
Euroopa Liit tege leb jät ku valt 2015. aas tal ala nud 
rän de krii siga, raken da des ümber pai gu ta mise-, 
ümber asus ta mise- või humaan se tel põh jus tel 
vastu võtu program me.

Euroopa rän de võr gus tiku 2015. aasta uuri mus 
„Tule mus li kud ümber asus ta mise ja huma ni taar se tel 
põh jus tel vas tu võt mise prog ram mid Euroo pas“1  
annab hea üle vaate vald konna pari ma test prak ti
ka test kahe kümne nel jas EL liik mes rii gis2 (edas pidi 
LR), muu hul gas ka rah vus vahe lise kaitse taot le ja tele 
suu na tud era alga tus li kest spon sor prog ram mi dest 
Euroopa Lii dus (edas pidi ka EL) ja Norras. Uuri muse 
ees mär giks on aidata välja sel gi tada ümber asus ta
mise ja huma ni taar se tel põh jus tel vas tu võt mise 
prog ram miga kaas ne vad kit sas kohti ning edu
fak to reid. Eriti kes ken dub uuri mus aga ühis test 
ümber asus ta mise prog ram mi dest väl ja joo nis tu
nud lisand väär tus tele ning olu lis tele mee de tele, 
mida saaks kasu tada ümber asus ta mise või me kuse 
suu ren da miseks ning pika aja lise jätku suut lik kuse 
paran da mi seks suure rän de surve kor ral.

Olukord Eestis

Eesti ühi nes esma kord selt ümber asus ta mise prog
ram miga seo ses 2015. aas tal puh ke nud rän de krii siga 
Euroo pas. Prog ram mis osa le takse pro port sio naal
ses suu ru ses riigi või me ku sega, mil lest tule ne valt 
oli ka Eesti esi algne või me kus ümber asus ta mise 
prog rammi raa mes vastu võtta 20 ini mest. Kuid 
het kel põhi neb ümber asus ta ta vate vas tu võt mine 20. 
juuli 2015 Euroopa Liidu jus tiits ja sise kü si muste 
nõu kogu järel dus tel ning Euroopa Liidu – Türgi 
kokku leppe 1:1 skee mil, mille alu sel on Eesti val mis 
vastu võtma 168 ini mest Tür gis asu va test pagu
1 Käesolev infoleht põhineb antud ERV uuringu koondaruandel, 

vt http://tiny.cc/507rhy
2 Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, 

Itaalia, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, 
Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, 
Soome, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

las laag ri test. Kuna Eesti alus tas ümber asus ta mise 
prog ram miga alles keva del 2015 ning esi me sed 
ümber asus ta ta vad saa bu sid Ees tisse 2016. aasta 
keva del, napib Ees til prak ti list koge must. Eesti on 
31. oktoobri sei suga and nud kaitse 68le rände kava 
alu sel riiki saa bu nud isi ku tele. Neist 11 olid saa bu
nud ümber asus ta mise prog ram miga Tür gist. Seega 
võib öelda, et het kel on Eesti kes ken du nud pigem 
ümber pai gu ta mi sele LRide (antud juhul Kreeka) 
terri too riu milt. Pea mised väl ja kut sed ümber asus
ta mi sel Ees tisse puu du ta vad eel kõige sobi like elu
ase mete leid mist ümber asus ta ta va tele isi ku tele ning 
kva li teetse tõl ke tee nuse taga mist. Samas hak ka vad 
kit sas koh ta dena silma ka ümber asus ta ta vate isi kute 
eri va ja duste kaar dis ta mine ning nende integ ree ri
mine Eesti ühis konda ja töö jõu tu rule. Kuna huma
ni taar se tel põh justel vas tu võt mise prog rammi 
raa mes Eesti kedagi ümber ei pai guta, kes ken dub 
antud info leht pigem LRide ümber asus ta mi sega 
seon du va tele pari ma tele prak ti ka tele, mida Ees
til on või malik ees ku juks võtta, et väl ja kut se tega 
efek tiiv se malt toime tulla.

Ümberasustamise ja 
humanitaarsetel põhjustel 
vastuvõtmise kavad

Kuna aas ta tel 2014–2015 saa bus pagu lasi ELi enne
ole ma tult palju, alus ta sid need LRid liidu tasan dil 
võe tud kohus tuste täit mi seks asja omaste õigus
ak tide ja tege vus ka vade vas tu võt mist. Peale selle 
keh tes tati 2015. aasta juu lis esi mene üle euroo pa line 
ümber asus ta mis kava. LRide ümber asus ta mise/ 
humani taar se tel põh jus tel vas tu võt mise kavade 
põhi ees mär gid on jär gm ised: anda kestva lahen  du
sena kaitse, raken dada rah vus vahe list soli daar sust, 
tagada ohu tud sea dus liku rände või ma lu sed, täita 
rah vus vahe lisi kohus tusi ja osa leda huma ni taar krii
side ohja mi seks teh ta va tes jõu pin gu tus tes.

Tulemuslikud ümberasustamise ja  
humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise 
programmid Euroopas
Silver Stõun,
ERV analüütik

Euroopa rändevõrgustik

INFOLEHT
Nr 5/2016 Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt ISSN: 2504-5512



2 ERV INFOLEHT 5/2016

Ala tes 2016. aasta juu ni kuust on 18 LRil3 (AT,4 
BE, BG, CZ, DE,5 EE, ES,6 FI, FR,7 HU, IE,8 IT, LU, 
NL, PL,9 SE, SK, UK10) ja Nor ral sisse sea tud ümber
asus ta mise prog ramm või toi miv huma ni taar se tel 
põh jus tel vas tu võt mise kava. Üle vaate LRi des 
toi mi va test prog ram mi dest annab joonis 1.

Neli teist keh tes ta tud kava on riiklikudalali
sedprogrammipõhisedkavad (BE, CZ, DE, ES, FI, 
FR, HU, IE, IT, NL, SE, UK (2), NO). Veel 14 kava on 
ajutisedvõisihtotstarbelised (AT, BG, CZ, DE (2), 
EE, FR (2), LU (2), PL (2),11 SK, UK). LRides, kus on 
keh tes ta tud ala li sed ümber asus tamis prog ram mid, 
on ümber asus ta mine olnud riik liku rände ja var ju
pai ga po lii tika välja ku ju ne nud osa. Siht ots tar be li sed 
aju ti sed kavad kuju ta vad endast see vastu LRide 
rea gee ri mist vas tu seks konk reet se tele huma ni
taar krii si dele.

3 LR-e tähistavad lühendid, vt http://tiny.cc/507rhy
4 Viitab kolmele ad-hoc põhisele humanitaarabi vastuvõtu pro-

grammile: HAP I, HAP II (lõppenud) and HAP III (käimasolev).
5 Viitab riiklikule ümberasustamise programmile, kolmele 

humanitaarabi programmile Süürias (HAP Süüria, lõpetatud) ja 
ad-hoc programmile Afganistanis (jätkuv).

6 Viitab ümberasustamisele.
7 Viitab kolmele skeemile.
8 Viitab ümberasustamisele.
9 Viitab kahele humanitaarabi vastuvõtu skeemile.
10 Viitab kahele ümberasustamise programmile.
11 See viitab kahele ümberpaigutamisele, mille PL teostas 2014. 

ja 2015. aastal Ukrainast.

Joonis 1. Alaliste ja sihtotstarbeliste ümberasustamise 
ja (humanitaarsetel põhjustel) vastuvõtmise prog ram
mide ja kavade ülevaade

Joonis 2. Liikmesriikide ümberasustamise ja/või humanitaarsetel põhjustel 
vastuvõtmise kvoodid aastatel 2011–2016

Joonis 3. Humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kavade raames kvoodi 
alusel ümberasustatud või vastuvõetud isikute tegelik arv aastatel 2011–2015

Esi me sed ümber asus ta mis prog ram mid keh tes
tati 20. sajandi tei sel poo lel. Kavade arv on suu re
ne nud ala tes 2010. aas tast ja eriti ala tes 2013. aas tast 
huma ni taar kriisi süve ne mise tõttu Süü rias ja selle 
naa ber rii ki des. 

Ümberasustamise mahud EL-is ja 
Norras

(Huma ni taar se tel põh jus tel) vas tu võt mise kavade 
raa mes ümber asus ta tud või vas tu võe tud isi kute 
kogu arv sta tis ti lisi and meid esi ta nud LRides oli 
2011. ja 2012. aas tal üle 5400, 2013. aas tal üle 16 100, 
2014. aas tal pea aegu 18 000, 2015. aas tal 10 300 ja 
2016. aas tal (seni) pea aegu 18 000.

Ümber asus ta tud/vas tu võe tud isi kute aastane
riiklikkvoot oli LRi des väga eri nev – aas ta tel 
2011–2016 oli see mõnes rii gis alla tuhande (BG, 
HU, LU), teis tes kuni 2000 (AT, IT) ja osas rii ki des 
üle 10 000 (DE, SE, NO), vt joo nis 2. Võrd lus aas tate 
lõi kes on siiski pii ra tud, kuna osa LRe kasu ta vad 
pigem prog rammi või kava pe rioode, mis hõl ma vad 
kaht kalendri aastat.

Uurin gus esi ta tud and med (huma ni taar se tel 
põh jus tel) vas tu võt mise kavade raa mes ümber asus
ta tud või vas tu võe tud isi kute kohta eri ne vad veidi 

alalise ümberasustamisprogrammiga liikmesriigid

sihtotstarbelise ümberasustamiskavaga liikmesriigid

sihtotstarbelise humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise
kavaga liikmesriigid
nii ümberasustamise kui ka humanitaarsetel põhjustel
vastuvõtmise programme omavad liikmesriigid
liikmesriigid, kus ümberasustamisprogramm või kava 
puudub, kuid kus see on kehtestamisel
uuringuga hõlmamata riigid
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Euro stati and me test. Joo ni sel 3 antakse üle vaade 
kvoodi alu sel ümber asus ta tud isi kute tege li kust 
arvust aas ta tel 2011–2015.

Vaa da tes ümber asus ta ta vate isi kute tege li kku 
arvu läh tu valt Euro stati and me test, asus tati perioo
dil 2008 kuni 2015 ümber 56680isikut, sel lest üle 
36 000 isiku ala tes aas tast 2011. RootsijaNorratoe
tasid2011kuni2015pea45%ümberasustatavatest
isikutestningkuusLRi(SE,NO,UK,FI,NL,DK)
ligikaudu83%. Kui võr relda LRide rah va arvu, 
ker ki vad esile suu red eri ne vu sed. Arves ta des kõiki 
ümber asus ta tud või huma ni taar se tel põh jus tel 
vas tu võt mise prog ram miga saa bu nud isi kuid ühe 
mil joni ela niku kohta on aktiiv se mad ümber asus
ta jad Norra, Rootsi ja Soome. Kahe teist küm nest 
rii gist neli, kes pro port sioo nis enda rah va ar vuga 
enim ümber asus ta vad, on aga kolm Euroopa Majan
dus piir konna (EEA) riiki (IS, NO, LI) ning Šveits. 

Vaa da tes ümber asus ta mist laie mast kon teks tist, 
väl jas ta sid 2015. aas tal LRid ja Norra üle 10,6 mil
joni ela mis loa keh ti vu sega üle 12 kuu, kus juu res 
LRi des oli ühte kokku 7,7 mil jo nit kol man da test rii
ki dest pärit pika aja list ela nikku. Posi tiiv seid esi mese 
astme rah vus vahe lise kaitse otsu seid tehti 2011–2015 
ELis ja Norras kokku 759 000. Võrd lu seks, aas ta tel 
2011–2015 asus tati ümber 36 000 isi kut. Kui arves tada 
lisaks ka huma ni taar se tel põh jus tel vas tu võt mise 
prog ram miga saa bu nuid, siis 68 000 isi kut.12

Vaatamata nende kahe prot sessi (ümber asus ta
mine ning huma ni taar se tel põh jus tel vas tu võt mine) 
võrd le mise kee ru ku sele, vii ta vad eri arvud ees kätt 
sel lele, et ümber asus ta mine on endi selt suh te li ses 
väi ke se ma hu line ning väike osa LRidest vas tu tab 
ena mike isi kute ümber asus ta mise eest hoo li mata 
kvoo tide ja pledge'ide suu re ne mi sest vii mas tel aas
ta tel. 

Ümberasustamisega seonduvad 
LR-ide praktikad

Valikuprotsess praktikas

LRide hulgas kasutatakse peamiselt kahte 
valikuprotsessi – neid, mis hõlmavad väljavali
mislähetusiehkmenetlusmissioone ning neid, mis 
viiakse läbi, töötadestaotlejatoimikugaLRides
ehk toimikupõhineväljavalimine (dossier selection). 
Väl ja va li mis lä he tusi vii vad läbi 15 LRi (BE, BG, 
CZ, DE, EE, ES, FI, FR,13 HR, IE, LU, NL, SE,14 SK 
ja NO), kuid mõne del juh tu del või vad need rii gid 

12 Põhineb Eurostati andmetel migr_reslong, migr_resvalid and 
migr_asydcfsta.

13 Viitab kahele ad hoc programmile.
14 Kasutab regulaarselt mõlemat valikumeetodit.

valida ümber asus ta ta vaid ka toi mi ku põ hi selt (nt BE, 
CZ, FI, IE, NL ja NO). Seda tehakse juh tu del, kui 
menet lus mis sioo ni dega või vad kaas neda spet sii fi
li sed ris kid (BE, IE, NL) või muu del erand juh tu del 
(BE, CZ, FI, NL, NO). Mõne del juh tu del kasu ta takse 
ka video in terv juu sid (DE, FR, NL, SE, UK, NO). 
Huma ni taar se tel põh jus tel vas tu võt mise prog ramm 
toi mib aga pea mi selt toi mi ku põ hi sel väl ja va li mi sel 
(AT, DE, FR, PL, UK).

Mõne des LRides (AT, ES, HU, FR,15 PL) toi mu
vad ka kon sul tat sioo nid kan di daa tide sobi vuse üle 
koda ni ku ühis konna ja valit sus vä liste orga ni sat sioo
ni dega. Aust rias on lisaks ÜRO pagu las agen tuu rile 
(UNHCR) või ma lik kan di daate esi tada ka kiri kul ja 
tsi viil orga ni sat sioo ni del, muu hul gas ka era isi ku tel. 
Vähe mal mää ral aita vad isi kute tuvas ta misel prog
rammi raa mes Prant sus maal,16 Unga ris ja Slo vak
kias17 kaasa MTÜd ja kirik (SK).

Kandidaatide teavitamine 

Ena mi kes LRides (AT, BE, DE, EE, ES, FI, FR, HU, 
IE, IT, LU, NL, SE, UK ja NO) puu dub ühtne amet lik 
ümber asus ta mi sega nõus tu mist kin ni tav doku
ment, mida isi kud/pere kon nad saak sid all kir jas tada. 
Pere kond annab üldise nõus oleku ning all kir jas tab 
amet liku nõus oleku (seda võib teha ka pere pea) või 
kir jutab eraldi nõus oleku kirja, mis all kir jas ta takse 
see järel mõlema osa poole poolt (IT).

Informatsioon ja kultuurilise 
orientatsiooni pakkumine enne lahkumist

Infor mat siooni jaga mine ümber asus ta ta va tele on 
prog rammi osaks kõi ki des LRides. 
Voldikutvõijuhistisikuõigustejakohustuste

ningümberasustamiseprotsessikohtajagatakse
enamikesriikides (AT, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 
IT, PL, SE, SK, UK ja NO). Bel gia ning Luk sem burg 
rõhu ta sid, et infor mat siooni jaga takse brii fingu 
vor mis. Prant sus maa ning Aust ria tegid seda aga 
ühi selt Rah vus va he lise Mig rat sioo ni or ga ni sat sioo
niga (edaspidi IOM).
Kultuuriliseorientatsioonikoolitused või töö

toad viiakse läbi enne ümber asus ta ta vate lah ku mist 
LRidesse. Koo li tuse kes tus variee rub aja li selt, kes
tes ühe päeva või alla selle (FR), kaks päeva (AT, 
UK), kolm päeva (BE, DE, FI, IT) või kuni kaks teist 
päeva (NL).

Lisaks lah ku ta vas rii gis toi mu va tele kul tuuri
alas tele koo li tus tele pakub Soome vee bi põ hist 

15 Teatud tingimustel.
16 Teatud tingimustel.
17 Siseministeeriumi migratsioonibüroo teeb lõpliku otsuse. .
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kul tuuri orien tat siooni prog rammi sai dil „Mov ing 
to Fin land“.18 Moo  du lid on jäl gi ta vad ka mobiil and
me side sead me tes mit mes eri kee les.19

LR-i ümberasustamine

Mitme riigi puhul on ümber asus ta mine ning reisi
eelne abi orga ni see ri tud IOMi poolt (nt AT, BE, 
DE, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, SE, UK ja NO), neist 
mit me tel juh tu del kahepoolselepingualuselIOMi
ja LRivahel (AT, BE, DE, ES, FI, IT, LU, NL, SE ja 
NO). Tei sed rii gid (BG,20 CZ) orga ni see ri vad ümber
asus ta mise ja reisi ise seis valt, kuid kon tak tee ru vad 
IOMga vas ta valt vaja du sele.

Ümberasustatavatele antav staatus

Ena mik LRe (AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 
HU, IE, IT, LU, NL, SK ja NO) anna vad ümber asus
ta ta va tele isi ku tele samavõisamalaadsestaatuse,
misteistelegirahvusvahelisekaitsesaajatele.

Tuleb siiski mär kida, et mõned huma ni taar se tel 
põh jus tel ümber asus ta ta vad sei sa vad sil mitsi pärit
olu riiki naas mi sega peale mini maal selt kahe aas tast 
perioodi, kuigi ka nende puhul on või ma lik püsiva 
ela mis loa saa mine, kui olu kord pärit olu rii gis ei ole 
muu tu nud või kui nad on täit nud tin gi mu sed, mis 
või mal da vad neile mää ra mata ajaks rii gis vii bi
mise.21 Juh tu del, kus vii bi mine on aju tine, kuju neb 
saa bu mis järgne periood eri ne vaks ümber asus ta ta
va tega, kelle puhul on ette näha pike ma aja list rii gis 
vii bi mist. Loa kes tus on rii giti eri nev, ole ne des kas 
ollakse ümber asu nud või kon vent sioo ni pa gu lane 
(nt SE) või ümber asus ta mise prog rammi raa mes 
saa bunu (nt UK).

Saabumisjärgne etapp ja integreerumine

Ena mi kus LRides on ümber asus ta tud isi ku tele suu
na tud saabumisjärgsedjaintegratsioonimeetmed
samad,midarakendatakseteistepagulastesuhtes; 
vaid üksi ku tes LRi des on välja töö ta tud eri meet
med, mis on suu na tud ümber asus ta tud isi ku tele või 
huma ni taar se tel põh jus tel vas tu võe tud isi ku tele. 
Näi teks Aust rias said ümber asus ta tud pagu la sed, 
kes võeti vastu kui ÜRO pagu lasagen tuuri juh tu
mid, spet siaal set elu aseme ja integ rat sioo ni toe tust. 

18 Vt http:// www.movingtofinland.fi.
19 Soome-, inglise-, prantsuse-, araabia-, farsi-, birma- ja kurdi 

keel.
20 IOM on kaasatud mõningaste tegevuste puhul- isikute trans-

port elukohast intervjuu toimumise paika ja tagasi, reisieelne 
tervisekontroll, reisieelne koolitus ja abi.

21 Nt Saksamaal.

Bel gias raken da takse riik liku ümber asus ta mis prog
rammi raa mes eri meet meid siht ots tar be lise abi 
osu ta mi seks ümber asus ta tud pagu las tele.

Kohene toe tus ümber asus ta tud/vas tu võe tud 
isi ku tele nende saa bu mi sel on kor ral da tud ja kät
te saa dav pal ju des eri vor mi des sar na selt Ees tile 
– vas tu mi nek len nu jaama, aju tiste doku men tide 
väl jas ta mine, varus ta mine toidu, elu aseme ja riie
tega, arst lik kont roll ja muu ter vis hoid ning tõl ke
tee nuse osu ta mine saa bu mi sel.

Kõi ki des LRdes ja Nor ras on ümber asus ta mise 
ja/või huma ni taar se tel põh jus tel vas tu võt mise 
kavade alu sel vas tu võe tud isi ku tele kät te saa da vad 
integ rat sioo ni meet med (pika  aja line toe tus). LRiti 
on meet mete lii gid eri ne vad, kuid lühi dalt võib 
need kokku võtta järg mi selt:
 iga nä da lane/kuune toe tus, mille kes tus ja oma

du sed on LRiti eri ne vad: kuus kuni kaheksa 
kuud (PL), kaks kuni neli aas tat (HU, SK, NO), 
täht ajatu kuni isik on toe tus kõlb lik (AT, BE, DE, 
EE, FI, IE, NL, SE);

 mitte raha line toe tus (toit, rii ded, möö  bel ja 
kodu ma si nad, trans port, arsti abi, koo li tar bed);

 hari dus toe tus, sh keele kur su sed, nõus ta mine, 
hari dus, kut se suu nit lus;

 sot siaal toe tus IOMlt ja/või vaba ühen dus telt 
(nt abi sise ne mi sel töö tu rule, elu ase me alane 
nõus ta mine, õigus abi); 

 juur de pääs ter vis hoiu ja eri tee nus tele nagu 
tee nu sed vägi valla ja pii na mise ohv ri tele, ris
ki rühma kuu lu va tele nais tele või tütar las tele, 
ris ki rühma kuu lu va tele las tele, puu dega pagu
las tele, eaka tele;

 suu line tõlge vas tu võtu ja tut vus tus etapis, kuigi 
pii ra tud aja vältel.

Seits me teist küm nes LRs (AT, BE, BG, CZ, DE, 
EE, ES, FI, HU, IE, IT, NL, PL, SE, SK, UK, NO) kor
ral da takse ümber asus ta tud isi ku tele ja huma ni taar
se tel põh jus tel vas tu võe tud isi ku tele teabeja/või
kultuuritutvustamiseüritusi. Kuues LRis (AT, BE, 
FR, LU, NL, PL) kor ral da takse üri tusi kasu liku teabe 
pak ku mi seks ja integ rat sioo ni meet mete tut vus ta
mi seks, näi teks kur susi, semi nare ja teabe üri tusi, 
mil lele lisaks aval da takse bro šüüre ja tea be lehti. 
Küm nes LRis (AT, CZ, DE, EE, FR, LU, PL, SK, UK, 
NO) käsit le takse kul tuuri tut vus ta mise üri tus tel 
geog raa fiat, aja lugu, kul tuuri ja polii ti lise süs teemi 
alu seid. Sel liste kur suste kor ral da mine on tava li selt 
vas tu võ tu kes kuste, sot siaal töö ta jate, IOMi, töö
hõive asu tuste, vaba ühen duste ja koda ni ku ühis
konna orga ni sat sioo nide, usu or ga ni sat sioo nide, 
koha like oma va lit suste ja/või kul tuu ri vahen da jate 
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vas tu tu sel. Kõi ki des LRides, välja arva tud Aust rias 
ja Itaa lias, toi mub ka vastuvõtvakogukonnaetteval
mistamine. Vastu võtva kogu konna ette val mis ta mine 
toi mub eri tasan di tel: ela ni kud, vaba ühen du sed ja 
koha li kud ame ti asu tu sed.

Eraalgatuslikud 
sponsorprogrammid

Era al ga tus lik spon sor lus näeb ette era isi kute, rüh
made, orga ni sat sioo nide või muude üksuste aktiiv set 
osa le mist või ma like abi saa jate esi ta mi sel ja nende 
taot luste toe ta mi sel. Rah vus va he lise kaitse and mise 
otsuse lan ge tab polit sei.

Era spon so rid võta vad vas tu tuse ümber asus t
atud isi kule või pere kon nale finants, sot siaal ja 
emot sio naalse toe  pak ku mise eest kind laks mää ra
tud ajava he miku jook sul (tava li selt aasta või isegi 
kauem) või kuni asja omane isik või pere kond suu dab 
ise hak kama saada. 

LRiti on era spon sor lus prog ram mide või kavade 
väl ja töö ta mise põh ju sed väga eri ne vad, kuid sageli 
tingis selle huma ni taar kriis Süü rias ja/või muud 
kon flik ti olu kor rad LähisIdas. 

Era spon sor lus prog ram mid on või olid ole mas 
kuues LRis (DE, IE, IT, PL, SK, UK22) ning Prant sus
maa väi tel oli ta huvi ta tud era spon sor lus prog ram mi 
väl ja töö ta mi sest.

Kõlblikkus kri tee riu mid era spon sor lus prog rammi 
abi saa jate väl ja vali mi seks on LRiti eri ne vad. Kol
mes LRis (DE, IE, IT) oli pea mi seks kri tee riu miks 

22 Sh Ühendkuningriik, kes käivitas erasektori sponsorluskava 
2016. aasta keskel, mistõttu seda ei ole veel edasi arendatud.

haavatavus, samal ajal kui Poo las ja Slo vak kias 
toe ta sid spon sorid usulistelpõhjusteltagakiusa
tavaidisikuid.

Era al ga tus liku spon sor luse põh jen du sed on 
küll eri ne vad, kuid sel les nähakse ühe selt moo dust 
kol man da test rii ki dest pärit isi kute vastu võt mi seks 
sea dus likke kana leid kaudu. See keh tib näi teks 
olu kor da des, kus LRid ei oma ins ti tut sio naal set 
või me kust suu ren dada ümber asus ta ta vate arvu, 
või juh tu del, kus ame ti või mud soo vi vad suu ren
dada sea dus likke kana leid pidi toi mi vat sis se rän net, 
või mal da des era al ga tus li kel rüh ma del võtta enda 
kanda osa kulu tus test. Samuti võib era al ga tus like 
rüh made (eri kogu kon nad, reli gioos sed orga ni sat
sioo nid) kaa sa mine suurendadaühiskonnatoetust
seaduslikesisserändekanalitekasutamisele, pida
des sil mas, et eraalgatuslikusponsorlusevorm
pigemtäiendabkuiasendabriiklikketegevusi
ümberasustamisevallas.

Esi me seks rii giks, mis 1978. aas tal viis ellu era
al ga tus liku spon sor luse prog rammi, oli Kanada. 
Sar na seid prog ramme on juu ru ta tud ka Argen tii nas, 
Aust raa lias, Uus Mere maal ning hil juti ka mõnes 
LRis (DE, IE, IT, PL, SK, UK). Ala tes 2013. aas tast 
raken dati amet li kult era al ga tus li kud spon sor lus prog
ram mid ad hoc baa sil viies LRis (DE, IE, IT, PL, SK).

Era al ga tus li kust spon sor lus prog ram mist võib 
õppida juba ka riik li kud alga tu sed. Näi teks on 
Ühend ku ning riik teiste rii kide eduka koge muse 
tõttu spon sor lus prog ram miga juu ru ta mas enda 
„kogukonnapõhistsponsorlust“, mis aitab kogu
kond likel grup pidel toe tada põge nikke, kes saa bu vad 
UK ümber asus ta mise prog rammi raa mes.

Spon so rite kohus tu sed ning prog rammi edu kuse 
kri tee riu mid ümber asus ta ta vate vali kul eri ne vad LR
iti. Spon sori toel ümber asus ta tud isi ku tele antakse 
eri ne vaid staa tu seid. Saksa maal saab sel line isik 
näi teks kuni kahe aastase elamis loa töö ta mise ning 
piken da mise või ma lu sega, samal ajal kui ala ea li sed 
saa vad täie liku juur de pääsu hari du sele.

Iiri maal said ümber asus ta ta vad huma ni taar abi 
prog ram miga seos ta tava staa tuse, mis või mal dab 
neil töö tada, alus tada äri või inves tee rida riiki. Itaa
lias, Poo las ja Slo vak kias saa bu sid isi kud riiki viisa 
alu sel ning pärast asüü li taot le ja tena arvele võt mist 
anti neile rah vus va he line kaitse. 

Nagu jooniselt 5 näh tub, kae takse kõi gis viies 
LRis ümber asus ta mi sega seon du vad kulu tu sed kas 
era isi kute või siis spon sor or ga ni sat sioo nide poolt. 

Pea mis teks väl ja kut se teks nii ümber asus ta mise 
prog rammi kui ka antud süs teemi puhul on isi kute 
maju ta mine, juur de pääs töö jõu tu rule,23 medit sii ni
liste eri va ja dus tega tege le mine, pika aja lise hari duse 
taga mine, keele ja kutse õpe ning tei sed väl ja kut sed, 

23 Vt Rahvusvahelise- ja humanitaarkaitse saajate integratsioon 
Euroopa Liidu tööturule,

uuringuga hõlmamata riigid

liikmesriigid, kus varasemad eraõiguslikud
sponsorluskavad on nüüdseks lõppenud
liikmesriigid, kes on huvitatud erasektori
sponsorluskava kehtestamisest
liikmesriigid, kes ei ole praegu erasektori
sponsorlusest huvitatud ja kellel puuduvad
asjaomased kogemused

liikmesriigid, kus on praegu erasektori
sponsorluskava
liikmesriigid, kus on teatavate erasektori
sponsorluskava omadustega ümber-
asustamise või humanitaarsetel 
põhjustel vastuvõtmise kavad

Joonis 4. Ülevaade eraalgatuslikest sponsorprogrammidest Euroopas
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mis ümber asus ta tud isi kute integ ree ri mi sel ette tule
vad. Efek tiiv set koor di nat siooni taga mist eri ne vate 
kaa sa tud huvi rüh made vahel on sageli pee tud üheks 
pea mi seks nõu deks prot sessi edu kal hal da misel.

Tuvastatud probleemid, head tavad ning 
saadud LR-ide kogemused

Pea mine teave prob lee mide ja hea tava kohta saadi 
ELi fon dide hin da mise raa mis ti kus koos ta tud prog
rammi raken da mise aru an ne test. Mõnel juhul põhi
nes hin da mine ümber asus ta mise/ huma ni taar se tel 
põh jus tel vas tu võt mise kavade raa mes abi saa ja tele 
jao ta tud küsi mus ti kel või kaa sa tud orga ni sat sioo nide 
koos ta tud aru an ne tel. 

Ümber asus ta mise/ huma ni taar se tel põh jus tel 
vas tu võt mise kava des osa le ja tel esi ne sid lahku
miseelses ja lahkumisetapisjärg mi sed prob lee mid:
 vali ku me net luse kee ru kus ja pik kus;
 logis ti li sed prob lee mid kol man da tes rii ki des;
 sihtrühma erivajaduste rahuldamine;
 lah ku mis eelse teabe ja tut vus tuse puu du mine 

või vähesus;
 abisaajate ebarealistlikud ootu sed võr rel des tin

gi mus tega pärast saabumist;
 arvu kate sidus rüh made koor di nee ri mine lah

ku mis eel ses ja saa bu mis järg ses etapis;
 ras ku sed või ma like abi saa jate kohta teabe saa

mi sel;
 rei si do ku men tide puu du mine ja ras ku sed nende 

han ki mi sel;
 jul ge olek elu ko ha rii gis;
 ümber asus ta tud isi kute bio meet ri liste and mete 

(sõr me jäl jed, foto jmt) saa mise pii ra tud või ma
lu sed. 

LRid ja Norra tea ta sid ka mit me su gus test prob
lee mi dest saabumisjärgses ja integratsioonietapis:
 ümber asus ta tud isi ku tele elu aseme taga mine;
 keeleõpe;

 ümber asus ta mis ope rat sioo nide aja li sed pii ran
gud ja kulud, eriti lühi aja liste saa bu miste kor ral;

 raskused tugi tee nuste ja asja ko haste töö ta jate 
kät te saa da vuse taga mi sel haa va ta vate rüh made 
jaoks;

 töö leidmine ja piisava tasu saamine; 
 hal dus vii vi tu sed ela mis loa väl jas ta mi sel.

Ümber asus ta mise või huma ni taar se tel põh jus tel 
vas tu võt mise prog ram mi dest ja kava dest saa dud 
positiivsete/tõhusatekogemustena mär giti järg mist:
 lah ku mis eel set ja saa bu mis järg set suju vat koos

tööd ja tea be va he tust eri sidus rühmade vahel 
peeti üldi selt otsus ta vaks tegu riks eduka integ
ratsiooni taga mi sel, hoi des üht lasi kokku res
sursse; 

 pii sav tea vi ta mine ja kul tuuri tut vus ta mine 
lah ku mis eel ses eta pis, et val mis tada kan di daa
did enne ümber pai gu ta mi seks ja hal lata nende 
ootusi;

 väl ja va li mis lä he tu sed esi mes tesse var ju pai
ga rii ki desse aita vad prog noo sida saa bu misi ja 
anda isi ku tele saa bu mi sel kii resti rah vus va he lise 
kaitse;

 vara jane medit sii ni line hin da mine, et val mis tada 
lah ku mist pare mini ette ja edas tada asja ko hane 
teave ja vaja du sed saa bu mise järel integ rat sioo
ni tee nu seid osu ta va tele isi ku tele/asu tus tele;

 otsene juur de pääs elu ase mele võib suu ren dada 
ümber asus ta tud isi kute ise seis vust ja kii ren dada 
integ ree ru mist;

 teiste samasse etnilisse või rahvusrühma kuu lu
vate pagu laste toe tus;

 vaba tah tlike ühis kond lik kaa sa mine;
 koha like kogu kon dade/ kiri ku kaa sa mine integ

rat sioo ni prot sessi.

Kokkuvõte
Ümberasustamise ja humanitaarabi programmi ellu
vii mine eri neb LRiti tea tud puh ku del mär ga ta valt. 
Eri ne vad on vii sid, kui das LRid vali vad kan di daate 
ning tege vu sed enne ja pärast ümber asus ta mise 
prot sessi. Samas on välja kut sed, mil lega LRid sil
mitsi sei sa vad, pal juski sar na sed.

Vii mas tel aas ta tel on näha ka mär ki mis väär set 
kasvu era al ga tus like spon sor lus prog ram mide puhul 
LRide juu res, kes sel lise skeemi on üle võt nud. 
Samuti on toi mu nud kasv isi kute osas, kes sel lise 
prog rammi alu sel on ümber asus ta tud. 

Kok ku võt li kult võib siiski öelda, et üha suu rem 
roll edu kal ümber asus ta mi sel lasub vaba tah tli kel, 
valit sus vä lis tel orga ni sat sioo ni del ning teis tel koda
ni ku ühis konna orga ni sat sioo ni del, kuna koha liku 

Viisatasud

Reisikulud

Ravikulud

Majutus

Majapidamine

Muud

DE IE IT PL SK

Joonis 5. Eraalgatuslike sponsorite kohustuste 
võrdlus viies LRis (DE, IE, IT, PL ja SK)
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kogu konna kaa sa tu sel põhi nev ümber asus ta mise 
prog ramm on suu te line pare mini eden dama empaa
tiat ning mõist mist ümber asus ta ta vate suh tes. Nõnda 
saab tagada ka eduka integ rat sioo ni prot sessi, kus isik 

 

Euroopa rändevõrgustik

Euroopa rändevõrgustik (ERV) on 2003. aastal Euroopa Komisjoni 
poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja tea be vahetus-
võrgustik, mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontakt punktidest ning 
riiklike kontaktpunktide poolt kaasavatest koha li kest rände- ja varjupaiga-
valdkonna orga ni sat sioonidest.

ERV peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objek tiivset, 
usaldusväärset ning võrreldavat rände- ja varjupaigavald konna infot, 
samuti jagada saadud teavet poliitikakujundajate ja laiema ava lik kusega.

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt

Aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn
Telefon: 640 9464
E-post: emn@tlu.ee
Koduleht: http://emn.ee

või pere kond on roh kem kaa sa tud koha liku kogu
konna tege mis tesse ning saa des tuge ja mõist mist, 
võib tunda enda koha liku kogu konna täis väär tus
liku osana. 


