärkides ja rahastamisvahendites.
Ühiskonnarühmad, keda territoriaalne tõrjutus puudutab, on varjatud nii ruumianalüüsi, 
tegevuse planeerimise kui ka otsustajate eest.
Need protsessid toimuvad väiksemate territoriaalüksuste tasandil ja seepärast väidetakse 
käesolevas ülevaates, et NUTS 2 tasand, näiteks EUROSTATi poolne andmete kogumine või 
ESPONi programmi süstemaatilised analüüsid, ei suuda neid Euroopa tasandil tuvastada. 
Puuduvad sobivad üldiselt kohaldatavad territoriaalsed näitajad.
Nagu on näha käesolevas raportis esitatud analüüsi tulemustest, pole praeguse 
statistikasüsteemi raames võimalik analüüsida piirkonnasiseseid erinevusi NUTS 2 
piirkondades, mis oleksid kogu ELi ulatuses võrreldavad. Näitajad, millega mõõdetakse 
erinevusi territoriaalsete statistiliste üksuste vahel, ei suuda üldse kajastada tegelikke 
piirkonnasiseseid erinevusi. Euroopa tasandil ei ole veel ühtselt kehtestatud territoriaalseid 
näitajaid, mis kajastaksid kohalikke, piirkondlikke ja sotsiaalseid puudusi, eelkõige eraldatust.

Piirkonnasisesed sotsiaalsed ja geograafilised ääremaad
Territoriaalsete erinevuste osas jätab NUTS 2 piirkondadele keskenduv Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika tähelepanu alt välja mitu piirkondades tekkivat probleemi. 
Piirkonnasisesed erinevused on paljudel juhtudel piirkondadevahelistest olulisemad.
Piirkondliku majandusarengu liikumapanevaks jõuks olevate suurte ja keskmise suurusega 
linnade olukorda kajastavad peamised sotsiaalsed ja majanduslikud näitajad juhivad tihti meie 
tähelepanu kõrvale naaberpiirkondade või eraldatud linnaosade probleemidest. Tegelikult on 
tekkinud suured erinevused kiiresti muutuvate linnapiirkondade ja nende piirkondade vahel, 
mis on sotsiaalse ja majandusliku arengu protsessidest kõrvale jäetud.

Territoriaalsel tasandil probleemide käsitlemiseks vajatakse integreeritud lähenemisviisi
Eespool toodud analüüs näitab, et haavatavate elanikkonna rühmade probleemide 
lahendamiseks ei piisa horisontaalsetest lähenemisviisidest. Haavatavate elanikkonna 
rühmade olukorra parandamiseks on vaja sellist territoriaalset lähenemisviisi, mis käsitleks
probleemide keerukust ja asjaomaste piirkondade geograafilist asukohta. Eksisteerib tegelik 
vajadus mikropiirkondliku lähenemisviisi järele, mis keskenduks piirkonnasisestele 
erinevustele ja kõige rohkem ohustatud piirkondadele.
Vastasel korral võivad polariseerumisprotsessid süveneda – eriti kui majanduslik ja sotsiaalne 
sekkumine keskendub kiiresti arenevatele keskustele – ja tõrjutud piirkondade allakäik 
süveneb. Kõnealuse probleemi käsitlemisel tuleks suurt rõhku panna ruumiplaneerimisele ja 
integreeritud ruumilisele arengule. 
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2. Piirkonnasisene territoriaalne tõrjutus

Vajakajäämised võrdsete võimaluste osas, sotsiaalsete konfliktide koondumine, eriti 
haavatavate elanikkonna rühmade koondumisest tulenev eraldatus, võib esineda mitmel juhul. 
See on tuntud probleem seoses linnaarenguga, kuid uute liikmesriikide kogemuse põhjal 
ilmneb see peamiselt territoriaalse probleemina.

Vähimarenenud piirkonnad territoriaalse tõrjutuse ohus
Haavatava rühma ja ühiskonna enamiku vahel on nii ruumiline kui ka sotsiaalne vahemaa. 
Tõrjutuse põhjused tulenevad enamasti tõrjutud rühma asukohast. Asukoht võib olla tõsiseks 
puuduseks järgmiste tegurite alusel:

 asukoha omadused
o töökohtade kättesaadavus;
o linnakeskuste kaugus;
o halb sõi suhteliselt kallis transpordi infrastruktuur;
o madal sissetulek;

 piirkonna sisemised omadused
o edukate ettevõtjate olemasolu või puudumine;
o madal tööhõive määr;
o inimeste madal kvalifikatsioon;
o inimressursid (tervise, kvalifikatsiooni, heaolu tähenduses);
o tehiskeskkonna seisund;
o erinevate sotsiaalsete rühmade vahelised pinged, rassism ja eraldatus;
o avalike teenuste olemasolu ja kvaliteet.

Territoriaalne tõrjutus ei ole üldiselt vähearenenud piirkondade tüüpiline probleem, samuti 
pole see ainult maapiirkondade probleem, vaid see on ääremaade, sügavas kriisis olevate 
mikropiirkondade eripärane omadus .  Territoriaalne tõrjutus jaguneb järgmisteks 
tekkepõhisteks tüüpideks, mida põhjustavad piirkonna omadused esinevad tihti koos:

- ääremaal asuv piirkond;
- piirkond, kuhu tõrjutud sotsiaalsed rühmad, vaesed ja vähemused on koondunud;
- majandusliku struktuurimuutuse tulemusena tekkinud konfliktipiirkond.

Suuremad territoriaalüksused varjavad tõrjutud piirkondade probleeme
Üks vähearenenud ja mahajäänud piirkondade vähese nähtavuse probleemidest seostub 
territooriumide andmete kokkuliitmisega. Kui statistikas esitatakse suuremate 
territoriaalüksuste andmed, siis muutuvad territoriaalüksuste sisesed erinevused nähtamatuks. 
ELi ühtekuuluvuspoliitika (NUTS 2) olemasolev mõõdetav alusüksus muudab nende 
territoriaalüksuste sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid eri riikide piires võrreldavateks. 
Ühtekuuluvuspoliitika vahendite jagamisel piirkondade ja riikide vahel tuleks seda 
lähenemisviisi jätkuvalt kohaldada.

Siiski on piirkondliku ühtekuuluvuse tõlgenduse vaatepunktist käimas mitu ruumilist 
protsessi, mis pole nähtavad NUTS 2 tasandi sotsiaal-majanduslike näitajate kaudu ja jäävad 
seepärast varjatuks.
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Haavatavate elanikkonna rühmade koondumine piirkondade ääremaadele
Lisaks linnade ja neid ümbritsevate maapiirkondade vajadustele on peamiseks muude 
piirkondadega suuri arenguerinevusi põhjustavaks teguriks infrastruktuuri puudumine, eriti 
idapoolses Kesk-Euroopas.

Tulenevalt tööturu kohalikust territoriaalsest korraldusest, transpordi- või infoühenduste 
puudumisest, ei saa maapiirkondade elanikud, kes on vähem liikuvad, juurdepääsu kõrgemalt 
arenenud linnade poolt pakutavatele võimalustele. Sellest tulenevalt ei krooni linnade 
külgetõmbe mõju edu ja vaesusest ning infrastruktuuri ebapiisavast kättesaadavusest 
tulenevalt tunnustatakse maapiirkondade potentsiaali üha vähem.
Uutes liikmesriikides, kus on vähem linnadesse saabuvast sisserändest põhjustatud pingeid, 
avalduvad sotsiaalne eraldatus ja puudused võrdsete võimaluste osas peamiselt nende 
maapiirkondades. See on vähemalt sarnase raskusastmega probleem.

Territoriaalne tõrjutus pole ainult sotsiaalne probleem
Lisaks sellele, samal ajal kui vaesus on põhiliselt ebapiisava sissetuleku tulemus, läheb 
territoriaalne tõrjutus sellest kaugemale, sest need, kes elavad eraldatud rajoonides, jäävad 
sellest tulenevalt rohkem ilma õppimisvõimalustest ning juurdepääsust infrastruktuurile ja 
teenustele.
Rahvuslikud erinevused – sisserändajate koondumine linnade getodesse ja romide suurenev 
eraldatus uutes liikmesriikides – muudavad mahajäänud piirkondade probleemid veelgi 
tõsisemaks, kuna nende integratsioon on veelgi keerulisem.

Lõpuks on enamik haavatavatest elanikkonna rühmadest, lisaks sellele, et nad ei saa osa 
sotsiaal-majandusliku a r engu  positiivsest mõjust, tõenäoliselt kõrvale jäetud ka 
otsustamisprotsessidest.

Vähene territoriaalsete andmete kogumine ja töötlemine Euroopa uuringutes
Sotsiaalsed probleemid ei kajastu Euroopa statistikas piisavalt. Selleks et saada võrreldavad 
territoriaalüksused, tuleb valida erinevad territoriaalsed tasandid ja eri riikide andmed 
selliselt, et territoriaalüksuste suurus võimalikult vähe erineks.
Lisaks piirkondlike andmete rühmitamise probleemile on territoriaalseks analüüsiks meie 
käsutuses liiga vähe sotsiaalseid näitajaid ja seepärast keskenduvad Euroopa ruumiuuringud 
sotsiaalsetele probleemidele vähem. On mõned konkreetse juhtumi uuringud, milles 
kirjeldatakse eraldatuse ja territoriaalse tõrjutuse nähtuseid, kuid siiski puudub kõrgemal 
tasandil kohaldatav üleeuroopaline analüüs. Näitajad, mida saab piirkondlikult kohaldada, on 
järgmised:

 hõivatuse määr;
 tööhõive määr,
 pikaajalise tööpuuduse määr;
 vaesuse risk;
 keskmine eluiga;
 algkooliharidusega inimeste osakaal.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskidega tegeletakse riikide piires erinevalt. Liikmesriikide 
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süsteemid erinevad nii kasutatavate vahendite hulga kui ka nende jaotamise mehhanismide 
osas. Lisaks riikidevahelistele erinevustele – juhul kui tõesti soovitakse mahajäänud ja 
eraldatud piirkondade probleeme lahendada – tuleb tunnistada, et vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse probleemide näol on tegemist territoriaalsete küsimustega, mis vajavad käsitlemist 
ruumilise lähenemisviisi kaudu, kusjuures konkreetselt kõige ebasoodsamas olukorras 
olevatele piirkondadele eraldatakse piisavalt vahendeid.


	707790et.doc

