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TOGETHER AGAINST POVERTY –PROJEKTI
LÜHIKIRJELDUS
See projekt on mõlema sihtrühma kindlaks tehtud tegelike vajaduste vahe
tulemus. See vahe tuleneb vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskide valest
hindamisest, ning ebaadekvaatsest abist.Peamised intellektuaalsed
väljundid on seotud planeeritud tegevustega, mis viiakse ellu kahes
etapis. Esimene etapp – uuring – kavatsetakse läbi viia vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse põhjalik uuring, mida omakorda täiendavad
sotsiaalkindlustuse mudelid.Nendelt tegevustelt oodatakse järgmisi
tulemusi:
Uurimistöö vaesuse kohta;
Uurimistöö sotsiaalkindlustuse toimimise kohta.
See etapp kestab 01/09/2014 kuni 31/08/2015.
Teine etapp – tööseminar – hõlmab endas treenimismetoodika
väljatöötamistning tööseminaride pakkumst mõlemale sihtrühmale. Selle
etapi tulemused on :
Vaeste ja sotsiaalselt tõrjutud inimestele mõeldud tööseminaride
läbiviimise metoodika;
Sotsiaalpoliitika kujundajatele mõeldud tööseminaride
läbiviimise metoodika.
See etapp kestab 01/09/2015 kuni 31/08/2016.

Selle projekti põhieesmärk onvaesuse
ennetamineläbi projekti sihtrühmadele sobivate
õppevahndite väljatöötamise ja rakendamise :
1) vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskigruppides
olevatele inimestele [nt. töötud, vähese oskuste või
haridusega inimesed, üksikvanemad või
paljulapselised pered];
2) poliitikud või sotsiaalpoliitika kujundajad.

[Faceţi clic aici pentru a adăuga o legendă]

VAESUS POOLAS – LÜHIÜLEVAADE

Statistikaameti läbi viidud uuringnäitas et vaesuse riskigrupis olevad grupid Poolas on majapidamised, kus esinevad
järgnevad inimesed:
- töötud (eriti siis, kui majapidamise peal on madal haridustase),
- puudega,
- paljulapselised pered.
Suur vaesus on reeglina seotud sellega, et inimesed elavad maapiirkonnas, või väikelinnas (kuni 20 000 elanikku) [1].
Graafik nr 1 näitab vastavaid andmeid.

Graafik nr 1 vaesuse riskigrupis olevad grupid Poolas
Allikas: Vaesus Poolas vastavalt GUS, Ed. GUS, läbiviidud uuringutele Varssavi2013.
Sotsialse sidususe uuring näitas, et:

15.1% majapidamiste vaesus sõltus sissetulekust ( 60% keskmisest sissetulekust),
13.5% majapidamisi mõjutasid halvad elamistingimused (vaeste
elamistingimuste indeks arvestab elamistingimusi, kestvuskaupade olemasolu,
põhivajaduste mitte rahuldatustja materiaalseid ja mittemateriaalseid varasid),
15.9% majapidamisi mõjutas eelarve tasakaalustamatus (indeks arvestab
majapidamiste subjektiivset arvamust nende majapidamise olukorrast,
jõukustja muid asjaolusid, mis põhjustavad eelarve raskusi k.a maksuvõlad).
Mitmetasandilise vaesuse risk (kõigi 3 vaesuse vormi olemasolu) esines 4.6% of majapidamistes.
Analüüsides seda nähtust vanuste põhjal avastasime, et:


Vaesus sissetuleku tõttu ohustab kõige enam inimesi vanuses 16-24 aastat (18.4%),



Vaesus elamistingimuste tõttu ohustab kõige enam inimesi
vanuses 65-74 aastat (18%),



Vaesus eelarve tasakaalustamatuse tõttu ohutsab kõige
enam inimesi vaesuses 55-64 aastat (19%).

Analüüsides seda nähtust elamiskoha põhjal, avastasime, et:


vaesus madala sissetuleku tõttu ohustab 10.7%
linnapiirkonnas elavaid inimesija 23.7% maapiirkonnas
elavaid inimesi;



Vaesus mõjutab elamistingimusi 11.5% linnapiirkonnas
elavatel inimestelja 17.7% maapiirkonnas elavatel inimestel;



Eelarve tasakaalustamatus mõjutab 15.7% linnapiirkonnas
elavaid inimesi 16.4% maapiirkonnas elavaid inimesi.

Allikad:
[1] Majanduslik vaesus Poolas aastal 2013. (Majapidamiste
eelarvete uuringu põhjal), CSO Sotsiaalsete ja elamistingimuste
uuringuosakond, 2014, lk. 3.
[2] Vaesus Poolas vastavalt GUS, Ed. GUS, läbiviidud uuringutele
Varssavi 2013,lk. 49, 56.

AVAKOOSOLEK RZESZÓW’S

Vastavalt sissetulekuallikatele, kõik 3
vaesuse vormi ohustavad
majapidamisi, mis saavad
sotsiaaltoetusi või pensione.
Vastavalt nende sissetulekuallikatele:


Ohustab vaesus sissetuleku
tõttu 71.3% ja 37.6%,



Halvad elamistingimused
ohustavad 57.7% and 30.2%,



Eelarve tasakaalustamatus
ohustab 57.6% and 34.4%,

Üksikvanemad on samuti nende 3
vaesuse vormide riskigruppides:
sissetulekuga seotud (27.5%),
elamistingimustega seotud (24.5%)
ning vaesus seotud tasakaalustamata
eelarvega (34.3%). Sarnaselt neile, on
abielupaarid 3 või enama lapsega
vaesuse riskigrupis (39%, 20.7% ja
23.3%). Need näitajad tõusevad, kui
majapidamises on peale laste veel ka
teisi ülalpeetavaid[2].

Esmakohtumine Erasmus+ projekti raames "TAP-Together Against
Poverty” leidis aset 7-8 Oktoobril 2014 Rzeszow’s.Kohtumisel
osalesid iga partnerorganisatsiooni juhtimise esindajad.Kogu
esimene päev oli pühendatud kõige olulistemale tööülesannetele
projektis. Partnerid arutasid tööplaani uuringu läbiviimisel vaesuse,
sotsiaalse tõrjutuseja sotsiaalkindlustuse toimimise mudelite kohta.
Partnerid esitasid eelnevate analüüside tulemusi. Teisel päeval
arutasid delegaatid projekti juhtimist, jälgimist ja hindamist,ning
projekti ning selle tulemustest üldsusele teatamisest. Tehti ka oma
Facebooki konto (https://www.facebook.com/TAPPLROESEENLIT?fref=ts).
avalikustatakse infot projekti kohta, ning kasutusele võetud meetmetest.

See

on

üks

kohtadest,

HISPAANIA HARIDUS- JA VÄLAÕPPE ASUTUSTE KONFÖDERATSIOON (CECE)

kus

Hispaania Haridus- ja Väljaõppe Asutuste Konföderatsioon (CECE) on mittetulunduslik organisatsioon, mis asutati
1977 aastal. See esindab laia haridussektorit alustades põetajate kursustest lõpetadas ülikoolidega. Selle
organisatsiooni liikmeteks on enam kui 5 000 asutust.
CECE’s institutsionaalsedrollid on : hariduslike lepingute haldamine ja uuendamine; selle sektori kollektiivsed
läbirääkimised ja lepingud; selle sektori esindamine ülikoolide juhatustes; institutsionaalnekohalolek Hispaania
tööandjate organisatsioonis (CEOE)ning muudes rahvusvahelistes organisatsioonides, ning suhtlemineametlike
haridusega seotud ministeeriumitega . CECE on järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige: EFVET (Europpa
tehnilise ja kutseõppe foorum), ESHA (Euroopa koolidirktorite assotsiatsioon) and ECNAIS (Sõltumatute koolide
rahvusliku assotsiatsiooni Euroopa Nõukogu).
CECE toetab oma liikmeid 5 valdkonnas: (1) LLL õpetajate kursuste organiseerimine; (2) oma liikmete tehniliste
innovatsioonide rakendamine; (3) liikmete rahvusvaheline suhtlemine; (4) EFQM Excellence Model’i rakendamine
oma liikme organisatsioonides; (5) liikmete õiguslik
nõustamine.
CECEhariduslik valdkond laienes oma fondi asutamisega
(Fundación Ángel Martínez Fuertes) 1996 aastal, selle
tegevused keskenduvadsotsiaalsesse kaasamisseläbi töötute
väljaõpetamise, sihtrühamdeks oninimesed, kes on vanemad
kui 45 aastat, naised, puuetega inimesed, immigrandid, jne.

KONTEKST

Kontakt
Spanish Confederation of Education and
Training Centers (CECE)
Marqués de Mondéjar, 29-31, 1ª planta 28028 Madrid
www.cece.es
Inés Alonso
departamento.europa@cece.es

Vastavalt kõige hilisemale 7-le ettekandelesotsiaalsest
tõrjutusest Hispaanias, mis esitati 28. Oktoobril 2014 Caritas
Spain poolt, elavad 22% majapidamistest vaesuses, ning 30%
elavad vaesuse piiril. Hispaania Rooma Katoliku kiriku heategevuslik organisatsioon pöörab tähalepanu sellele, et 11
miljonit inimest võivad langeda alla vaesuse piiri, ning kinnitab, et riigis on 33 000 kodutut. Caritas Spain väidab, et
22% Hispaania majapidamistest elab alla vaesuse piiri, ning veel 30% on toimetuleku raskused, 580 000 hispaanlast,
peaaegu 3.3% rahvastikust, ei oma üldse mingit sissetulekut.
Kodanikud kasutavad 34% oma sissetulekust võlgade tasumiseks ning 7% ei suuda õigeks ajaks tasuda oma arveid.
2010 aastal, vaesuse lävi langes 7 800 Euro peale aastas, mis on 200 eurot vähem kui eelmisel aastal. Caritas et
olukord halveneb 2012 aastal.

Euroopa riikidest on üks suurimaid vaeste protsente Hispaanias,
21.8% rahvastikust–EL keskmine on 16.4%. Hispaaniast eespool on
vaid Rumeenia ja Läti.

MITTETULUNDUSÜHING MITRA

Mittetulundusühing MITRA on mitte riiklik organisatsioon, mis asutatiEestis 2012 aastalvabatahtlike poolt, kellel on
kogemused sellistes Euroopa projektides nagu näitkes Youth in Action, NordPlus, EuropeAid, DAPHNE, Grundtvig ja
Leonardo da Vinci Partnership.
Üks MITRA eesmärkidest on ebasoodsas olukorras olevate inimeste - töötud, rahvusvähemused, madala
haridustasemega või ilma kutsekvalifikatsioonita - kaasamineaktiivsesse ellu, motiveerima neid õppima ning mitte
sattuma sotsiaalsesse tõrjutusse. MITRA töötab sihtrühmadega kohalikul, rahvuslikulja Euroopa tasemel.
Mittetulundusühing MITRA korraldas Youth in Action "European Citizenship Education: Meanings, Understandings
and Actions" treeningkursuseAugust 12-21, 2013 Narva-Jõesuus, Eestis. See kursus pakkus kultuurivahelist
hariduslikku kogemustnoorele ja noorsootöötajale 14-st EL ja EL-i
naaberriigist.Projekt toetas väheste võimalustega noorte
Kontakt:
kaasamist- enamus osavõtjates olid maapiirkondadest, sotsiaalselt
ebasoodsates tingimustes olevates gruppidest, immigrantide ning
Pavel Smulski, MITRA president,
rahvusvähemuste esindajaid.
paul_smulski@hotmail.com
MITRA korraldas Erasmus+ KA1 “European Citizenship: learn and
act” noorte projekti 3-st Balti ja Kaukasuse piirkonna riigist 23-30
Juulilja 1-8 Septembril, 2014 Nelijärvel Eestis.

Ruta Pels, projektijuht,
ruta.pels@mail.ru

IGA VIIES EESTI ELANIK ELAB SUHTELISES VAESUSES

Vastavalt Eesti statistikaametile, elas 2012 aastal 18.7% Eesti
elanikkonnast suhtelises vaesuses 7.3% täielikus vaesuses. Suhtelises
vaesuse elavate inimeste hulk suurenes 1.2 protsendi võrra võrreldes
eelmise aastaga, kuid täielikus vaesuses elevate inimeste protsent
vähenes 0,8% võrra.
Rahvastiku sissetulek suurenes, kuid samas suurenes ka ebavõrdsuse protsent sissetuleku põhjal. Sotsiaaltoetused
(riiklikud toetused ja pensionid) aitasidvaesusesse langemise vastu; kuid kui neid poleks sissetulekuna arvestatud,
siisvaesuse riskigrupis olevate inimeste protsentoleks 39.6% ja täeliku vaesuse protsent 31.3%. Isik arvestati
riskigruppi siis, kui temaigakuine sissetulekoli alla 329 euro (299 eurot 2011 aastal) ning täieliku vaesuse gruppi siis,
kui tema igakuine sissetulek oli vähem kui 196 euros (186 eurot 2011 aastal). 2012 aastal, oli kõige vaesemate ning
kõige rikkamate sissetulekuvahe 5.5-kordne. Ametlik töötute protsent oli 10.2% ning 2013 aastal – 10.9%.

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – V.S.S.P.

Kontakt
Centro Servizi per il
Volontariato V.S.S.P.
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
www.vssp.it

Nicolò Triacca
triacca@vssp.it

Vabatahtlike toetuskeskus V.S.S.P. on mittetulunduslik organisatsioon (
National Coordination of Service Centres CSVnet liige) mis asub Torinos
Põhja-Itaalias, ning tegutseb aastast 1997 (L. n. 266 11. August 1991; M.D.
8. October 1997).
V.S.S.P. pakub tasuta teenuseid, nagu väljaõpe, nõustamine, Torino
maakonnas asuvate vabatahtlike organisatsioonide abistamise
planeerimine. Organisatsioon juhib võrgustikka, kus on enam kui 1,000
MTÜ-d, pakkudes neile vahendeid oma eesmärkide tätimiseks.
V.S.S.P.tulevikunägemus on kus vabatahtliku tegevuse tunnused–tasuta ja
endast kõike andev, vastastikkus jausaldus, kirg ja initsiatiivne hing,
vastutustundlikkus ja üksteise eest hoolitsemine–juhiks üksikisikulisele ja
kollektiivsele ettevõtmisele. Selle mission on välja õpetada ja juhendada
vabatahtlikke,võimaldada neil kasutada võimalusi ning suurendada
enesetäiustamise võimalusi. Oma eesmärgiks, arendab V.S.S.P.projekte
suurendamaks huvi vabatahtliku tegevuse vastu, ningluua
õppimisvõimalusi vabatahtlike vajaduste rahuldamiseks.

VAESUS ITAALIAS
2013 aastal, oli suhtelise vaesuse nähtus stabiilne terves riigis, suhtelise vaesuses elas 12.6%, ning täielikus vaesuses
7.9%.

Täielik vaesus suurenes 6.8% pealt 7.9% peale (kuna suurenes riigi
lõuna osas ning saartel 9.8% pealt 12.6% peale).
Lõunas ja saartel, kus täieliku vaesuse protsent tõusis, tõusis ka suhtelise vaesuse protsent 21.4% pealt 23.5% peale.
Suhtelise vaesuse lävi 2 liikmelisele majapidamisele oli 972.52 Eurot ( 18 eurotvähem võrreldes 2012 aastaga). 2013
aastal, suurenes suhtelise vaesuse problem 4 ja enama liikmega majapidamiste jaoks, eriti paarid 2 lapsega (17.4%
pealt 20.4% peale), veel enam, kui lapsed on alaealised ( 20.1% pealt 23.1% pealt). (Allikas: ISTAT)

ÕIGUS KAITSELE VAESUSE JA SOTSIAALSE TÕRJUTUSE EEST

Vaeusest ei saa jagu, kui ei suurendata õigusi
Conference of INGOskorraldab iga aasta 17 Oktoobril kokkutuleku, International Day for the Eradication of
Poverty, see üritus leidis aset sellel aastal Torinos. See üritus on seotud kõrge taseme konverentsiga Euroopa
sotsiaalharta kohta, mis leiab asset 17 ja 18 Oktoobril Torinos, ning arutatakse Euroopa sotsiaalharta 30 punkti
“Kõigil on õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest”.

Vaesuses elvad inimesed võtsid sellest üritusest samuti osa,
ning väljendasid oma muresid ja tulevikulootusi. INGO
konverentsi president edastas kohtumise järeldused 18
Oktoobri suure konverentsi osalejatele.
Päev jaotati kolmeks; hommikul tegidJean-Marie Heydt –
INGO konverentsi president, Salim Muslumov –
Azerbaidzhaani töö ja sotsialkaaitse minister, Gabriella
Battaini-Dragoni – Euroopa nõukogu peasekretäri
asetäitja jaElide Tisi –Torino aselinnapea tervituskõne.
Konverentsil osalejad olid võtmeisikud, vabatahtlikud ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja avalik-õiguslike
asutuste esindajad. Toimus 4 paralleelset seminari, mis
puudutasid vaesust eri-võtmetes. V.S.S.P. töötaja osales
konverentsil, ning 4. seminaril: «Mõelge, otsustagetegutsege
ühiselt vaesuse vastu» mida juhtisInternational
Movement ATD Fourth World. Seminari tutvustasid 2
mustalste Rooma kogukonna esindajat, kes rääkisid oma
elamistingimustest, vaesuse ohtudest, ning riigi poolt
pakutavast sotsiaalkindlustusest. Seminari ajal rõhutasid
osalejad otsest seost vaesuse vastases võitlemises
kodanikuõigustega. V.S.S.P. esitasid TAP-projektining
kutsusid osalejaid jälgime projekti edusamme, mis on
otseselt seotud kodanikuõigustega ja võitlusega vaesuse
vastu.
Peale lõunat, edastas iga seminar oma soovitusi
üldkogule, moodustati palvete nimekiri, mis omakorda
edastati Regio Teatris toimuvale peakonverentsile.
Konverents moodustas omakorda 6 palvet, tsiteerime 3 neist
(the full document is available here).

Europpa Sotsiaalhartaon Euroopa
Nõukogu poolt allkirjastatud
dokument18. Oktoobril Torinos 1961,
mis kaitseb igapäevaseid vabadusi ja
õigusi: majutus, tervishoid, haridus,
tööhõive õiguslik ja sotsiaalne kaitse,
õksikisiku liikumisvabadus, mitte
diskrimineerimine. Hartat täiendati
1996 aastal
Artikkel 30
Õigus kaitsele vaesus ja
sotsiaalse tõrjutuse eest.

1. Selleks, et tagada tõhus õiguslik
kaitselvaesuse ja sotsiaalse
tõrjutuse vastu , kohustuvad
lepinguosalised :

a) Võtta kasutusele meetmed
kooskõlastatud lähenemisviiside
raames.
b) Edendada tõhusat juurdepääsu
isikutele, kes elavad vaesuses või
sotsiaalses tõrjutuses, samuti
nendes riskigrupis olevatele
inimestele, ning nende
perekondadele eelkõige
tööhõivele, haridusele,
koolitusele, kultuuri- sotsiaal- ja
arstiabile, ning vajaduse korral
need meetmed üle vaadata.



Kesk- , piirkondlikelt ning kohalikelt omavalitsustelt
palutakse tõhusat koostööd, et võidelda vaesuse,
eelarvamuste ja diskriminatsiooniga, samuti
pakkuda tegevuseks vajalikke resursse.



Kõigi tasemete ja valdkondade administratsioonidelt
(õigus, tervis, haridus, tööhõive) palutakse, et
tegeledes vaeste ja sotsiaalselt tõrjutute isikutega,
tehtaks sedan nii, et see ei riivaks inimõigusi, ning et
seda tehakse kõigile inimestele omase väärikusega, ;



Kõigilt sidusrühmadelt palutakse, et pöörataks tähelepanu ja toetataks kõiki edukaid omaalgatusi koostöös
kodanikuühiskonna organisatsioonidega .

CONSORTIUL INTERNATIONAL LECTURA SI SCRIEREA PENTRU
DEZVOLTAREA GANDIRII CRITICE

Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice (eesti keeles: Lugemine ja Kirjutamine
Kriitiliseks Mõtlemiseksrahvusvaheline konsortsium– RWCT IC; vaata www.rwctic.org) on rahvusvaheline õpetajate
kogukond, kes teevad koostööd erinevatest kultuuriruumidest, et laiendada arusaamist õpetamisest ja õppimisest läbi
reflektsiooni. Me edendame kriitilise mõtlemise õpetamistkogu maailma õpetamissüsteemis. Me defineerime kriitilist,
kui iseseisvat, endasse uskuvat sotsiaalset mõtlemist, mis algab küsimuste esitamisega ja probleemide
esiletõstmisega , see nõuab häid argumente, ning samal ajal vastuste ja lahenduste eristamist.Kriitilised mõtlejad
leiavad ise lahendused, ning nad toetavad neid lahendusi argumentide- ja veenvate põhjustega. Nad mõistavad, et on
olemas rohkem kui 1 lahendus, ning seega töötavad, et demonstreerida, et nende lahendus on kõige loogilisem ja
praktilisem. (Klooster, 2001).

Põhjus miks RWCT IC osaleb projektisTogether against Poverty
(TAP) on kuna me mõistame, et hea hariduse võimaldamine on see –
millesse kriitilise mõtlemise õpetamine peab panustama–ning õppija
akadeemilised tulemused sõltuvadvaesusest ja sotsiaalsest
tõrjutusest,ning samal ajal annab hea haridus võimaluse pääseda
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest.Me usume, et ürituses murda
vaesuse lõpmatu ring, mängib kriitiline mõtlemine suurt rolli.
TAP projekti varajases staadiumis, avastasime, et vastavalt Rumeenia töö ministeeriumile (Raport de cercetare
privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, 2010), sõltumata vaesuse ulatusest riigi
elanikkonna seas, vaesusest puudutatud inimeste andmed ei muutu:


vanus: lapsed ja alla 24 aastased noored;



haridus: madala haridustasemega inimesed;



tööhõive: töötud, kodust töötavad inimesed ja FIE-d,



elamiskoht: vaesus on levinud maapiirkondades;



etniline taust: mustlastel on 6 korda suurem tõenäosus saada vaesekes, kui ülejäänud rahvastikul.

Peale tegevuste rakendamisele Rumeenias, meie põhiroll selles projektis on osutada abimeie sihtrühmade kindlaks
tehtud vajaduste“tõlkimisel” (haavatavad inimesed vaesuse seisukohalt, ning poliitika koostajad)konkreetseteks
õppimis eesmärkideks, mis saavutatakse koolitustel ja töörühmades, mille koostame meie. Ootame parimat koostöölt
TAP projekti raames, ning selle eesmärkide saavutamisel.

LEIDO… LÜHIDALT…
Leido rahvuslik võrgustikHollandis
tegutsevatele organisatsioonidele. Ta
tegutseb elu kestvas õppes, toob kokku
eri asutustes töötavad
inimesedkutseõppeks,koolitusteks jakorraldab ülikoolides arutelusid.
Me kasutame palju erinevaid tegevusi arutelu korraldamiseks, mille
tulemusena ilmuvad välja infolehed, aruanded ja mud dokumendid
avaliku arutelu üleval hoidmiseks.

Kontakt:
Maria Kovacs, tegevdirektor
maria.kovacs@rwctic.org
Ariana-Stanca Vacaretu, projekti juht
ariana.vacaretu@vimore.com

Leido asutati 2003 aastal. Võrgustikku ja töögruppe juhivad inimesed, kes töötavad või on töötanud kutseõppes või
erialaõppes, mite juhatajatena, vaid koordinaatorite, õpetajate, juhendajate, kvaliteedi tagamise spetisalistidena,
õppekava arendajatena, jne.
See tagab selle, et arutelu tõesti puudutaks asjade praktilisi aspekte, teades, et probleemid tuleb lihtsalt ära lahendada.
See teebki Leido unikaalseks.

PRJEKT JA HOLLAND…
Me oleme TAP projektist väga huvitatud, kuigi Holland on suhteliselt jõukas riik, hästi toimiva sotsiaalkindulustus
süsteemiga. Vaatamata sellele, vastavalt rahvusvahelistele standarditele, 9% hollandlaste kogukonnasttingimustes,
mida võib liigitada “suhtelise vaesuse” alla, tihti teised seda ei märkagi.
Tõestuseks üleval mainitule, tsiteerime Hollandi ajalehte(NRC Handelsblad).

Kui võrdne on Holland – kasutades Gini indeksit?
Kõik riigid on erinevad, ning sissetuleku ja jõukuse definitsioonid erinevad tunduvalt. Vaadake Hollandit. Mille me
võtame aluseks? SKP või SKT. Nende kahe erinevus seisneb järgnevas – Suure ja väikese sissetulekuga inimeste vahe
on märgatav. Kas vabalt kasutatav sissetulek, või standardiseeritud sissetulekmida Statistikaameti keskbüroo kasutab?
See on samuti võimalik. Vastavad Gini indeksid seda tüüpi sissetulekutele, vastavalt viimastele andmetele, on 0.33,
0.34, 0.28 ja ligikaudu 0.57. kuid mida see meile ütleb?

Kus me oleme?
Kokkuvõttes, tekib Hollandist pilt, kus mitte kõik ei ole võrdsed, vaid on ka neid kes ei ole. 2010 aastal, Gini tegur
neto palgale oli 0.29.See oli madalam, kui industrialiseeritud riikides keskmiselt, mis tol ajal oli 0.32. Kuid vahe suure
ja väikese sissetulekuga inimeste vahel suureneb. Ja ebavõrdsuse võim siin, võrreldes teiste riikidega, on suurem.
Rikkam 10% elanikest, omab61% kogu rahast, vaesemad 10% kõigest 1% kogu rahast.
(11 October 2014)

Vaesuse vastased meetmed: lisa 80 miljonit vaestele majapidamistele
Järgmise 4 aasta jooksul, kulutab Amsterdami linn iga aastaselt 20 miljoni võrra rohkem, väikese sissetulekuga
inimeste toetuseks. Antud hetkel, 83,000 majapidamistest vajab abi. 15,000 majapidamise võrra rohkem,
kunalinnavalitsus tõstab miinimummäära 110%sotsiaalsest miinimumist 120% peale. Lisaks, tasuta ravikindlustuse
pakett on olemas, ning ID kaart kompenseeritakse madala sissetulekuga inimestele. Selle tõttu, vaeste toetuse eelarve
83 miljoni euro peale aastas.
(24 October 2014)

