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Miks on vaesust ja 
ebavõrdust tarvis selgitada?

Vaatamata Euroopa Liidu (EL) üldisele jõukusele 
on vaesuse tase ELis endiselt suhteliselt kõrge. 
Vaesusohus on peaaegu iga seitsmes Euroopa 
Liidu kodanik. Mõne elanike rühma, näiteks 
laste ja eakate puhul, on need näitajad veel 
kõrgemad. Kuid probleemi ulatus ja tõsidus jääb 
poliitika -kujundajatele või laiemale üldsusele 
sageli raskesti mõistetavaks. Selle tulemusena 
ei tegeleta vaesuse väljajuurimisega piisavalt. 
Sageli on selle põhjuseks laialt levinud mõtte-
viis, et vaesus on midagi nii äärmuslikku, mis 
ähvardab inimese olemasolu, ning seda seosta-
takse peamiselt arengumaadega. Kuid reaalsus 
näitab, et vaesus on ELis vägagi tegelik prob-
leem, mis toob paljude inimeste ellu häda ja 
viletsust. See on otsene rünnak inimeste funda-
mentaalsetele kodanikuõigustele, piirab nende 
võimalusi oma täieliku potentsiaali saavu-
tamiseks, läheb ühiskonnale palju maksma ja 
takistab jätkusuutlikku majanduslikku arengut. 
Lisaks kajastab vaesus riiklike süsteemide või-
metust ressursse ja võimalusi õiglasel ja võrdsel 
moel ümber jaotada. See viib välja sügavale 
juurdunud ebavõrdsuseni ning sealt omakorda 
kontrastini üksnes mõnede kätte kontsentree-
runud liigse rikkuse ja piiratud ning alaväärtus-
liku elu vahel, mida peavad elama teised, olgugi 
nende elupiirkonnaks majanduslikult jõukas ala. 
Vaesusteemadel ELis peetav debatt on sageli 
tugevas seoses „sotsiaalse tõrjutusega“.

Mõistet „sotsiaalne tõrjutus“ kasutatakse nende 
protsesside rõhutamiseks, mis tõukavad inimesi 
ühiskonna ääremaadele, piiravad juurdepääsu 
ressurssidele ja võimalustele ning kahandavad 

osalust normaalses seltsi- ja kultuurielus, teki-
tades inimestes tunde, et nad on tähtsusetud, 
jõuetud toimima ja diskrimineeritud. Teine 
vaesu sega sageli seostatav mõiste on „kait-

setus“. Inimesed on kaitsetus olukorras, kui 
nende isiklik heaolu on ohus, sest neil napib 
vajalikke ressursse, kui neid ohustab teistele 
võlgu jäämine, kui nad kannatavad halva tervise 
all, on hariduslikult ebasoodsas olukorras ja 
kui nende elamistingimused ning ümbritsev 
keskkond on puudulikud. Need on olulised 
vaesusega seotud kontseptsioonid. Kuid kõik 
inimesed, kes on sotsiaalselt tõrjutud või kait-
setud, ei pruugi olla vaesed. Selles selgitus-
tekstis keskendub EAPN just vaesuse eriomasele 
mõõtmele.

Mida see tekst käsitleb?

See selgitustekst esitab lihtsa sissejuha-

tuse vaesusteemadel peetavasse debatti. 
Keskendutakse peamiselt vaesuse olemuse ja 

ulatuse praegustele perspektiividele, vaesuse 
põhjustele ja vaesuse seostele ebavõrdusega. 
Selgitame lugejale, mida praegu Euroopa Liidus 
vaesuse all üldiselt mõistetakse ja kuidas seda 
mõõdetakse ning toome välja mõned nende 
lähenemisviiside puudused. Selgitustekst on 
EAPNi vaesusvastaste vahendite komplektis 
esimene abivahend, mille eesmärk on muuta 
vaesus paremini nähtavaks, mõistetavaks ning 
tegutsema ajendavaks: seda kõike osana EAPNi 
eelkampaaniast aastale 2010, mis on Euroopa 
Liidus vaesusega võitlemise aasta.
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VAESUS

Tekstikast 1

Mis see on?

Üks vaesusest rääkimisega seostuvaid prob-
leeme seisneb selgitamises, mida vaesus õigu-
poolest tähendab ja kuidas seda defineerida. 
Praegu ELi tasandil peetavates jooksvates debat-
tides jaotatakse vaesus üldiselt kahte liiki – abso-
luutne ehk äärmuslik vaesus ja suhteline vaesus.

Absoluutne ja suhteline vaesus

Absoluutne ehk äärmuslik vaesus on olukord, 
kus inimestel napib põhilisi toimetulekuvahen-
deid. Näiteks võivad nad nälgida, neil ei pruugi 
jätkuda puhast joogivett, pole rahuldavat 
eluaset, piisavalt rõivaid või ravimeid, ning nad 
näevad vaeva, et üldse elus püsida. Sedalaadi 
vaesust kohtab kõige rohkem arengumaades, 
kuid ka mõned Euroopa Liidu kodanikud, 
näiteks kodutud või romad, kogevad endiselt 
sedalaadi äärmuslikku vaesust.

ÜRO kaldub suunama oma pingutusi just abso-
luutse ehk äärmusliku vaesuse elimineerimisele.

ÜRO selle aastatuhande arengueesmärkide 
esimene sihtmärk on kõrvaldada äärmuslik 
vaesus ja nälg. Äärmusliku vaesuse kõrvalda-
mine kujutab endast eesmärki vähendada 
poole võrra nende inimeste arvu, kellel on 
elamis kuludeks vähem kui dollar päevas. 
Euroopa Liidu maades mõistetakse vaesuse all 
üldiselt siiski suhtelist vaesust.

Suhteline vaesus on olukord, kus mõne 
inimese elustandard ja sissetulek on selle riigi 
või piirkonna üldisest elustandardist nii palju 
madalam, et nad peavad normaalse elu elami-
seks ja tavapärastes majanduslikes, sotsiaalsetes 
ja kultuurilistes tegevustes osalemiseks vaeva 
nägema. Mida see täpselt tähendab, on riikide 
lõikes erinev, sõltuvalt sellest, milline on valdava 
enamiku elustandard. Kuigi suhteline vaesus 
pole nii äärmuslik kui absoluutne vaesus, on see 
siiski väga tõsine ja inimest kahjustav seisund.

ELi sotsiaalse kaasatuse protsess kasutab 
vaesuse suhtelist definitsiooni (vt tekstikast 1).

Mis on suhteline vaesus

Öeldakse, et inimesed on vaesed, kui nende sissetulek ja ressursid on nii piiratud, et see takistab 
neil sellise elustandardi omamist, mida nende kogukonnas peetakse aktsepteeritavaks. Vaesuse 
tõttu võivad nad kogeda mitmesuguseid ebasoodsaid olukordi – töötus, madal sissetulek, 
kehvad elamistingimused, puudulik tervishoid ja takistused elukestva õppe, kultuuri, spordi ja 
huvialadega tegelemiseks ning meeldivaks puhkamiseks. Nad on teiste inimeste jaoks normaal-
setes tegevustes (majanduslikes, sotsiaalsetes ja kultuurilistes) osalemisest sageli välja jäetud 
ja alaväärtustatud ning nende juurdepääs põhiõigustele võib olla piiratud.

Euroopa Komisjon, „Ühisaruanne sotsiaalsest kaasamisest, 2004“
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Vaesus kui reaalsus

Need ametlikud definitsioonid ei suuda 
vaesuses elamise igapäevast heitlust sageli 
siiski kuigi reaalselt kajastada. Selle paremaks 
mõistmiseks on oluline küsida inimestelt, kes 
ise vaesust kogevad, mida see nende jaoks 
tegelikult tähendab, ning kaasata nad otseselt 

Igapäevane heitlus

Eeltoodud tekstilõikudest nähtub, et Euroopa 
Liidus seisneb vaesuse reaalsus tunduvalt enam 
igapäevases võitluses eluspüsimise eest, mis 
kahjustab tervist ja psüühilist heaolu ning on 
stressitekitav.

Vaesuses elamine võib tähendada järgmisi eba-
soodsaid olukordi:

• sõpradest ja sugulastest isoleerituks muutumine;

• lootuse puudumine ja jõuetuse ning ilmajäetuse 
tunne, kus inimesel pole kontrolli otsuste üle, mis 
tema igapäevaelu mõjutavad;

• info puudumine kättesaadavate toetuse saamise 
võimaluste ja sotsiaalteenuste kohta;

• probleemid oma esmatarbevajaduste rahuldami-
sega ja juurdepääsuga rahuldavale eluasemele, 
haridusele ja elukestva õppe võimalustele;

Mida vaesus tähendab?
Mida vaesust kogevad inimesed 
mõtlevad?

lahenduste väljatöötamisse ja elluviimisse. 
EAPNi eesmärgiks on kanda hoolt selle eest, et 
vaesust kogevate inimeste hääl, mis nende olu-
korda kirjeldab ja määratleb, jõuaks avalikkuse 
kõrvu (vt tekstikast 2) ning edendada nende ini-
meste aktiivset osalemist vaesuse väljajuurimise 
poliitikate ja programmide väljatöötamises, 
elluviimises ja seires.

• elamine ebaturvalises rajoonis, kus on kõrge 
kuritegevuse ja vägivalla määr ning kehvad kesk-
kondlikud tingimused, või asub rajoon taristutest 
kaugel ja on isoleeritud;

• läbiajamine ilma põhiliste esmatarbevahenditeta, 
sest vaesel ei pruugi olla võimalik lubada endale 
põhilisi kommunaalteenuseid nagu vesi, küte ja 
elekter või osta tervislikku toitu või uusi rõivaid või 
kasutada ühistransporti;

• rahaline suutmatus osta ravimeid või minna 
hambaarsti juurde;

• päevast päeva elamine ilma mingite säästude või 
reservideta aegadeks nagu töökoha kaotus või 
haigestumine, ning seetõttu võlgadesse sattumise 
oht;

• ärakasutatud olemine ja illegaalsetesse olukorda-
desse sunnituse talumine;

• rassismi ja diskrimineerimise kogemine;

Isoleeritus

„Olen kaotanud oma sõbrad, sest ma ei 
saa nende tegevustes osaleda; isegi enese-
abirühmades osalemine nõuab aega ja 
raha, kuid mul on igasugustes vestlustes 
osalemiseks mõlemat liiga vähe.“

„Ma ei saa endale lubada igapäevast 
ajalehte; raamatud, eelkõige teaduslik kir-
jandus, on minu jaoks lihtsalt liiga kallid.“

Inimeste hääled, kes osalesid vaesust kogevate inimeste 5. Euroopa kohtumisel, mis korral-

dati 2006. aastal ELi eesistujariigi Austria egiidi all.

Rahuldava töökoha puudumine

„Mul pole töö- ega elukohta. Kuidas ma 
saan oma elu üldse kujundama hakata, 
kui mul tööd pole?“

„Pean teile tunnistama, et ma töötan 
illegaalselt, aga mitte sellepärast, et ma 
seda heaks ja õigeks peaksin. Olen taga-
järgedest täiesti teadlik, aga see on minu 
jaoks ainus töösaamise moodus.“

Hirm oma laste pärast

„Mul on võimatu oma laste sõpru meie koju 
kutsuda, sest siin on nii vähe ruumi. Seega 
ei kutsu nemad ka minu lapsi enam külla. 
Mis tähendab, et nendest saavad samuti 
tõrjutud. Me oleme sunnitud elama elu, mis 
kõigi teiste eest varju jääb.“

„Mu lapsed ei saa osaleda klassiekskursioo-
nidel, ühistes suusalaagrites ega nädalasel 
keelereisil välismaale. Nende harjutamine 
elukestva õppega pole rahaliselt võimalik. 
Ma ei saa endale isegi kultuurialaseid tege-
vusi lubada.“

„Mu lapsed saavad päranduseks minu 
vaesuse.“

Esmatarbevahendite puudumine

„Ma saan endale lubada ainult odavat toitu; puu- ja köö-
giviljad, mida lastele ostan, on liiga kallid; kala ei jaksa 
üldse osta; „tervislik toit“ on minu jaoks liiga kulukas.“

„Probleem pole selles, et meil raha aeg-ajalt otsa saaks. 
Tõeline probleem on see, et me elame kogu oma elu sel 
moel ja meie lapsed kasvavad ka sellises elus üles.“

„Hispaanias on turistidele üüritavad korterid hooajavä-
listel perioodidel tühjad. Teiselt poolt on siin palju kodu-
tuid, kel pole üldse katust pea kohal. Kuidas me sellist 
ebavõrdsust lastele selgitada saame?“

„Ma ei saa oma katkiläinud telekat parandada lasta.“

Bürokraatia ja infopuudus

„Süsteem on liiga keeruline, ma ei tea, kust mida 
saab.“

„Olen veetnud öid pappkastides. Mul oli valik, kas 
surra tänaval või oma elu tagasi enda kontrolli alla 
saada. Läksin sotsiaalhoolekandesse küsimusega, kas 
nad saavad aidata mul maja leida. Põrkasin kokku 
meeletu bürokraatiaga. Mul tuli oma lugu mitu korda 
jutustada, igale inimesele jälle uuesti, ja kulus aastaid, 
enne kui ma lõpuks maja sain.“

„Iga kord, kui ma oma elulugu ametnikele jutustan, 
saab mulle osaks palju kaastunnet ja osavõtlikkust, 
aga reeglid takistavad neil tõhusat abi anda.“

Lugupidamisest ilmajäämine ja 

lootuse puudumine

„See, kuidas inimesed sind vaatavad, on alandav. Sind 
ei peeta üldse inimeseks.“

„Mõnikord tekib sul tunne, et loomad on ühiskonnas 
paremini kaitstud, sest kui sa näiteks koera peksad, 
mõistetakse sind süüdi ja võib-olla pannakse vangi, 
aga kui sa peksad mõnda inimest, siis ma pole sugugi 
kindel, et sellele samasugune karistus järgneb… Mina 
tunnen, et koertest peetakse rohkem lugu ja neid 
koheldakse paremini kui mustlasi.“

„Ma ei näe juba aastaid mingit progressi. Mul pole 
tulevikku.“

„Tunnen end pisut nagu don Quijote. Võitlen siin ja 
seal tuuleveskitega ja tõelist lootust ei leidu enam 
kusagil.“

Tekstikast 2
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• võimetus osaleda normaalses seltsi- ja puhkeelus, 
näiteks käia pubis või kinos või spordiüritustel või 
minna sõpradele külla või osta pereliikmetele 
sünnipäevakinke1.

Kokkuvõttes tähendab vaesus kui reaalsus 
Euroopa Liidus seda, et see mõjutab inimeste 
elu paljusid tahke ja piirab inimeste juurde-
pääsu oma põhilistele kodanikuõigustele. 
Vaesust kogevate inimeste elus esineb sageli 

Kuidas vaesust mõõdetakse?

Elu allpool vaesuspiiri

ELi maades mõõdetakse vaesust harilikult suh-

telise sissetuleku vaesusjoonte abil. Esmalt 
arvutatakse välja perekonna või leibkonna 
keskmine või ekvivalentne keskmine2 sisse-
tulek konkreetses riigis3. Seejärel määratletakse 
vaesus joon, protsendina sellest keskmisest 
sissetulekust. Harilikult katavad need vaesus-
jooned vahemiku 40–70% leibkonna sissetu-
lekust. See annab vaesusmäära riskinäitajast 
üldise ettekujutuse, kuid näitajaid saab täien-
davalt liigendada vanuse, soo, leibkonna tüübi 
ja tööturul hõivatuse alusel, saades detailsema 
pildi, millised elanike rühmad on suuremas 
vaesusse sattumise ohus. See tähendab, et on 
võimalik uurida spetsiifiliste rühmade (näiteks 
laste, eakate või töötute) konkreetset olukorda. 
Inimesi, kelle sissetulek on väiksem kui 60% 
keskmisest sissetulekust, peetakse Euroopa 
Liidus „vaesusohus olevaiks“.

Üks suhtelise sissetuleku vaesusjoone piiran-
guid seisneb selles, et „lõikekoha“ valimine on 
üpris meelevaldne protsess. See ütleb meile, 
milline on vaeste inimeste osakaal, kuid ei 
võta piisavalt arvesse muid inimeste olukorda 
mõjutavaid tegureid – näiteks seda, kui sügaval 
allpool vaesuspiiri nad asuvad või kui kaua nad 
on vaesed olnud.

Vaesuslõhe mõõtmine aitab hinnata, kui 
vaesed allpool vaesuspiiri elavad inimesed 
tegelikult on – mõõta vaesuse intensiivsust. 
Vaesuslõhe mõõdab allpool vaesuskünnist 
elavate inimeste (ekvivalentse keskmise) sisse-
tuleku ja selle vaesuskünnise võimu ostmise 
konteksti asetatud väärtuse vahelist kaugust.

mitmesuguseid ebasoodsaid olukordi, mis 
kombineerudes üksteist võimendavad ning 
nad vaesusse lõksu jätavad. Vaesus ahendab 
inimeste võimalusi oma täieliku potentsiaali 
saavuta miseks. Näiteks on vaesuses üles 
kasvanud lastel palju suurema tõenäosusega 
tervise probleeme, nende õppeedukus on 
halvem ja neist saab järgmine töötuse ja pika-
ajalise vaesuse riskirühma kuuluvate täiskasva-
nute põlvkond.

Vaesuses elamise kestus

Üldiselt on nende inimeste olukord, kes on 
allpool „vaesusohu“ joont olnud juba mitu 
aastat, tõenäoliselt äärmuslikum kui neil, kes 
on niisuguses olukorras olnud vaid lühiajaliselt. 
Seetõttu on oluline ka ajalise ulatuse mõõtmine, 
mille jooksul inimene on vaesuses elanud – see 
on vaesuse kestus ja püsivus. Kuid praegu 
puuduvad ELi tasandil ning ka paljudes riikides 
andmed, mis kataksid mitut järjestikust aastat, 
ning see piirab ka võimalust mõõta neid, kes 
on allpool suhtelist vaesuspiiri olnud pikemat 
aega ning on seetõttu tõenäoliselt halvemas 
olukorras. Niisugused andmed peaksid ELi jaoks 
kättesaadavad olema alates 2010. aastast.

1. Vaesuse reaalsusest täielikuma ettekujutuse saamiseks vt vaesust kogevate inimeste iga-aastaste Euroopa kohtumiste 
aruandeid EAPNi veebilehelt www.eapn.eu.

2. Leibkonna sissetulek tehakse „ekvivalentseks“, et võtta arvesse erineva suuruse ja koosseisuga leibkondade erinevaid 
vajadusi, mis aitab konkreetsete leibkondade elustandardit paremini kajastada. See tähendab, et ekvivalentne keskmine 
sissetulek defineeritakse leibkonna summaarse puhastuluna, mis on jagatud selle „ekvivalendi suurusega“, et võtta arvesse 
leibkonna suurust ja koosseisu, ning omistatakse leibkonna igale liikmele (sh lastele). Näiteks OECD modifitseeritud 
samaväärsuse skaala omistab leibkonna esimesele täiskasvanule väärtuse 1, kõigile teistele täiskasvanuile 0,5 ja igale alla 14 
aastasele lapsele 0,3.

3. Leibkonna sissetulek on leibkonna raames kulutamiseks käsutada olev raha, arvestades leibkonda kaasatud täiskasvanute ja 
laste arvu. Keskmine sissetulek on sissetuleku koguskaala (kõige madalamast kõige kõrgemani) keskpunkt.

Mõned võtmeteemad

Miks EL absoluutsele vaesusele vähem keskendub?

Absoluutset vaesust peetakse ELi liikmesriikides sageli vähem päevakohaseks teemaks kui aren-
gumaades. Selleks on kaks peamist põhjust. Esiteks seisab Euroopa Liidu ees väljakutse tagada 
kogu elanikkonnale keskmiselt kõrge jõukuse tase ja sellega kaasnevad eelised, et inimesed ei 
peaks piirduma vaid põhiliste elustandardite saavutamisega, mis on sageli eesmärgiks maailma 
vähemarenenud piirkondades. Kuid seejuures jäetakse selgelt arvesse võtmata vaesuse äärmuslike 
tasandite reaalne olemasolu, mis mõjutab elanikkonna spetsiifilisi rühmi mõnes uues liikmesriigis, 
näiteks Rumeenias. Teiseks: see, mida peetakse minimaalseks aktsepteeritavaks elustandardiks, 
sõltub suuresti sotsiaalse ja majandusliku arengu üldisest tasemest. On oht, et jõukamates maades 
väljakujunenud ellujäämiseks vajalik minimaalne elustandard ei ole piisav, et võimaldada inimestele 
osalemist normaalsetes sotsiaalsetes, puhke- ja kultuuritegevustes. See on vastuolus võrdsuse ja 
sotsiaalse solidaarsuse põhimõtetega.

Raskused suhtelise vaesuse tasandite võrdlemises

Suhtelise vaesuse tasandite võrdlus erinevate maade lõikes ei võta piisavalt arvesse elustandardi 
erinevusi. Tegelikkuses seisneb niisugune võrdlus pigem ebavõrdsuse mõõtmises. Näiteks inimene, 
kes on jõukas riigis suhteliselt vaene, kannatab materiaalset puudust harilikult vähem kui madala 
üldise elustandardiga riigis elav suhteliselt vaene inimene. Viimastes võib vaesus olla äärmuslikum, 
seda kogevatel inimestel ei piisa sageli põhilisi elatusvahendeid ning igapäevane eluvõitlus võib 
nõuda rohkem pingutust. Kuid kuna üldine elustandard on neis riikides madalam, võib nende ini-
meste suhteline vaesus olla väiksem, sest erinevused „vaese“ ja kõigi teiste elanike elustandardi vahel 
on väiksemad. See võib välja viia vaesuse ulatuse vääritimõistmiseni ning tuua kaasa riski, et mõne 
elanikerühma vaesust probleemina alahinnatakse, eeskätt mõnes uues liikmesriigis. Mõistagi on 
olukord kõige halvem neis ELi maades, kus eksisteerib ühtaegu madal üldine elustandard ja kõrge 
suhtelise vaesuse määr. Erinevate liikmesriikide erineva majandusliku olukorra arvessevõtmiseks 
rõhutati Euroopa Liidus ühiselt kokku lepitud sotsiaalse kaasamise indikaatorite loendi kinnitamisel 
2001. aasta Laekeni Euroopa Nõukogus, et vaesusse sattumise ohu künnise väärtusega peaks alati 
kaasnema vaesusohus olevate inimeste reaalne majandusnäitaja – mida nende olukord rahalises 
vääringus tähendab, milline on nende inimeste ostujõud eurodes.

Tekstikast 3
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Vaesus ei tähenda üksnes 
madalat sissetulekut

Ainult madalast sissetulekust tingitud vaesuse 
mõõtmine hõlmab üksnes osa pildist ega kir-
jelda täiel määral vaesuse keerukust. Lisaks on 
oluline mõõta ka muid näitajaid, mis määrat-
levad vaesuse mitmemõõtmelise olemuse. 
Nende hulka kuuluvad näiteks võlgadest vaba 
olemise määr, töötuse määr, halva tervise või 
haridusliku halvemuse ulatus, ebakohases elu-
kohas ja kehvades keskkondlikes tingimustes 
elavate inimeste arv, samuti see, millisel määral 
inimestel on ebapiisav juurdepääs ühiskond-
likele teenustele. Enamik EAPNi võrgustikke 
võtab arvesse, et vaesuse mitmekülgse olemuse 
hõlmamiseks seda taluvate inimeste seisukohalt 
tuleb ELi sotsiaalse kaasamise alase koordinee-
rimisprotsessi avatud meetodi raames teha 
rohkem tööd.

Sotsiaaltoetus vähendab vaesust 
oluliselt

Vaesuse mõõtmisel on huvitav vaadata, millised 
on vaesuse määrad enne ja pärast sissetuleku 
saamist riikliku sotsiaalhoolekande süsteemi 
kaudu, sest see annab aimu, kui tõhusalt konk-
reetse riigi ressursside ümberjaotamise süsteem 

toimib. Kui sotsiaalabi süsteem ei toimiks, oleks 
vaesusmäära oht ELi liikmesriikides tunduvalt 
suurem, kui see tegelikult on. Kõige heldemates 
ja tõhusamates süsteemides on vaesusmäära 
sotsiaalabi toel vähendatud 50% või enam, 
kõige ebaefektiivsemates aga vaid 20% või 
vähem.

Puuduse mõõtmine

Puuduse indikaatorid on suhtelise vaesuse 
mõõtmisel veel üks oluline lähenemisviis, mis 
püüab minna rahalistest indikaatoritest kau-
gemale ja võtta paremini arvesse tegelikku 
elustandardit, mida inimesed endale lubada 
saavad. Põhiliselt hõlmab see nende kaupade 
või tegevuste määratlemist, mida konkreetses 
riigis põhivajadusteks peetakse. Nende hulka 
võivad kuuluda näiteks uute, mitte kasu-
tatud rõivaste omamine, korralike jalanõude 
omamine, kord kahe päeva jooksul liha või 
kala söömine, eluruumide piisav köetus, teleri 
olemasolu, võimalus kord nädalas väljaspool 
kodu einestada või koos sõpradega seltskond-
likult välja minna, iga-aastane korraline puhkus 
ja nii edasi. Mõnes riigis mõõdetakse vaesust, 
kombineerides suhtelised sissetulekujooned 
puuduse indikaatoritega.

Muud meetodid

Vaesuse mõõtmise muude meetodite hulka 
kuuluvad:

• eelarvestandardi arvestamine, kus vaesus-
määr arvutatakse välja spetsiifilise kauba- ja 
teenustekogumi maksumuse alusel (kus on 
kaetud näiteks toit, rõivad, isiklik hügieen, 
tervisega seotud kulud, majapidamiskaubad 
ja -teenused, hariduskulud, kommunaal-
maksed, transport, kütus jne), mida hindavad 
erialaspetsialistid või ühiskond üldiselt, et 
kajastada teatud elustandardit;

• toiduportsjoni meetod, kus vaesed eris-
tatakse mittevaestest selle alusel, kui palju 
nende sissetulekust kulub põhivajaduste 
rahuldamiseks – toidule, rõivastele ja eluase-
mele. Üldiselt on uurimused näidanud, et 
madala sissetulekuga inimesed peavad põhi-
vajaduste rahuldamiseks kulutama suurema 
osa sissetulekust, nii et normaalseteks 
sotsiaalseteks, puhke- ja kultuuritegevusteks 
ei jää üle peaaegu midagi;

• ÜRO vaesusindeks, mis kombineerib niisu-
gused näitajad nagu prognoositav eluea 
pikkus, kirjaoskus, pikaajaline töötus ja 
suhteline sissetulek üheks ühendmõõduks (vt 
täpsemalt http://hdr.undp.org/en/statistics/
indices/);

• UNICEFi lapse heaolu aruandekaart, mis 
läheb üksnes sissetulekust tingitud vaesu-
sest kaugemale ja kombineerib materiaalse 
heaolu, tervise ja turvalisuse, haridusliku 
heaolu, pere- ja sõprussuhete, käitumiste ja 
riskide ning subjektiivse heaolu näitajaid (vt 
täpsemalt www.unicef-irc.org/publications/
pdf/rc7_eng.pdf).

Mõned võtmeteemad

Leibkonna ekvivalentse sissetuleku kasuta-
misel tekib oht esitada leibkonda kuuluvate 
naiste või sõltuvate täiskasvanute olukorda 

tegelikust paremana, sest luuakse eeldused, 
et sissetulek jaguneb leibkonnas võrdselt – et 
igal pereliikmel on juurdepääs ühesugusele 
rahasummale. Naiste üldiselt madalamat sisse-
tulekut sageli varjatakse, mis on veelgi tõsisem 
vajakajäämine, sest naistel on sageli otsene 
vastutus laste või muude teistest sõltuvate 
pereliikmete kulude katmise ees.

Üldine riiklik ja Euroopa andmestik suhtelise 
sissetulekuga vaesuse kohta (vaesuspiirile sat-
tumise oht) ei määratle mõningaid väga kõrge 

riskiga elanikerühmi, näiteks varjupaikade 
elanikud, kodutud ning muud rühmad, kellele 
on küsitlustes raske ligi pääseda – näiteks 
afropäritoluga või etnilistesse vähemustesse 
kuuluvad inimesed või sisserännanud ja asüü-
litaotlejad. Seega on nende rühmade kohta 
andmete saamiseks tarvis kitsama suunit-
lusega uuringuid. Euroopa tasandil seisneb 
suhtelise puudusekannatamise indikaatorite 
probleem selles, et esmatarbevajaduste 

määratlus kõigub riikide lõikes, sõltudes 
üldisest jõukuse tasemest. Lisaks muutub 
hädavajalikkuse määratlus sedamööda, kuidas 
riik jõukamaks saab. Muud tegurid nagu kliima 
või kultuurilised ja sotsiaalsed mustrid võivad 
samuti luua erinevusi selles, mida ühes või 
teises riigis või ka sama riigi linna- või maa-
piirkondades hädavajalikkuseks peetakse. 
Näiteks võib sooja talvemantli omamine ühes 
riigis olla hädavajalik, teises aga mitte. See 
muudab puuduse indikaatoritel põhinevate 
riikidevaheliste võrdluste rajamine raskeks.

Tekstikast 4
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Peamised faktid ja 
suundumused

Vaesuse ülevaade kogu Euroopa 
Liidus4

Uusimad saadaolevad andmed (2007) näi-
tavad, et 16% ELi elanikkonnast (st ligikaudu 79 
miljonit inimest) on vaesusohus5. Kuid siin on 
liikmesriikide vahel suured erinevused: näiteks 
Tšehhi Vabariigis, Madalmaades, Slovakkias, 
Rootsis, Austrias, Taanis, Ungaris ja Sloveenias 
on vaesusohus 10–12% elanikkonnast, Eestis, 
Lätis, Rumeenias, Ühendkuningriigis, Kreekas, 
Itaalias, Leedus ja Hispaanias aga 19–21%.

Laste (0–17) vaesusmäär on kõrge, 19%. Ühe 
vanemaga leibkondades ja neis peredes, kus 
lapsed on sõltuvad, küünib see kõige kõrge-
male. Sõltuvate lastega üksikvanemate laste 
vaesusrisk on 34%. Muud kõrge riskiga vanu-
serühmad on noorukid (18–24), 20%, ja eakad 
(65+), 19%, kusjuures vanemad naised on 
tunduvalt suuremas vaesusohus kui vanemad 
mehed (vastavalt 22% ja 16%). Muidugi ei 
hõlma need näitajad, nagu varem märgitud, 
mõningaid kõige äärmuslikumates olukordades 
inimesi nagu mõned etnilised vähemusrühmad 
(eriti romad), immigrandid, dokumenteerimata 
rändurid, kodutud, varjupaikades elavad või 
neist lahkuvad inimesed jne.

Enamikus (kuid mitte kõigis) liikmesriikides, 
kus vaesus mõjutab suurt osa elanikkonnast, 
kaldub see olema ka raskekujulisem. Vaesusohu 
sügavus (st kui palju on vaesusohus inimese sis-
setulek vaesusohu künnisest madalam) on EL kui 
terviku kohta 22% (seisuga 2005), kuid kõigub 
Soome 14%st kuni Kreeka ja Leedu 26%ni.

Töötus on vaesusohus inimeste puhul võtme-
tegur. Vaesusohus on 42% töötutest, töölkäijate 
seas on see näitaja vaid 8%. Pensionäridest 
ohustab vaesus 17%, mittetöötavatest pensio-
näridest 24%. Kui aga arvestada üle 16aastaste 
vaesusohus inimeste üldist jagunemist, siis 
enamus neist kas töötab (27%), on töölt lah-
kunud (25%) või on muul moel mitteaktiivne 
(35%), mitte aga töötu (vaid 14%). Euroopa 
Liidus töötavate inimeste vaesusriski määr on 
8%. Seega, kuigi töökoha omamine on peamine 
tee vaesusest pääsemiseks, ei anna iga töö 
piisa valt sissetulekut, et inimene juba tekkinud 
vaesusest välja aidata.

Kas vaeste hulk väheneb?

Arvestades ELi suurt pühendumust vaesuse 
väljajuurimiseks, tahab enamik inimesi teada, 
kas vaeste hulk on ka tegelikult vähenenud. 
Paraku pole olemasolevate andmete põhjal 
võimalik vaesuse uusimaid pikaajalisi trende 
väga täpselt määratleda. Kõige värskem võr-
reldav ELi andmestik (2007) põhineb suhteli-
selt uuel andmeallikal EU SILC. See näitab, et 
vaesusohus olevate inimeste määr oli 2007. 
aastal sama nagu 2005. aastal (16%). Tehnilistel 
põhjustel pole EU SILC enne 2005. aastat läbi 
viidud uurimustega otseselt võrreldav. Kuid 
üldine jooksev vaesusohus olevate inimeste 
näitaja (16%) ei erine väga palju vanemate 
liikmesriikide eelmise kümnendi näitajatest 
(17%–1995; 16% 1997; 15%–1999; 15%–2001) 
ega EL kui terviku näitajast (15%–2002). Seega 
on mõistlik eeldada, et EL kui terviku lõikes on 
vaesustasand jäänud suhteliselt muutuma-
tuks, kuigi mõnes riigis võivad olla toimunud 
märkimisväärsed muutused, eelkõige vaesuse 
koostumuses (st millised elanikkonna rühmad 
on vaesed).

Mõned võtmeteemad ja probleemid

Vaesuskünnise tegelik väärtus

Praegused vaesuse mõõtmise meetodid võivad varjata märkimisväärseid erinevusi liikmesrii-
kide vahelistes tegelikes puudusekannatamise astmetes, kui jäetakse arvesse võtmata vaesus-
künnise tegelik väärtus. See tähendab, et kui vaadata, kui palju erinevates riikides vaesusjoonel 
(vaesus ohu künnisel) asuvatel inimestel äraelamiseks tegelikult raha on, võivad erinevused, eel-
kõige vanade ja uute liikmesriikide vahel, olla tohutud. Näiteks Leedus, Lätis ja Poolas on vaesus-
piiril oleva üksikisiku aastasissetulek 1966,66 kuni 2101 eurot, võrrelduna Ühendkuningriigi, 
Iirimaa, Taani ja Luksemburgi vahemikuga 12 572 kuni 17 929 eurot. Bulgaaria, Rumeenia, Leedu, 
Läti ja Poola vaesusohus olevad üksikisikud elavad vähem kui kuue euroga päevas.

Tekstikast 5

4. Uusimad saadaolevad andmed on pärit vahetult hiljutise majandus- ja finantskriisi eelsest ajast ega võta seetõttu arvesse 
niisuguseid tegureid nagu hilisem töötuse kiire kasv paljudes liikmesriikides. Järgmise perioodi oluline ülesanne on hoolikalt 
jälgida, millist mõju avaldab kriis vaesusele ja sotsiaalsele tõrjutusele.

5. Kõige värskemad ELi vaesuse näitajad on üleval EUROSTATi veebilehel, http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Uusi andmeid 
vaesuse kohta leiab ka iga-aastasest sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasamise ühisaruandest ning selle tugidokumentidest, 
mis asuvad Euroopa Komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750. Sellesse selgitusteksti 
kaasatud näitajad on võetud Eurostati tabelitest seisuga jaanuar 2009.
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EBAVÕRDSUS

Mis see on?

Erinevalt vaesusest, mis keskendub ühiskonna 
põhjakihtides asuvatele inimestele, näitab 
ebavõrdsus, kuidas ressursid kogu ühiskonna 
lõikes jaotatud on. See annab pildi keskmise 
sissetuleku erinevusest ning näitab, kui palju 
teenivad vaesed ja kui palju rikkad, tõstes esile, 
kui hästi erinevad liikmesriigid oma toodetavat 
sissetulekut ümber jaotavad või jagavad.

Kui vaesusest rääkida, siis on ebavõrdsust käsit-
levad andmed olulised, sest üldine ressursside 
jaotamine riigis mõjutab vaesuse ulatust ja 
sügavust. See on eriti oluline siis, kui ELi tasandil 
peetav debatt on üldiselt keskendunud suhte-
lisele vaesusele ja kui vaesuse tasandeid arvu-
tatakse keskmise sissetuleku põhjal. Üldiselt on 
suure ebavõrdsuse tasandiga riikides tõenäo-
liselt ka suur vaesuse tasand ning vastupidi – 
madalama ebavõrdsuse tasandiga riikides on 
see madalam. See näitab, et vaesusprobleem 
on fundamentaalselt seotud sellega, kuidas 
ressursse riigis jaotatakse ja ümber jaotatakse.

Kuidas seda mõõdetakse?

Sissetuleku ebavõrdsust mõõdetakse Euroopa 
Liidus harilikult kahel moel: S80/S20 määr ja Gini 
koefitsient. Mõlemad meetmed võivad olla ras-
kesti mõistetavad ja neil on ebavõrdsuse täpse 
pildi kajastamise suhtes teatud piirangud.

S80/S20 määr on 20% riigi kõrgeima sisse-
tulekuga elanikkonna kogusissetuleku suhe 
20% riigi madalaima sissetulekuga elanikkonna 
kogusissetulekusse. Mida kõrgem see määr on, 
seda suurem on riigis ebavõrdsus.

Gini koefitsient on riigisisene sissetuleku 
jaotumise ebavõrdsuse mõõtmise viis. Selles 

Võtmefaktid ja suundumused

Euroopa Liidu erinevates riikides on sissetuleku 
ebavõrdsuse määr üpris erinev. Sissetuleku eba-
võrdsust mõõdetakse kõrgeima sissetulekuga 
20% elanikkonna sissetuleku osaku suhtega 
madalaima sissetulekuga 20% elanikkonna 
sissetuleku osakusse. EL25 puhul tervikuna on 
see suhe 4,8 (2007), kuid varieerub erinevates 
riikides vahemikus 3,3 kuni 6,53. Sloveenias, 
Rootsis, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Slovak-
kias, Taanis, Soomes ja Ungaris on ebavõrdsus 
kõige madalam, jäädes vahemikku 3,3 kuni 
3,7, kõige kõrgem on see aga Eestis, Itaalias, 
Ühendkuningriigis, Leedus, Lätis, Kreekas ja 
Portugalis, olles vahemikus 5,5–6,53. Üldine 
ebavõrdsus on alates 2000. aastast, mil ELi kogu-
suhe oli 4,5, tublisti kasvanud. Gini koefitsient 

võetakse arvesse kogu elanikkonna sisse-
tuleku jagunemist, seevastu S80/S20 määr 
käsitleb ainult kõige jõukamaid ja kõige vaese-
maid. Gini koefitsient on tehniline valem, mis 
tuvastab elanikkonna sissetuleku tasandile vas-
tavalt korral datud kumulatiivsete osakute suhte 
elanik konna summaarse kogusissetuleku kumu-
latiivsesse osakusse. Kui riigis valitseks täiuslik 
võrdsus (st kõik inimesed teeniksid ühepalju), 
oleks Gini koefitsient 0%. Kui kogu riiklik sisse-
tulek oleks ainult ühe inimese valduses, oleks 
see 100%. Mida kõrgem see koefitsient on, seda 
suurem ebavõrdsus riigis sissetuleku jaotamisel 
valitseb. Gini koefitsiendi tehniliste aspektide 
kohta saab täpsemalt lugeda Vikipeediast, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient.

näitab S80/S20 suhte osas samasugust liigen-
dumist. Euroopa üldine näitaja oli 2007. aastal 
30, olles seega suurem 2000. aastal mõõdetud 
näitajast 29. Kõige madalam on ebavõrdsuse 
näitaja Sloveenias, Rootsis, Slovakkias, Tšehhi 
Vabariigis ja Taanis (23–25) ning kõige kõrgem 
Ühendkuningriigis, Leedus, Kreekas, Lätis ja 
Portugalis (33–37).

Mõned võtmeteemad

Vaesust ja rikkust tuleb uurida koos

Euroopa Liidus uuritakse ebavõrdsust, vaa-
deldes sissetuleku jagunemist. Kuid see on 
ainult osa pildist. Teine ebavõrdsuse võt-
meelement on rikkuse uurimine: kust see 
tuleb, kellel see on ja kuidas ühiskond seda 
ümber jaotab. Siin on oluliseks valdkonnaks 
ulatus, milleni inimesed omavad üht või teist 
sorti kapitali või varasid – näiteks kinnisvara, 
aktsiaid ja investeeringuid. Paraku on üle 
kogu Euroopa raske kätte saada võrreldavaid 
andmeid kapitali ja varade omanike kohta. 
Lisaks annab ainult sissetuleku jagunemisest 
sõltumine kahjuks vaid osalise pildi ning võib 
hõlpsasti välja viia mõnes liikmesriigis valitseva 
ebavõrdsuse tõsise alahindamiseni (vt EAPN 
jõukuse selgitustekst).

Tekstikast 6
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VAESUSE JA 
EBAVÕRDSUSE 
PÕHJUSED

Mõned inimesed kujutavad ette, et jõukas piir-
konnas nagu Euroopa Liit ei saa keegi vaene 
olla, ja kui on, siis tuleneb see mingitest isik-
likest puudujääkidest või probleemidest. Kuid 
nii see ei ole. Üldine püsivalt kõrge vaesuse 

tase Euroopa Liidus viitab sellele, et vaesus 

on peamiselt selle tagajärg, kuidas ühis-

kond on korraldatud ja mil moel ressursse 

paigu tatakse – olgu need ressursid rahalised 
või muu, näiteks juurdepääs eluasemele, 
tervishoiu- ja sotsiaalteenustele, haridusele 
ja muudele majanduslikele, sotsiaalsetele ja 
kultuuri listele teenustele. Tõsiasi, et erinevates 
liikmes riikides on vaesuse tase väga erinev, 
näitab selgelt, et erinev lähenemisviis ressurs-
side ja võimaluste paigutamisele viib välja 
erinevate tulemusteni. Kõige väiksema eba-

võrdsusega Euroopa ühiskondades kaldub 

ka vaesuse tase olema kõige madalam. Selle 
põhjuseks on peamiselt tõik, et nende riikide 
valitsused valivad prioriteediks adekvaatse 
minimaalse sissetuleku tasandi ning teenus-
tele hea juurde pääsu tagamise, rakendades 
sotsiaalset kaitsesüsteemi ja garanteerides 
minimaalsed palga tasandid. Harilikult jaota-
takse jõukus neis riikides maksude ja muude 
asjakohaste süsteemide abil tõhusalt ümber. 
See tähendab, et otsused, kuidas vaesust välja 
juurida, on lõppkokkuvõttes poliitilised valikud 
selle suhtes, millist ühiskonda me tahame.

Võtmetegurid

Üksikisikute kontekstis peetakse mõningaid 
võtmetegureid inimese „suuremasse vaesus-
ohtu“ asetamisena. Nende tegurite hulka kuu-
luvad:

• töötus või madalakvaliteediline (halvasti 

tasustatud või juhutine) töö, kuna see 
piirab juurdepääsu rahuldavale sissetule-
kule ja lõikab inimesed ära sotsiaalsetest 
võrgustikest;

• madal hariduse ja oskuste tase, kuna see 
piirab inimeste suutlikkust pääseda juurde 
korralikele töökohtadele, kus saaks ameti-
alaselt edasi liikuda ja end arendada ning 
ühiskondlikus elus täiel määral osaleda;

• perekonna suurus ja tüüp, sest suured 
perekonnad ja üksikvanemaga perekonnad 
kalduvad olema suuremas vaesusohus 
– nende kulud on suuremad, sissetulek 
madalam ja hästitasustatud töö leidmine 
raskem;

• sugu – naised on üldiselt suuremas vaesus-
ohus kui mehed, sest nad käivad väiksema 
tõenäosusega palgatööl, neil kaldub olema 
väiksem pension, nad on rohkem hõivatud 
tasustamata kohustustega (laste kasvata-
mine, muud hoolitsustegevused) ning kui 
neil ongi töökoht, tasustatakse nende tööd 
meestest madalamalt;

• puue või halb tervis, kuna see piirab juur-
depääsu tööturule ja viib lisaks välja suure-
matele igapäevastele kulutustele;

• etnilisse vähemusrühma kuulumine 
(näiteks romad) või immigrandi/doku-

menteerimata migrandi staatus, kuna 
see elanikkonna osa kannatab eriti palju 
diskrimi neerimise ja rassismi all, mistõttu 
neil on raskem tööturule juurde pääseda, 
neid sunnitakse sageli elama halvemates 
füüsilistes keskkondades ja nende juurdepääs 
põhilistele teenustele on kasinam;

• isoleeritud maakohas või äärmiselt suures 

halvemuses olevas kogukonnas elamine, 

kus juurdepääs teenustele on halvem.

Kõik need tegurid loovad täiendavaid barjääre ja 
raskusi, kuid neid tuleks käsitleda üldises struk-
tuurilises kontekstis sellega, missuguse jõukuse 
jaotamise ja ebavõrdsusega võitlemise viisi üks 
või teine riik valib.
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EU-SILC: Peamine Euroopa Liidus eksistee-
rivate vaesust ja ebavõrdsust käsitlevate 
iga-aastaste võrreldavate andmete allikas on 
„Ühiskondlik sissetuleku ja elamistingimuste 
statistika“ („CommunityStatistics on Income 
and Living Conditions“ ehk EU-SILC). See on 
praeguseks asendanud varem kasutatud 
Euroopa ühiskonna leibkondade paneeli 
(European Community Household Panel). 
Tulemustega saab tutvuda Eurostati veebilehel
http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Eurostat on ELi ametlik statistiliste andmete 
büroo, millel on lisaks EU SILCile ohtralt asjako-
haseid, vaesuse ja ebavõrduse teemasid käsitle-
vaid andmeid. Teabebüroo kodulehekülg asub 
aadressil http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Lisaks annab Eurostat mitmeid asjakohaseid trü-
kiseid nagu bülletään „Fookuses on statistika“ 
(„Statistics in Focus“), iga-aastane „Sotsiaalne 
olukord Euroopa Liidus“ („Social Situation in the 
European Union“) ning mitmesugused sektorite 
lõikes jagunevad väljaanded.

Euroopa Komisjoni töötuse, sotsiaalasjade 

ja võrdsete võimaluste peadirektoraat 

(DG Employment, Social Affairs and Equal 

Opportunities) teostab ja avalikustab osana ELi 
sotsiaalse kaasamise protsessist vaesuse ja eba-
võrdsuse kohta väärtuslikke andmeanalüüse. 
Eelkõige sisaldavad olulisi analüüse ja nende 
juurde kuuluvaid tabeleid ning graafikuid iga-
aastase sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasa tuse 
alase ühisaruande tugi dokumentidena koos-
tatud komisjonipersonali töödokumendid. 
Need dokumendid asuvad peadirektoraadi sot-
siaalse kaasamise veebilehel http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750. 

Täiendavaid Euroopa võrgustikke leiab 
EAPNi liikmete loendist, mis asub Euroopa 
Komisjoni sotsiaalset kaasamist käsitleval 
veebilehel http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=750) ja organisatsiooni 
SOCIAL PLATFORM veebisaidilt (Euroopa 
sotsiaalsete vabaühenduste platvorm ehk 
Platform of European SocialNGOs – 
www.socialplatform.org).

Euroopa Fond: Töö- ja elamistingimuste 
paran damise Euroopa Fond (The European 
Foun dation for the Improvement of Living and 
Working Conditions) on ELi organisatsioon, mis 
viib läbi arvukalt Euroopa riikides eksisteerivaid 
tööalaseid ja sotsiaalseid tingimusi käsitlevaid 
uurimusi. 

Fondi korraliste uurimuste hulka kuuluvad 
„Euroopa elukvaliteedi küsitlus“ („European 
Quality of Life Survey“), Euroopa töötingimuste 
uurimus („European Working Conditions 
Survey“) ja Euroopa tööaja ja tööelu tasakaalu 
uurimus („European Survey on Working Time 
and Work-Life Balance“). Täiendava teabe ja 
nende uurimuste tulemustega saab tutvuda vee-
bisaidil www.eurofound.europa.eu/index.htm.

O ECD:  Majanduskoostöö ja  Arengu 
Organisatsoon pakub sotsiaalse kaitse ning 
sellega seotud teemadel olulise tähtsu-
sega võrreldavat statistikat ja aruandeid. 
Täiendavat teavet saab OECD veebisaidilt 
www.oecd.org/topicstatsportal/0,264
7,en_2825_497118_1_1_1_1_1,00.html.

UNICEF: ÜRO Lastefondi UNICEF Firenzes 
asuv uurimiskeskus “Innocenti” pakub 
olulisi aruandeid laste vaesuse kohta, 

Lisaks leiduvad sellel veebilehel olulised uuri-
musaruanded vaesuse ja sotsiaalse väljajäetuse 
erinevatest aspektidest Euroopa Liidus. Nende 
hulka kuuluvad Euroopa Komisjoni egiidi all 
läbi viidud uurimused, millega saab tutvuda 
veebilehel http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=750, ning aruanded, 
mille on koostanud Euroopa Komisjoni nõustav 
sotsiaalse kaasamise sõltumatute ekspertide 
võrgustik (http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=750).

Euroopa võrgustikud: EAPN toodab seoses 
vaesuse ja ebavõrdsusega Euroopa Liidus 
regulaarseid aruandeid, teabetunde ja vahen-
dikomplekte, kajastades oma riiklike võr-
gustike poolt tehtud tööd veebisaidil www.
eapn.eu. Lisaks EAPNile on olemas mitu teist 
olulist erinevate organisatsioonide Euroopa 
tasandil võrgustikku, mis on kaasatud võit-
lusse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ning 
koostavad olulisi aruandeid ja teabetunde 
vaesuse ja sotsiaalse väljajäetuse konkreet-
sete aspektide kohta. Nende võrgustike hulka 
kuuluvad AGE („Eakate platvorm“ – The Older 
People’s Platform, www.age-platform.org); 
CARITAS EUROPA (katoliiklikud leevendus-, 
arendus- ja sotsiaal teenindusorganisatsioonid, 
w w w.caritas- europa.org);  EUROCHILD 
(Euroopas ja üle kogu Euroopa tegutsevate 
organisatsioonide ja üksikisikute võrgustik 
laste ja noorte elukvaliteedi parandamiseks, 
www.eurochild.org); FEANTSA (kodututega 
tegelevate Euroopa riiklike organisatsioonide 
föderatsioon, www.feantsa.org) ning ATD 

QUART MONDE (rahvusvaheline liikumine 
ATD Fourth World, www.atd-quartmonde.org).

nende seas uusim aruanne “Ülevaade lapse hea-
olust jõukates maades” („An overview of child 
well-being in rich countries“). Täiendavat teavet 
saab lastefondi veebilehelt www.unicef.org/irc.

UNDP: ÜRO Arendusprogramm annab välja 
iga-aastast inimarengu aruannet „Human 
Development Report“, mille alusel töötatakse 
välja inimarengu indeks – elukvaliteeti ja 
elukvaliteedi indikaatorite standardit käsitlev 
liitindeks. Täiendavat teavet saab veebilehelt 
http://hdr.undp.org. UNDP piirkondlik kontor 
Euroopa ja sõltumatute riiklike ühiskondade 
jaoks toodab samuti olulist statistikat ja 
aruandeid vaesuse kohta oma piirkondades 
(http://europeandcis.undp.org/?menu=p_
practice&FocusAreaId=1).

Indikaatorid: Olulist teavet ning vaesuse ja 
sotsiaalse väljajäetuse mõõtmise indikaatorite 
teemal peetud diskussioonide tulemused leiab 
ELi sotsiaalse kaitse komitee indikaatorite allja-
otusest, veebilehelt (http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=750). Veel üks väga 
detailne ja kasulik diskussioon ELi sotsiaalse 
kaasamise protsessi indikaatoritest ja statisti-
kast asub E. Marlier’ jt teoses „The EU and Social 
Inclusion: Facing the challenges“ (The Policy 
Press, 2007).
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See selgitustekst valmis Hugh Frazeri ja EAPNi sotsiaalse kaasamise 
ülevaate rühma viljaka koostöö tulemusena. EAPN annab Hugh Frazerile 
edasi siiramad tänud tema asjatundlikkuse, kannatlikkuse ja visa töö eest.

Täiendava teabe saamiseks EAPNi tegevuste kohta võtke ühendust meie 
tegutsemispoliitikate koordinaatoriga: SianJones,  sian.jones@eapn.eu, 
ning külastage EAPN veebisaiti: www.eapn.eu. Koostaja: EAPNi sotsiaalse 
kaasamise töörühm koostöös Hugh Frazeriga.


