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1. Inledning
Sammanhållningspolitiken är en av EU:s viktigaste prioriteringar. Denna politik, som anslås 
medel motsvarande en tredjedel av EU:s budget, baseras mer än all annan politik på principen 
om solidaritet och syftar till att minska ekonomiska, sociala och territoriella skillnader mellan 
medlemsstaterna och deras 268 regioner.
Trots insatserna är skillnaderna fortfarande stora. Man kan erinra om att i var fjärde region 
ligger BNP per invånare under 75 procent av genomsnittet i EU. Det finns också stora 
obalanser inom regionerna. 

Flera europeiska studier, resultatet av programmet ESPON 2006, 
sammanhållningsrapporterna och de strategiska initiativen visar att social marginalisering är 
geografiskt koncentrerad till de mest underutvecklade områdena. 
Syftet med detta betänkande är att visa på den regionala kopplingen när det gäller segregation 
och sårbara grupper och att framhålla hur viktigt det är att identifiera dessa företeelser och 
hantera dem utifrån regionala aspekter. Problemet med sårbara samhällsgrupper bör därför 
behandlas inom ramen för territoriell sammanhållning.
I betänkandet betonas det att man måste identifiera och erkänna huvudproblemen för att 
kunna ta itu med territoriell utslagning som orsakas av regional utveckling på mikronivå. Det 
finns emellertid knappast några EU-omfattande uppgifter i de studier av regionerna som 
genomförts hittills och inom EU:s nuvarande statistiska system.

Från fattigdom till utslagning
De sårbara grupperna har att kämpa med mångfasetterade problem som är orsaken till att 
fattigdomen blir värre, vilket i sin tur medför utslagning och ökad segregation. De 
långtidsarbetslösa gruppernas utanförskap leder ofta till inaktivitet som försämrar deras 
förmåga att övervinna sociala och ekonomiska svårigheter.

Marginaliseringen har ofta en stark geografisk koppling
Utestängning från den ekonomiska och sociala utvecklingen är för det mesta geografiskt 
betingad och hänger samman med territoriell utslagning, vilket förklarar varför sårbara 
grupper har svårare att få arbete och tillgång till tjänster.

Sociala gruppers förväntade livslängd avgörs av deras geografiska omgivning – regioner eller 
mikroregioner – och rent allmänt av deras livsmiljö. Den geografiska faktorns betydelse för 
risken för utslagning är därför mycket stor.

Företeelsen uppträder på mikroregional nivå
Det är viktigt att betona att dessa sociala och ekonomiska krisområden för det mesta uppstår i 
avsides belägna inomregionala områden eller i eftersläpande mikroregioner som i de flesta 
fall inte kan klassificeras som NUTS 2-nivå.
Uppkomsten av geografiskt sårbara samhällsgrupper kan därför inte studeras på NUTS 2-nivå 
utan på LAU 1-nivå och LAU 2-nivå, enligt EU:s terminologi.
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Segregation även i landsbygdsområden
Segregationsprocessen är mer uppenbar i städerna än i omgivande mindre befolkade områden. 
Situationen i segregerade landsbygdsområden är emellertid ännu värre.
I stadsområden är segregationsprocessen förknippad till förorternas utbredning som leder till 
att de traditionella stadskärnorna bortfaller. Bortsett från stadsghettona koncentreras de 
sociala spänningarna betydligt mer till eftersläpande landsbygdsområden. Situationen är 
mycket svår för landsbygdsbefolkningen i de nya medlemsstaterna där den ekonomiska 
övergången har förstärkt de inomregionala skillnaderna. 

Det dolda problemet: avsaknaden av verktyg
För den företeelse med territoriell utslagning som behandlas här finns det varken europeisk 
statistik i tillräcklig omfattning eller adekvata politiska mål och instrument.
De samhällsgrupper som också drabbas av territoriell utslagning är dolda för de geografiska 
analyserna, åtgärdsplanerna och beslutsfattarna.
Dessa processer inträffar på en nivå som omfattar mindre regioner, vilket förklarar varför de 
nuvarande observationsverktygen på NUTS 2-nivå, såsom Eurostats uppgiftsinsamling eller 
de systematiska analyserna inom ramen för ESPON-programmet, inte kan identifiera dem på 
EU-nivå. Det finns inga allmänt tillämpade eller lämpliga territoriella indikatorer.
Enligt analysen i detta betänkande kan man genom det nuvarande statistiska systemet inte 
göra en analys av inomregionala skillnader i NUTS 2-regioner som skulle kunna vara 
jämförbar i hela EU. Indikatorerna för att mäta skillnaderna inom de territoriella statistiska 
enheterna kan inte alls redovisa de verkliga inomregionala skillnaderna. De territoriella
kännetecken som medför lokala, regionala och sociala nackdelar – i synnerhet segregation –
har ännu inte införts på ett enhetligt sätt i hela EU.

Inomregionala sociala och geografiska randområden
När det gäller territoriella skillnader bortser den europeiska sammanhållningspolitiken med 
inriktning på NUTS 2-regionerna från flera problem som uppstår inom regionerna. De 
inomregionala skillnaderna är i många fall större än skillnaderna mellan regionerna.
Eftersom de synliga sociala och ekonomiska indikatorerna i de stora och medelstora städerna 
utgör pådrivande faktorer i den regionala ekonomin bortser vi ofta från problemen i 
närliggande områden eller i segregerade stadsområden. Faktum är att det uppstår stora klyftor 
mellan dynamiska stadsområden och områden som hamnar utanför den sociala och 
ekonomiska utvecklingsprocessen.

Det krävs en integrerad strategi för att ta itu med problemet på territoriell nivå
Enligt analysen ovan räcker det inte med övergripande strategier för att lösa problemen för de 
sårbara grupperna. För att ta itu med situationen för dessa grupper krävs det en territoriell
strategi som är anpassad till problemens komplexitet och de berörda områdenas geografiska 
läge. Det krävs en mikroregionalt baserad strategi med fokusering på inomregionala 
skillnader och de mest känsliga områdena.

Polariseringsprocessen kan i annat fall komma att fördjupas, framför allt om de ekonomiska 
och sociala insatserna koncentreras till de dynamiska centren, och de marginaliserade 
områdena kan riskera att gå tillbaka ytterligare. När man tar itu med detta problem bör man 
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lägga tonvikten vid fysisk planering och övergripande regional utveckling.

2. Territoriell utslagning inom regionerna
Företeelser som bristande jämlikhet och koncentration av sociala konflikter, särskilt i 
segregerade områden, vilket medför koncentration av sårbara grupper, kan uppstå i många 
olika sammanhang. Detta är ett välkänt problem i städerna, men enligt erfarenheterna i de nya 
medlemsstaterna är det i huvudsak ett problem på regional nivå.

De mest underutvecklande områdena löper störst risk för territoriell utslagning
Det finns både ett geografiskt och socialt avstånd mellan de sårbara grupperna och det övriga 
samhället. Orsaken till marginalisering kan ofta sökas i den sårbara gruppens lokalisering. Det 
geografiska läget kan innebära stora nackdelar beroende på följande faktorer: 

 Allmänna faktorer:
– Tillgång till arbete.
– Avstånd till stadscentrum.

– Dålig transportinfrastruktur eller förhållandevis höga transportkostnader.
– Låga inkomster.

 Lokala faktorer i området:
– Brist på eller tillgång till framgångsrika entreprenörer.

– Låg sysselsättningsgrad.
– Låg utbildningsnivå.

– Mänskliga resurser (när det gäller hälsa, kvalifikationer, välstånd).
– Byggnadsstandard.

– Spänningar mellan olika sociala grupper, rasism och segregering.
– Brist på offentlig service av hög kvalitet.

Territoriell utslagning är vanligtvis inte det typiska problemet i underutvecklade områden och 
berör inte bara landsbygdsområden, utan är snarare kännetecknande för randområden och 
mikroregioner i djup kris. Territoriell utslagning kan delas in i följande typer beroende på 
flera samverkande regionala faktorer:

- Område med perifert läge.
- Område med koncentration av marginaliserade sociala grupper, fattiga och 
minoriteter.
- Område med konflikter på grund av ekonomisk strukturomvandling.

Stora regionala enheter döljer problemen i marginaliserade regioner
Ett av problemen med de mindre utvecklade och eftersläpande områdenas bristande synlighet 
är att regionerna slås samman. Om statistiken redovisar uppgifter om de större territoriella
enheterna, försvinner skillnaderna inom dessa enheter. Den tillgängliga måttenheten för EU:s 
sammanhållningspolitik (NUTS 2) gör att de sociala och ekonomiska faktorerna i dessa 
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territoriella enheter i olika länder blir jämförbara. För fördelningen av 
sammanhållningspolitiska resurser mellan regioner och länder bör man i första hand tillämpa 
denna metod.
När det gäller tolkningen av begreppet territoriell sammanhållning finns det emellertid flera 
regionala utvecklingstendenser som inte framkommer genom de socioekonomiska indikatorer 
som fastställs på NUTS 2-nivå och som därför förblir dolda.

Territoriell koncentration av sårbara grupper i regionala randområden
Jämsides med städernas och de omkringliggande större landsbygdsområdenas behov är 
bristen på infrastruktur den huvudsakliga anledningen till de allvarliga inomregionala 
utvecklingsklyftorna, framför allt i östra Centraleuropa.

På grund av den lokala territoriella organisationen av arbetsmarknaden och bristen på 
transporter eller elektroniska förbindelser kan invånarna på landsbygden med sin sämre 
rörlighet inte dra nytta av fördelarna i de mer utvecklade städerna. Städernas attraktionskraft 
har därför ingen positiv effekt, och på grund av fattigdom och bristande tillgång till
infrastruktur erkänns landsbygdsområdenas potential i allt mindre grad. 
I de nya medlemsstaterna, där spänningar på grund av koncentrerad invandring till städerna är 
mindre uttalad, är social segregation och bristande jämlikhet vanligast i dessa 
landsbygdsområden. Problemen där är i alla fall av samma omfattning som i städerna.

Territoriell utslagning går utöver de sociala problemen
Medan fattigdom är ett resultat av otillräckliga inkomster är territoriell utslagning dessutom 
ett större problem, eftersom de som bor i segregerade bosättningar eller områden förlorar 
många fler möjligheter: inlärningsmöjligheter och tillgång till infrastruktur och tjänster.

De etniska olikheterna – invandrartäthet i stadsghetton och ökad segregation av den romska 
befolkningen i de nya medlemsstaterna – gör problemet med eftersläpande områden ännu 
större, eftersom integration blir ännu svårare i detta fall.
De mest sårbara grupperna riskerar slutligen att inte få ta del av den socioekonomiska 
utvecklingens positiva effekter och även att inte kunna delta i beslutsfattandet.

Begränsad insamling och bearbetning av territoriella uppgifter i europeisk forskning
De sociala problemen är inte tillräckligt synliga i EU:s statistik. För att få fram jämförbara 
territoriella enheter måste man välja ut olika regionala nivåer och uppgifter från olika länder 
på ett sådant sätt att de territoriella enheternas storlek varierar så litet som möjligt.
Förutom regionala avgränsningsproblem finns det bara begränsade sociala indikatorer för att 
man ska kunna göra en uppdelning enligt region, och därför är EU:s forskning om regional 
utveckling mindre inriktad på de sociala problemen. Det finns några fallstudier som visar på 
företeelser som segregation och territoriell utslagning, men ingen EU-omfattande analys med 
högre validitet har hittills genomförts. De indikatorer som kan tillämpas på regionerna är 
följande:

 Förvärvsfrekvens
 Sysselsättningsgrad
 Långtidsarbetslöshet
 Fattigdomsrisk 
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 Förväntad livslängd
 Andel av befolkningen som endast gått sex år i grundskola

Sättet att hantera fattigdom och social marginalisering varierar från land till land. 
Medlemsstaternas system skiljer sig inte bara åt när det gäller tillgängliga resurser utan också 
när det gäller system för anslagstilldelning. Om vi, oavsett nationella skillnader, verkligen vill 
lösa problemen med eftersläpande segregerade områden, måste vi inse att problemen med 
fattigdom och social marginalisering är regionala frågor som måste hanteras genom en 
planeringsansats med tillräckliga resurser och med konkret inriktning på de minst gynnade 
områdena.
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