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Esimeses kahes MiSRaR brošüüris kirjeldati
vastavalt riskide kaalutlemist ja leevendusplaneerimist. Kuid piltlikult väljendudes on
riskide kaalutlemine ja leevendusplaani visandamine alles töö esimene pool. Lõppkokkuvõttes taandub kõik leevendusmeetmete
tegelikule elluviimisele, mis on käesoleva
kolmanda ja ühtlasi viimase brošüüri
teemaks. Tõhusa elluviimise jaoks on väljakutseteks mitte üksi sobivate ressursside ning
partnerite omavahelise
koostöö tagamine, vaid
ka seire ja jõustamise
korraldamine ning
avalikkuse kaasamine.

Leevendusstrateegiate
elluviimine: praktilisi
õppetunde Euroopa Liidust

gesti. Selliseid eelarveid, mis oleksid otseselt
ette nähtud leevendusmeetmete jaoks, on vähe,
kuid samas võib osutuda võimalikuks
leevendusmeetmete rahastamine paljudest
erinevatest üldeelarvetest, mis ei konkretiseeri
riskide vältimiseks kasutatavat summat. Üldiselt
on kogemuste vahetamine MiSRaR partnerite
vahel näidanud, et leevenduseks ettenähtud
eelarved on eri
riikides väga erinevad
mitte üksi oma
tegeliku suuruse
poolest, vaid ka
suhtelises võrdluses
muude riiklike
kulutustega. Igal juhul
osutus spetsiaalselt
reaalseks
Käesolev brošüür käsileevendamiseks
tleb selliseid näiteid
niisuguse strukturaalse leevendusmeetme nagu veetõkkerajatis eraldatud eelarvete
praktilise edu faktorite
kogusumma
edukas elluviimine nõuab avalikkuse tuge
kohta, mis aitavad teoreesuhteliselt väikeseks
tilisi leevendusplaane tegelikku praktikasse ravõrreldes ruumi- ja taristuarenduseelarvetega.
kendada, muutes seega leevendusstrateegiad
Kui arendusprojektide kulusid mõõdetakse
reaalselt töötavaiks.
enamasti miljarditega, siis leevenduseelarved
piirduvad miljonitega. Ühest küljest on see
üldise ühiskondliku mõju vaatepunktist
Leevenduse rahastamine
mõistetav, ent teisalt näitab, et
Elluviimise esimeseks tarvilikuks tingimuseks
leevendusmeetmete rahastamine osana ruumion muidugi nõutavate ressursside leidmine. Kui
või taristuarendusprojektist võib olla vaid
leevendusplaani eesmärgid ja konkreetsed lee“näpuotsatäis” võrreldes projekti kogukuludega.
vendusmeetmed on kindlaks määratud, on
Sellest perspektiivist vaadatuna on mõnikord
kaasatud partneritel vaja teada, millist panust
sürreaalne pidada linnavalitsuse või
neist igaühelt oodatakse. Lõppkokkuvõttes
ministeeriumiga läbirääkimisi näiteks väikese
taandub see eelarvete tegelikule eraldamisele,
eelarve üle raudteeohutusmeetmete
kuid ka spetsialistide õigele kaasamisele ning
rakendamiseks, kui lepingud raudteed ehitavate
juba olemasolevate aineliste ressursside
äriühingutega on samal ajal sõlmitud sada või
kasutamisele.
tuhat korda suuremate summade peale.
MiSRaR üldine õppetund on niisugune, et selgus
eri laadi leevenduseelarvete osas ei kujune ker-

Kõnealune teema väärib arutamist seda enam, et
ehitusprojektidega on lõputult, kui vaid
paljusid riske põhjustavad või süvendavad konpartneritel leidub valmisolekut neid kaaluda.
kreetselt just ruumi- ja taristuarendused. See on
See nõuab tihedat koostööd avalike
nii mitte üksnes sel juhul, kui arenduste tulemuorganisatsioonide vahel ning sageli ka avaliku
seks on uus “riskiallikas” (nagu näiteks tootsektori ja erasektori partnerlust. See viib meid
misettevõte või ohtlike ainete transpordi intenteise õppetunni juurde.
siivistumine), vaid ka siis, kui uusi haavatavusi
(nagu elamuid või koole)
Otsige ühiseid huvisid ja
ehitatakse olemasolevate
võidan-võidan
situatinimtekkeliste riskide lähesiooni
dusse või looduslike
Teiseks edu võtmeteguriskide potentsiaalsesse
riks rahastuse leidmisel
mõjupiirkonda. Üldjäreldus
on luua tugevaid liite
peaks seetõttu olema niisuavalike institutsioonide
gune, et tuleb rohkem
vahel ning ka avaliku
mõelda nende reeglite üle,
sektori ja erasektori
mis määravad kindlaks
partnerlusi. Et veenda
ohutusmeetmete osakaalu
asjaomaseid avalikke
ruumi- ja taristuarendus- Avaliku sektori ja erasektori partnerluse kaudu saab endisi organisatsioone ja isegi
tes, ning seda ka finantsas- karjääre kasutada üleujutuste ärahoidmisel
erafirmasid ümber
pektist.
suunama teistele sektoritele või projektidele mõeldud eelarvet riskiRahastusküsimusi arutades on MiSRaR partleevendusmeetmetele, on tähtis selgelt määratnerid tuvastanud järgmised õppetunnid:
leda, “mis see neile annab”. Püüdke leida meetmete juures ühiseid huvisid. Näiteks metsanduLülitage leevendamine teistesse eelarvetesse ning
settevõttel ei tohiks olla raske mõista vajadust
looge partnerlusi avaliku sektori ja erasektori
tulekahjude ärahoidmise meetmete järele, sest
vahel
mets ise on nende jaoks kommertsväärtus. TäpLeevendamise rahastamisel on üheks edu võtselt samuti peaks riigivalitsus suutma mõista
niisuguste ohutusmeetmete vajalikkust, mis aitaksid näiteks ära hoida taristu täielikku ülesütSoovitused ja võtted
lemist ohtlike kaupade veol toimuva õnnetuse
Rahastamisega seotud õppetunnid
tõttu, ning seda mitte üksi ohvrite vältimise seisukohalt, vaid ka seepärast, et vastavad abinõud
meteguriks ohutusmeetmete lülitamine teistest
vähendavad võimalikku kahju riigi majandusele
eelarvetest rahastatavatesse projektidesse. Küsitervikuna. Kuid liitude moodustamine tähendab
mus pole siinjuures mitte üksi selles, et “makske
enamat kui lihtsalt ühiste huvide leidmist. See
riski eest, mida põhjustate”, vaid ka kulutuste
tähendab ka tegeliku ühise võidan-võidan oluvähendamises sel moel, et ohutusmeetmed
korra selget määratlemist, näidates, et teatud
ühitatakse muude ehitustegevustega. Näiteks
leevendusmeetmed võivad aidata ühekorraga
võib maantee rekonstrueerimisel selle tõsta üle
kaasa mitmele eri eesmärgile. Näiteks olemasoeeldatava üleujutustaseme, et ta saaks
levate riskide kahandamine võib suurendada
funktsioneerida evakuatsiooniteena. Või kiirtee
maa väärtust ja sellega seonduvaid arendusvõijaoks mõeldud mürabarjääri on mõeldav
malusi, samas kui ühine valmistumine katastkasutada ka plahvatuse tagajärgede mõju
roofideks koos keskkonnakaitsjatega võib pakahandamiseks. Võimalusi ohutusmeetmete
randada loodushoidu.
kombineerimiseks hädavajalike
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Hea tava
Forlì-Cesena provints, Itaalia
Avaliku sektori ja erasektori koostöö rahastamisel
Viimasel viiekümnel aastal on Forlì-Cesena provintsi Savio
jõe äärses piirkonnas toimunud tugev linnastumine, mistõttu
jõe keskkonnatingimused on halvenenud. Üleujutuste
sagedus on kasvanud ning sügise ja talve vahelisel perioodil
on need üha tõenäolisemad.
Jõgikonna Amet koostas hüdrogeoloogiliste riskide käsitlemiseks esialgse plaani. Tõhusa leevendusmeetmena vaagiti
selles plaanis vee kogumist ränkade vihmasadude perioodil
ajutistesse veehoidlatesse (kogumisbasseinidesse). Kuid
kogumisbasseinide rajamine võib olla raske: esiteks, rahalistel põhjustel, kuna on tarvis leida avalikku finantseerimist–
mida on üha vähem; teiseks, logistilistel põhjustel, kuivõrd
linna kontekstis on raske leida piisavalt suuri sobivaid alasid,
ja lõpuks, administratiivprotseduuride tõttu, juhul kui haldusvõimud on sunnitud omandama eravaldusi, sest arendatav taristu ei asuks riigimaal. Nende probleemide ületamiseks kasutati niinimetatud Kaevandamistegevuste Regionaalplaani (P.I.A.E.) Viimane reguleerib provintsis toimuvaid
kaevandamistöid (st karjääride rajamist). Vastavalt kaevandamistööde reeglite regionaalseadusele 17/91, mis kõnealust sektorit reguleerib, peab P.I.A.E. hõlmama kriteeriume
karjääride kasutusviiside kohta kaevandamise lõppedes.
Nende kriteeriumide eesmärgiks on keskkonna taastamine
ning piirkonna ühiskondliku ja avaliku kasutamise korraldamine. Eraõiguslik subjekt, kes saab tulu piirkonna kasutamisest, peab viima läbi konkreetsed lõpetus- ja taastustööd.
Provints ja Jõgikonna Amet leppisid kokku P.I.A.E.
kasutamises nende piirkondade tuvastamiseks, mida
kaevandamise lõppedes kasutatakse hüdraulilise riski
vähendamiseks ning jõe voolukiiruse regulatsiooni
parandamiseks. Eraomanikul lasub kohustus teostada oma
kulul kaevandamispiirkonna kohandamine
kogumisbasseiniks, mis sobib üleujutusvete hoidmiseks.
Seda kohustust käsitleb ja sätestab kokkulepe, mille sõlmisid
avalik organisatsioon (munitsipaliteet) ja eraõiguslik subjekt
kaevandamisloa tingimuste määratlemise protsessis.
Tänu avaliku sektori ja erasektori niisugust laadi partnerlusele on olnud võimalik ületada peamised majanduslikud raskused kogumisbasseinide konstrueerimisel (rahastamine,
eravalduste võõrandamine jne). Kaevandamistegevuse ja
jõgede ohutusmeetmete kooseksisteerimine aitab saavutada
ressursside ja maakasutuse piiramist, ratsionaliseerides niihästi loodusressursside kui avaliku raha kasutamist. ForlìCesena provintsi kogemus viis ka regionaalseadusandluse
muutmisele: konkreetsemalt, sellesse viidi sisse artikkel
ressursside ratsionaalse kasutamise kohta.
Selle hea tava põhjalikuma kirjeldusega tutvumiseks külastage
veebilehte www.misrar.eu.

Kandke hoolt varase kaasamise eest
RISCE-lähenemise (vt brošüür 2) üks osa on varane kaasamine. Ka ühiste huviste leidmine
peaks toimuma protsessi võimalikult varajases
faasis. Ideaaljuhul peaks see olema
projektülesande osa ning seda tuleks arutada
kohe esimesel töökoosolekul, niihästi nende
projektide puhul, mis on suunatud
ruumiarendusele, kui ka protsessides, mis on
suunatud eeskätt riskileevendusele. Teiseks
sammuks on koostöö riskide kaalutlemisel,
kujundamaks ühist arusaamist probleemidest
ning suurendamaks riskiteadlikkust. Soovitav on
kaasata asjaomased partnerid hiljemalt sihtide
seadmise staadiumis (vt brošüür 2), et oleks
võimalik ohutuse vaatevinklist kõrvutada
poliitilisi sihte muudest huvidest lähtuvate
sihtidega.
Kasutage CBA tulemusi
Nagu eelmises brošüüris kirjeldatud, on õige
leevendusstrateegia leidmiseks soovitav viia läbi
kasude-kahjude analüüs (cost-benefit analysis).
Selline CBA aitab ühtlasi määratleda
leevendusplaani rahastamisvõimalusi. Ühest
küljest annab CBA tegeliku arusaamise
ohutusmeetmete elluviimiseks vajalikest
algsetest investeeringukuludest,
strukturaalsetest hoolduskuludest ning
perioodist, mille jooksul kulud tuleb
diskonteerida, aidates seega kindlaks teha,
millised eelarved peavad olema kättesaadavad
millisel ajahetkel. Teisest küljest näitab CBA ka
seda, kuidas mingi osapool meetmetest kasu
saab. Et leida sobivat rahastust, võib olla abiks
“maksjate” ja “kasusaajate” bilansi vaagimine.
Kui teatud sektori või huvirühma eeldatav tulu
on väga suur, on igati loogiline nõuda neilt
omapoolset panust leevendusstrateegiasse. Kuid
seda ei pea tingimata tegema ennetavalt: teine
võimalus on leppida kokku, et saadav tulu
reinvesteeritakse tulevasse leevendusprojekti.
Kasusaajate seda laadi solidaarsus võib samuti
aidata veenda “maksjaid” oma osa mängima.
Korraldage halduspiire ületav koostöö
Üks eelkirjeldatud “solidaarsuspõhimõtte” rakendamisega seotud raskus seisneb asjaolus, et
paljudel juhtudel on tulud teisel (territoriaalsel)
tasandil kui kulud, nii nagu riskid ise enamikul
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juhtudest ei järgi halduspiire. Näiteks jõgede
üleujutuste puhul võivad ülemjooksul
rakendatud leevendusmeetmed kahandada riske
alamjooksul. Või konkreetne ohutusmarsruut
ohtlike kaupade transportimiseks võib viia riski
kahanemisele territooriumi ühes osas, kuid
suurendada seda teises. Seda laadi
“jaotusprobleemid” nõuavad piiriülest koostööd
ja niihästi omavalitsuste vahelisi kui ka EL
liikmesriikide vahelisi rahastusinstrumente.
Ülesanne pole kergete seast, sest avalike
organisatsioonide loomupäraseks tendentsiks
on klammerdumine omaenda territooriumiga
seotud formaalse vastutusala külge. See viib
meid teise edufaktorini leevendamisstrateegiate
elluviimisel: võrgustumisele.

Võrgustumine

Võrgustumise kohta on peaaegu piiramatu arv
teaduslikke teooriaid. Kuid projekt MiSRaR keskendub rangelt EL riikide kohalike (või regionaal- ja provintsiaaltasandi) omavalitsuste praktilistele õppetundidele ja heale tavale. Pretendeerimata sellele, et “kummutada” teaduslikke
teooriaid või isegi neid kaasata, on MiSRaR partnerite arutelude esimeseks tulemuseks üldine
praktiline lähenemine võrgustumise algatamisele: võrgustiku kaalutlemise (networking assessment) läbiviimine. Säärase kaalutlemise sammud on võrreldavad riskide kaalutlemise (vt
brošüür 1) ja võimekuste kaalutlemise (vt brošüür 2) sammudega.
Esimene samm on võrgustiku tuvastamine: igakülgse ülevaate saamine käsiloleva leevendusprotsessi võtmeotsustajatest. Peamised valdkonnad, milles tuleb tuvastada huviosapooled, on
riiklikud ja rahvusvahelised regulatsioonid,
(rahaliste) ressursside eraldamine ning tegelike
poliitikasihtide seadmine. Teine samm on võrgustiku analüüsimine: tarvis on määratleda
omaenda valitsusasutuse formaalne ja mitteformaalne suhe tuvastatud huviosapooltega. Näiteks, kas otsustusprotsessis on olemas formaalne hierarhia, kas eksisteerivad formaalsed konsultatiivkohtumised või formaalsed protseduurid, mida tuleb järgida, kas mõnel partneril on
vetoõigus? Ja millised organisatsioonid on

loomulikud liitlaspartnerid, millistel võtmemängijatel on hea mitteformaalne suhe? Kaalutlemise viimane samm on võrgustiku hindamine:
otsustamine, millised huviosapooled on kaasamiseks kõige “tähtsamad” ja mil viisil. Selleks
võib olla kasulik kehtestada mõned konkreetsed
otsustamiskriteeriumid, või siis väiksemates
võrgustikes saab seda teha peaaegu loomulikult
ja varasema kogemuse alusel.
Vaagige oma võrgustikku võimalikult varakult
Käesolevas brošüüris arutatakse võrgustumist
leevendamise elluviimissstrateegia ühe osana,
kuid tegelikult peaks see algama leevendusprotsessi kõige varasemas järgus. Parim viis leevendamisele tuge leida on kujundada ühine arusaamine olemasolevaist probleemidest. Kõigi oluliste osapoolte nõutava riskiteadlikkuse saab
tagada nende kaasamisega juba riskide kaalutlemise kõige varasemates staadiumides.

Soovitused ja võtted

Rahastamisega seotud Vórgustik
Kandke oma võrgustiku eest hoolt
Võrgustumine on strukturaalne tegevus. Kui te
võtate oma võrgustikupartneritega ühendust
vaid siis, kui te neid vajate, võidakse seda pahaks panna. Nõks on selles, et pidada kontakti ka
sel ajal, kui te üksteist ei vaja, ning ehitada üles
strukturaalne suhe, kus te võite üksteise peale
loota. Olge üksteise jaoks olemas kõigis võimalikes olukordades: aidake, kui teine vajab abi. Ja
eeskätt: tehke nii, nagu te ütlete, sest usaldust on
raske tagasi võita.
Alustage selgete kokkulepetega protsessi osas
Leevendusprotsessi alustades on oluline teha
selgeks kõigi kaasatud partnerite rollid ja see,
mida neil on oodata. Millistel hetkedel protsessi
käigus peetakse nendega nõu, kuidas otsuseid
formaalselt langetatakse, millist ekspertteadmist
vajatakse nende organisatsioonilt? Läbipaistev
kokkulepe või ühine “põhimõtete deklaratsioon”
selliste teemade osas võib muuta tegeliku protsessi sujuvamaks ning suuresti parandada toetust lõppeesmärkide saavutamisele.
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Mõelge sellele, kes maksab ja kes saab kasu
Ideaalselt on võrgustikuanalüüsi üheks osaks
küsimuse “kes maksab ja kes saab kasu” vaagimine. Kuid ärge oodake sellega tegeliku CBA
faasini, sest see on leevendusprotsessi liiga hiline staadium. Vaagige maksjaid ja kasusaajaid
üldisemalt juba alguses: millised võiksid olla
oodatavad võidud või varjuküljed üldiselt? Võimalike toetuspartnerite ja vastutöötajate teadmine aitab teil analüüsida oma strateegiat nende
kaasamiseks.

teravamalt siis, kui võrgustumine läheb üle
tegelikuks lobby- ja propagandatööks
spetsiifiliste leevendusstrateegiate nimel.

Lobby ja propaganda

Propaganda on protsess, milles püütakse mõjutada avaliku poliitika ja ressursieralduse otsuseid poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete
süsteemide ning institutsioonide raames. Lobby
on propaganda spetsiifiline vorm, mis püüab
mõjutada seadusandlusse ja määrustesse puutuvaid otsuseid. MiSRaR partnerid on leidnud, et
mõnel juhul on propaganda suunatud mitte üksi
avaliku poliitika mõjutamisele, vaid võib olla
sihitud ka eraorganisatsioonide poliitikate mõjutamisele. Kohalike omavalitsuste perspektiivist,
kes kannavad tegelikku
vastutust ohutuse eest,
on erapartnerite mõjutamine selles suunas, et
nad “teeksid oma osa”,
päris suure tähtsusega.

Ühised huvid ja eesmärgid
Oma võrgustikupartnerite veenmine nõuab siirast huvi nende vajaduste vastu ning ühist arusaamist käsilolevast probleemist. Jällegi, nagu
kirjeldatud rahastamist
puudutavas peatükis, on
oluline tõepoolest kaaluda
kõiki võimalusi ühiste huvide ja sihtide leidmiseks.
Liidu moodustamiseks ei
ole alati tarvis kõigis punktides nõus olla: üks ühine
Selleks et saavutada leehuvi võib olla piisav, et teha
venduspoliitikat puudukoostööd mingi spetsiifilise
tavate otsuste langetapoliitika alal teatud aja välmist ning tõhustada leetel. Seepärast kitsendage
vendusplaani elluviimist
probleeme kuni punktini,
ja sellealast koostööd,
Keemiatööstuse riskide leevendamine on eriti suur väljakutmille osas on võimalik
võib olla tarvis töötada
se majanduslike huvide tõttu
jõuda kokkuleppele. Partleevendusprotsessi osaner võib näiteks üldiselt olla vastu kulukatele
na välja ka lobby- ja propagandastrateegia. Leviennetusmeetmetele, kuid mõnes konkreetses
nud on usk, et lobby ja propaganda on mõneti
küsimuses sellegipoolest nõustuda, et see on
“väärastunud” tegevused, sest neid motiveerivad
tema enda huvides.
sageli ärihuvid. Muidugi mõista leidub ohtralt
näiteid sellest, kuidas erafirmad mõjutavad avaOrganiseerige võrgustumisalast ekspertteadmist
likku poliitikat omaenda kasu eesmärgil. Teisalt
Võrgustumisse ja suhtekorraldusse puutuvad
võivad lobby-tegevust motiveerida moraalsed,
pädevused võivad olla kohati väga erinevad ohueetilised või usulised põhimõtted, mis pole sugutusspetsialistide traditsioonilistest pädevustest.
gi nii maised kui lihtsalt isiklik kasu. Hästi funktRiskispetsialisti erialateadmised võivad mõnel
sioneeriva demokraatia üldisest vaatepunktist
juhul viia kangekaelsele hoiakule partnerite
on lobby ja propaganda üks osa “võimude
suhtes, kes “ei mõista” kohe algusest peale
tasakaalust”, mis tagab huvikonfliktide poliitilise
riskihalduse vajalikkust. Seepärast on oluline
käsitlemise. Leevendamise puhul on
olla teadlik erinevaist rollidest, mida
aluseksolevaks huvikonfliktiks sageli konflikt
leevendusprotsessi vältel tuleb mängida ning
ühiskonna erinevate eluliste huvide vahel:
nendeks rollideks vajalikest erisugustest
ohutus versus majandus või ohutus versus
pädevustest. See küsimus kerkib veelgi
ökoloogia.
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Teine põhjus, miks lobby- ja propagandaprotsessid on leevendamise jaoks vajalikud, seisneb faktis, et ükski avalik organisatsioon pole ainuvastutav leevendamise kõigi komponentide eest.
Et olla võimeline leevendusstrateegiaid ellu viima, on vajalik koostöö terve rea huviosapoolte
vahel. See tähendab, et läheb vaja suurt hulka
veenmistööd, jõudmaks selleni, et kõik huviosapooled sobitavad end ühiste sihtidega ning
annavad oma panuse leevendusstrateegia elluviimisse. Nagu eespool kirjeldatud, on paljudel
juhtudel tarvilikud isegi teiste huviosapoolte
eelarved, mille jaoks võib propaganda olla vägagi vajalik.

Olge ette valmistatud ja looge “võimalusaknaid”
Lobby ja propaganda jaoks on vajalik
“võimalusakende” leidmine. Haarake võimalusest kinni, kui ilmneb avalikkuse mure või leiab
aset mõni vahejuhtum ning püüdke saada leevendamine poliitilisse päevakorda. Olge säärasteks olukordadeks valmis, valmistades juba varem ette toimiku objektiivse informatsiooniga
(“faktid ja arvud”) ning selge ülevaatega spetsialistide arvamustest. Kaaluge ka avaliku eestkõneleja võimalust. Näiteks tehes riigivalitsusele
propagandat spetsiifiliste leevendusmeetmete
kasuks, võib linnapea või kuberner toimida ohutuspartnerite liidu avaliku eestkõnelejana.

Olge teadlik lobby- ja propagandaprotsessidest
Ohutus satub sageli konflikti ühiskonna muude
eluliste huvidega. Enamasti püüavad eri huvirühmad ja entiteedid avalikku poliitikat mõjutada üheaegselt. Eriti just majanduslike ja ärihuvide puhul on lobby ja propaganda traditsiooniliselt väga tavalised. Avalikel teenistujail, kes töötavad ohutuse ja ruumiplaneerimise alal, on soovitav olla teadlik lobby- ja propagandaprotsessidest oma ümbruses. Võtke arvesse, et te võite
olla teiste lobby subjekt, aga arvestage ka seda,
et võite mängida ise rolli vastutustundlike poliitikute veenmisel riskileevenduse tähtsuses.

Propageerige riskiteadlikkust
Tugi leevendamisele algab riskide loomuse ja
ulatuse mõistmisest. Propaganda peaks seepärast hõlmama abinõusid niihästi avalikkuse kui ka
põhiliste huviosapoolte ja poliitikaotsustajate
riskiteadlikkuse tagamiseks. See tõestab, kui oluline on teadlikult analüüsida propogandategevust kogu leevendusprotsessi vältel, sealjuures
ka riskide kaalutlemise faasis. Huvirühmade
(sealhulgas avalikkuse) kaasamine
riskikaalutlusse suurendab nende arusaamist ja
tuge.

Mõned näited lobbyst ja propagandast
meediarünnak
avalikkusele esinemine
osalemine (avalikes) komiteedes
(teadusliku) uurimistöö avaldamine
avaliku arvamuse küsitlused/referendum
väliekskursioonid probleemi selgitamiseks otsustajatele
konsultatsioonid/kohtumised eri entiteetide
otsustajate vahel
otsustajate varajane kaasamine poliitikaprotsessi (nt juhtkomiteesse)

Soovitused ja võtted

Lobby ja propagandaga seotud õppetunnid

Propageerige avaliku sektori ja erasektori koostööd
Peaaegu kõigi leevendusplaanide jaoks on tarvilik tihe koostöö erasektori ja avaliku sektori vahel. Propagandaprotsessid peaksid seepärast
võtma arvesse tegevusi, mis tõhustavad arusaamist koostöö vajalikkusest ning suurendavad
edasist koostöövalmidust.
Püüdke mõjutada
poliitilisi paradigmasid
Leevenduspropaganda peaks minema kaugemale konkreetse leevendusplaani sihtidest. Nagu
eespool arutatud, on tähtis üldisemalt juurutada
ohutus kui oluline faktor ruumi- ja majandusplaneerimisel. See tähendab poliitilise paradigma
niisugust muutmist, et varast kaasatust ruumiprotsessidesse nähakse pigem kasu kui kahjuna.
Samuti võib osutuda tarvilikuks propageerida
avaramat lähenemist leevendamisele kui lihtsalt
õnnetuste tagajärgede pehmendamine.
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Lobby-tegevus riikliku ja EL
ki, mis räägib avalikkuse
seadusandluse vallas võib osuosalusest).
tuda tõhusaks
Volitage teisi
Enamikus riikides pole riskide
Ohutusprofessionaalil ei
leevendamine veel ruumiarenole alati vaja ise avalikus
dust puudutava seadusandludebatis osaleda. Teiste
se lahutamatu osa. Kui seda
volitamine võib olla palju
oleks võimalik saavutada, oltõhusam: aidake teistel
eks mõju palju suurem kui
poliitikat mõjutada,
lihtsalt mingi ühe kohaliku
pakkudes vajalikku
leevendusplaani elluviimise
objektiivset
propageerimine. Paradoksaal- Maavärin Emilia-Romagna’s 2012. aasta mais: äratus- informatsiooni, viies nad
sel kombel takistab rafineeri- kell, mis viib suuremale riskiteadlikkusele
kokku õigete
tud seadusandluse olemasolu
huviosapooltega ja
mõnikord tervest mõistusest lähtuvat koostööd.
aidates neil tõlkida teie ühised sihid
Muidugi jälgitakse formaalseid ohutusreegleid,
sõnavarasse, mida otsustajad mõistavad.
kui korraldatakse vastav seire ja jõustamine (vt
allpool), kuid ehkki ohutusreeglid on mõeldud
Kaaluge võimalust teha ökoloogiast ohutuse
seadma minimaalset ohutusstandardit, võivad
“loomulik” partner
nad tahtmatult teha miinimumist maksimumi.
Nii nagu ohutuse, nii ka ökoloogia jaoks on kõige
Milleks arvestada täiendavaid
tugevamateks vastutöötavateks huvideks majanleevendusmeetmeid, kui kõik formaalsed
duslik ja äriline kasu. Kuid ökoloogiast endast
nõuded on rahuldatud? Probleem on selles, et
võib saada leevendusprotsessidele vastutöötav
fundamentaalsed võimalused riskide
jõud, kui ohutusele vasturääkivaid huvisid ei
leevendamiseks sugenevad paljudel juhtudel
tehta läbipaistvaks. Nii juhtub enamasti loodusliväljaspool formaalseid õiguslikke kohustusi. Sel
ke ohtudega, nagu näiteks metsatulekahjud ja
põhjusel peaks riiklikku ja EL seadusandlust
üleujutused, mille puhul teatud leevendusmeetpuudutava lobbi-töö põhieesmärk olema
med võivad olla vastuolus (traditsiooniliste)
ohutusküsimuste varane kaasamine
loodushoiumeetoditega. Peale selle, valdkondaruumiarendusprotsessidesse.
des, kus ohutusriskid puudutavad looduskaitsealasid, ei ole ökoloogide üldine riskiteadlikkus
Moodustage liite
optimaalne, mille tulemusena muutub õnnetusMistahes laadi lobby- ja propagandastrateegia
teks valmistumine mõnikord vaevarikkaks. Et
puhul parandab eri partnerite tugev koalitsioon
tugevdada seoseid mõlema valdkonna vahel,
suuresti edu võimalusi. Koos olete tugevad! Tavõib vaagida ohutus- ja ökoloogiaorganisatvapäraselt töötavad kohalikud ja piirkondlikud
sioonide koalitsioonide moodustamist. Kohalikul
omavalitsused üheskoos selle nimel, et mõjutada
tasandil saab seda teha spetsiifiliste riskidega
riiklikke leevenduspoliitikaid. Kuid niisuguse
seoses. Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil võib
tegevuse tõhusus kasvaks, kui propagandaprotkoalitsioonide ühiseks aluseks olla üleilmne soosessides realiseeritaks ka avaliku sektori ja erajenemine, mis võib rängalt suurendada niihästi
sektori partnerlusi. Selleks võib olla liit arendusloodusõnnetuste tõenäosust kui ka nende mõju.
agentuuridega või tööstustega, kes toetavad
riskide kahandamist kui avalikku eesmärki, ent
Avalikkuse osalus
ka ülikoolide või teadlastega, kes annavad objekMiSRaR partnerite ühine õppetund seisneb seltiivset informatsiooni riskide ja ennetusabinõules, et enne leevendusmeetmete planeerimist
de kohta. Peale selle võivad tugevaks liitlaspartpeab võimekuste kaalutlemise protsess (vt broneriks olla kodanikud, kes tunnevad muret oma
šüür 2) tingimata võtma arvessse mitte üksi füümbruse füüsilise ohutuse pärast (vt ka peatüküsilisi ja keskkonnategureid, vaid ka lõpplahen-
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Hea tava
Forlì-Cesena provints, Itaalia
Avalikkuse osalus üleujutuste leevendamisel
1996. aasta 6.-8. oktoobrini tabas mõningaid Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena ja Rimini provintsidesse kuuluvaid piirkondi ebatavaliselt ränk vihmasadu, mis tõi kaasa tohutud üleujutused ning
ulatusliku kahju inimestele ja hoonetele. Sündmuse järel kuulutas valitsus välja erakorralise olukorra ning võttis vastu kriisitaristu arendamise
plaani, mida hiljem muudeti. Algul projekteeriti
uus kanal, mis pidi kõrvale juhtima nelja
olemasoleva kanali veed. Kui projekt esitati
kohalikule elanikkonnale, ei äratanud see erilist
heakskiitu. Kohalikud elanikud (niihästi indiviidid
kui rühmad) olid kahtlevad selles osas, milline
saab olema rajatise mõju lähedal asuvale Cervia
linnale.
Avalikkuse kaasamine projekti pani otsustajad
arvestama erinevate kategooriate huvisid. Algselt
oli tegu puhtinsenerliku projektiga, mille sihiks
oli tagada ebatavaliselt tugevate vihmade ärajuhtimine tasuvusajaga 200 aastat, kuid lõpuks
muudeti plaani selliselt, et ta paremini hõlmaks
ka muid kohalikke huvisid. Otsustati selle kasuks,
et kujundada olemasolev kanal ümber ning rajada
“kogumisbasseinid” üleujutusvee jaoks. Selle alternatiivi eeliseks olid madalamad kulud ning
väiksem mõju keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele. Peale selle pidid kogumisbasseinid võimaldama saastunud vee puhastamist päikese abiga (fütosaneerimine), millest saab kasu mitte üksi
loodus, vaid ka rannaturism, millele toetub suurem osa kohalikust majandusest.
Avalikkuse osalus osutus niihästi huvirühmade
kui ka kogukonna jaoks tervikuna positiivseks.
Selle tulemusena tagati piirkonnas hea ohutustase ning säilisid äritegevuse piirkonnad.
Selle hea tava põhjalikuma kirjeldusega
tutvumiseks külastage veebilehte www.misrar. eu.

duste aktsepteeritavusega seotud ühiskondlikke
aspekte. Teiste sõnadega, tuleb pöörata tähelepanu avalikule arvamusele ja võrrelda seda leevenduspoliitikate eksperthinnangutega. Selle
tarvilikuks eeltingimuseks on avalikkuse osalemine leevendusprotsessis.
Avalik osalus on tähtis mitte üksnes eeltoodud
põhjusel. Kõigepealt, avalik osalus on üks oluline
viis riskiteadlikkuse parandamiseks. Osaledes
aruteludes riskileevenduse üle, saab elanikkond
teadmisi objektiivselt kaalutletud füüsiliste ohutusriskide kohta. Lisaks on leevendusstrateegia
väljatöötamisel osalemine tarvilik lähtepunkt
meetmete elluviimiseks inimeste endi poolt.
Avaliku osaluse ja riskihariduse kombinatsioon
aitab kodanikke teavitada sellest, mida nad
saavad teha õnnetuste ärahoidmiseks, mida nad
peaksid tegema õnnetuse ajal (paindlikkus ja
enesega toimetulek) ning sellest, mida nad
saavad teha pärast sündmust taastamise
kiirendamiseks. Õige korralduse puhul peaks
avalikkuse osalus suurendama niihästi
heakskiitu meetmetele kui ka
tegutsemisvalmidust.
Avalikkuse osaluse korraldamiseks on palju erinevaid viise. Enamikus riikides reguleerib avalikkuse osalust mõnel määral riiklik seadusandlus, näiteks nõudes kohalikelt omavalitsustelt
elanike teavitamist ja/või kaasamist arenduste
teatud staadiumides. Kuid on soovitav minna
neist formaalsetest nõuetest kaugemale ja kaaluda selliseid osalusviise, mis vastavad käsitletava
riski ja asjaomaste sihtrühmade spetsiifikale.
Eristage oma võrgustikukaalutluses erinevaid
sihtrühmi
Võrgustiku kaalutlemisel võtke arvesse eri laadi
avalikke (huvi)rühmi. Kes elab vahetult riski
naabruses? Kellel on seal kommertshuvi, nagu
näiteks turism, ärid ja põllumehed? Millised on
need kohalikud huvirühmad, kes on varemalt
oluliseks osutunud?
Organiseerige osalust leevendusprotsessi igas
staadiumis
Tähtis on algusest peale inimesi kaasata. Andke
neile teada, et valitsus hakkab riskide üle mõtle-
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ma. Laske neil riskide kaalutlemises osaleda
ning arvestage kohalikku (ajaloolist) informatsiooni, mis põhineb inimeste kogemusel ja mälul, laske neil aidata paika panna kriteeriume
riskide hindamiseks, looge läbipaistev poliitiliste sihtide kontekst ning eeskätt laske neil osaleda leevendusstrateegia kavandamisel ning
leidke võidan-võidan situatsioone riskide leevendamise ja asukate kohalike huvide vahel.

Soovitused ja võtted

Avalikkuse osalusega seotud õppetunnid
Kaaluge informatsiooni konfidentsiaalsust
Riskileevendusprotsessis võib ilmneda informatsiooni, mis on konfidentsiaalne, nagu näiteks julgeolekuriskide ja terrorismiohu hindamisse puutuv, või siis spetsiifiline riskiteave
mõne tööstuse kohta. Formaalsed nõuded on
riigiti erinevad, kuid alati on soovitav teadlikult
ja varakult kaaluda, mis laadi informatsiooni te
saate avaldada, mida mitte.
Valige erinevad instrumendid ja olge paindlik
Arusaamad, milleni on jõutud võrgustiku kaalutlemise käigus, võivad viia näiteks selleni, et
luuakse üks või mitu “fookusrühma”, mis teostavad kogu leevendusprotsessi supervisiooni
ning annavad pidevalt ülevaadet avalikust arvamusest riskide ja leevendusmeetmete suhtes.
Muud võimalused avalikkuse osalemiseks on
avalike arutelude korraldamine, teavituskampaaniad ja haridus. Erinevad rühmad võivad
nõuda erinevaid lähenemisi. Olge protsessis
paindlik ning kui vaja, muutke oma taktikat.
Kasutage sidemeid sihtrühmadega
Üldiselt ei ole “valitsus” parim ja vastuvõetavaim avalikkusele sõnumite edastaja. Inimesed
otsustavad ise, kes on nende meelest kõige autoriteetsem. Kaaluge, kes võiks olla kõige mõjukam sidemees erinevate sihtrühmade puhul–
nagu näiteks kohalikud arvamusliidrid, kodanikuühiskonna võtmetegijad, preestrid või ülemus töökohal. Püüdke läheneda sihtrühmadele
“nende koduväljakul” ja nende endi “keeles”.

Seire ja jõustamine

Leevendusplaan saab olla tõhus üksnes siis, kui
tagatakse meetmete õige elluviimine. Selleks
on tarvilik elluviimise pidev seire. Kui seire
toob ilmsiks puudusi elluviimisel, on õiguslike
kohustuste jõustamine ja formaalsed kokkulepped sageli hädavajalik järgmine samm. MiSRaR
partnerite arvates on kohase seire ja jõustamise jaoks tarvis pöörata tähelepanu järgmistele
küsimustele.
Poliitiliste eelistuste muutmine
Avalike esinduskogude liikmed ja poliitilised
otsustajad on ametis sageli vaid neli kuni kuus
aastat. Ent leevenduspoliitikad on paljudel
juhtudel palju pikemaajalised. See tähendab, et
elluviimise vältel võivad poliitilised koalitsioonid muutuda ning poliitilised eelistused
leevendamise suhtes võivad nihkuda. Üks avalike teenistujate ja tehniliste ekspertide
ülesandeid on seirata uute
poliitikaprogrammide tagajärgi olemasolevate
leevendusplaanide jaoks. Mõnel juhul võidakse
leevendusstrateegia isegi peatada, kuid
enamasti on muutused leevendusmeetmetes
varjatumad. Tähtis on märku anda juhtudest,
kus ühe meetme nurjunud elluviimine võib
tuua kaasa leevendusstrateegia täieliku
läbikukkumise. Näiteks Cesenatico kanali
juhtumil on ringkanal tõhus üksnes siis, kui on
olemas üleujutatavad alad. Alati on olemas risk,
et pärast kõige ilmsemate meetmete elluviimist
(antud juhul ringkanal ja lüüsid), jäetakse
pikaajalisemad ja vähem ilmsed meetmed
(antud juhul üleujutatavad alad) tulevikus
tähelepanuta.

Soovitused ja võtted

Seire ja jõustamisega seotud õppetunnid
Seire ja hindamine võrgustikus
Nagu eelpool arutatud, hõlmab leevendusprotsess paljusid erineva vastutusalaga institutsioone. Samuti nõuab leevendamise elluviimine
head koostööd, sageli ka mitme eraorganisatsiooniga. Säärases võrgustikus on oluline jõuda
eelnevalt kokkuleppele seire ja hindamise prot-
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Hea tava
Tallinna linnavalitsus, Eesti
Lume- ja jääkoristuse seire ja hindamine
Tallinnas loovad tugevad talvepakased kõrge riski lume ja jääga seotud õnnetusteks. Seepärast on vastu
võetud määrused hoonete omanike ning omavalitsuste
jaoks, mis näevad ette kõnniteede ja katuste puhastamise lumest ja jääst. Et olla kindel tarvilike abinõude
elluviimises, on seire ja jõustamine väga olulised.
Näiteks nõutakse hoonete omanikelt järgmiste
leevendusmeetmete rakendamist:
1. Katuste soojuslik isoleerimine jääpurikate tekke
ärahoidmiseks. Selleks tuleks teha termokaameraga
termograafilised fotod, mis näitavad puudusi soojusisolatsioonis.
2. Pidev lume puhastamine katustelt. Selleks peaks
olema kättesaadav spetsiaalne ohutusvarustus.
3. Elektrikaablite kinnitamine vihmaveetorude külge,
takistamaks nende külmumist.
Lisaks on keelatud kemikaalide kasutamine lume ja jää
sulatamisel, kuna need võivad imbuda veekollektoritesse ja tugevasti kahjustada baktereid heitveepuhastusjaamades.
Nende abinõude jõustamiseks nõutakse omavalitsustelt, et nad aktiivselt teavitaksid omanikke eelmainitud
kohustustest ning sanktsioonidest ja trahvidest, mis on
ette nähtud juhul, kui tarvilikke meetmeid ei võeta.
Politseile antakse juhtnöörid olukorra seireks ning
vajadusel sammude astumiseks.
Politsei alustab sellest, et meenutab inimestele nende
kohustusi, vajadusel aga–jätkuva hoolimatuse korral–
kirjutab välja trahvid. Lisaks peavad omavalitsused
koostama ülevaate hoonetest, mille katuste
soojusisolatsioon on ebapiisav, ning toetama nende
omanikke isolatsiooni parandamisel.
Selle leevendusstrateegia iga-aastane elluviimine
hõlmab hulgaliselt erinevaid ohutusregulatsioone ning
nõuab tihedat koostööd linnavalitsuse, politsei,
ühistranspordi ja mitmete teiste organisatsioonide
vahel. Detailsemates praktikates on võimalik leida
täielik ülevaade kõigist abinõudest.
Selle hea tava põhjalikuma kirjeldusega tutvumiseks
külastage veebilehte www.misrar. eu.

sessi osas. Milline avalik organisatsioon kasutab
milliseid formaalseid mandaate? Kas kõik partnerid aktsepteerivad seiret (ja võimalikke
jõustamismeetmeid) näiteks omavalitsuse või
provintsi tasandil?
Formaalsed kohtulikud instrumendid
Valitsusasutustel on seireks ja jõustamiseks erinevad õiguslikud mandaadid. Kuritegeliku hooletuse puhul võidakse rakendada karistuskoodeksit. Teistel juhtudel võivad avalikud institutsioonid meetmete elluviimist jõustada formaalsete direktiivide, instruktsioonidega või
isegi trahvide määramisega (näiteks
ehitusfirmadele). Eri valitsustasandite vahelise
koostöö puhul võib see mõnikord olla raskem.
Näiteks omavalitsuse korral pole sageli “tehtav”
anda formaalseid suuniseid riiklikele avalikele
organisatsioonidele.
Leevendusmeetmete kodanikepoolse elluviimise
tagamine
Sageli hõlmab leevendusstrateegia mingit laadi
meetmeid kodanike endi poolt. Näiteks metsatulekahjude ennetamise strateegia võib hõlmata
elanike tegevusi, mis on suunatud sellele, et hoida oma valdused vabad kergsüttivaist ainetest;
või paindlikkuse ja toimetuleku suurendamine
äärmuslike ilmastikutingimuste korral võib
nõuda vee ja toidu kriisivarude olemasolu
kodudes. Seda laadi meetmete elluviimine nõuab
valitsuse erilist tähelepanu. Antud juhul on
avalikel agentuuridel sageli raskem formaalseid
mandaate kasutada. Investeerimine
riskiteadlikkusse ning konkreetsed juhtnöörid
selle kohta, kuidas toimida (ennetusabinõud,
ettevalmistused ja käitumine tegeliku
situatsiooni ajal) võivad osutuda tõhusamaks.
Riskide seire
Leevendusplaani eesmärk on riskide kahandamine. Seepärast, kui leevendusmeetmed on kord
ellu viidud, tuleb viia läbi uus riskide kaalutlemine, et uurida poliitikate järelmeid. Kõigi ohtude
lähenemise puhul võib selle tulemuseks olla eri
riskide uus prioritiseerimine, mis tähendab, et
tulevikus pälvib mõni teine risk rohkem
tähelepanu. Ühe ohu lähenemise korral võib uus
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riskikaalutlus viia uutele leevendusmeetmetele
teistes geograafilistes paikades. Igal juhul on
oluline esitada leevenduspoliitikate tegelikku
mõju muudetud riskikaalutluses ja võimaluse
korral ka uuel riskidiagrammil, mis peegeldab
kahanenud riski. Teiste sõnadega,
riskikaalutlusse on tarvis tagasisidesilmust.
Lõppude lõpuks on igati loogiline, et poliitilistel
otsustajatel tekib arusaamine nende poolt
valitud poliitikate tegelikest järelmitest.

Leevendusprotsessi hindamine

Mistahes poliitikaprotsessi viimane osa peaks
olema “tagasisidesilmus” uue protsessi algatamiseks. Leevendusplaneerimine on ulatuslik protsess, mis hõlmab eri partnerite võrgustikku ja
suurt hulka erinevat ekspertteadmist. Muidugi
omandatakse selle protsessi käigus suur hulk
õppetunde, mis võivad olla kasulikud tulevikus,
uute leevendusplaanide koostamisel. Kogu protsessi ühine hindamine on professionaalne lõppprotseduur, mis parandab valmidust tulevaseks
koostööks riskihalduspartneritega.
Autori märkus
See on kolmas ja viimane MiSRaR brošüür. MiSRaR projekti peamine töökeel on inglise keel.
Lisaks inglise keelele tõlgiti brošüürid ja käsiraamat osalevate partnerite keeltesse, milleks on:
bulgaaria, hollandi, eesti, kreeka, itaalia ja portugali keel. Kõige olulisemad mõisted on näidatud
niihästi inglise keeles kui partnerkeeles. Keeltevaheliste erinevuste tõttu on võimalik, et mõningaid
tõlgetes esinevaid sõnu tõlgendatakse (osaliselt)
teisiti kui inglise keeles. Et seda niipalju kui võimalik vältida, on rida mõisteid varustatud definitsioonidega.
Seitse partnerit kuuest EL riigist on ühendanud
jõud, et jagada oma teadmisi ja kogemusi füüsiliste ohutusriskide haldamise alal, sealhulgas
eriti ruumiplaneerimise ja projekteerimise kaudu. Projekti MisRaR (Mitigating Risks in European Regions Relevant Spatial and Towns) kaasfinantseerib ERDF ja teeb võimalikuks programm
INTERREG IVC. Projektis osalevad:
Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond
(juhtivpartner)
Tallinna linnavalitsus, Eesti

Epeirose regioon, Kreeka
Forlì-Cesena regioon, Itaalia
Aveiro munitsipaliteet, Portugal
Mirandela munitsipaliteet, Portugal
Euro Perspectives Foundation (EPF),
Bulgaaria
Projekti eesmärk on võimaldada riskihalduse
spetsialistidel õppida Euroopa teiste regioonide
kogemusest. Selleks kohtuvad projekti juhid ja
osalevate partnerite eksperdid kuueteistkümnel
rahvusvahelisel seminaril. Et omandatud õppetunde EL piires laialdaselt jagada, esitatakse
projekti tulemused kolmes brošüüris ja põhjalikus käsiraamatus. Neis kirjeldatakse riskide haldamise ja leevendamise protsessi samme ning
antakse praktilisi soovitusi, lähtuvalt osalevate
partnerite kogemusest ja võttes arvesse asjakohaseid EL regulatsioone. Samuti tehakse kättesaadavaks osalevate partnerite hea tava. Sel
moel saavad teiste EL riikide valitsused leida
inspiratsiooni ja praktilisi kontakte olemasolevate, reaalselt elluviidud poliitikate osas, mis
aitab täiustada süstemaatilist riskihaldust.

Colophon
Kõik õigused kaitstud
Käesolev brošüür on Lõuna-Hollandi Lõuna
ohutuspiirkonna, Tallinna linnavalitsuse, Europerspectives Foundation’i, Forlì-Cesena
provintsi, Epeirose regiooni, Mirandela munitsipaliteedi ja Aveiro munitsipaliteedi ühisväljaanne.
Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond on
MiSRaR-projekti juhtivpartner:
Antoin S. Scholten, juhtkomitee esimees
Peter L.J. Bos, tegevdirektor
Koostaja: Ruud Houdijk
Houdijk Consultancy
The Netherlands
ruud@houdijkconsultancy.eu
Dordrecht, august 2012.
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Soovite lisainformatsiooni?

Külastage veebilehte www.misrar.eu või võtke ühendust
järgnevatel kontaktandmetel:
Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond
juhtivpartner, Holland
Nico van Oc, juhtivpartner
n.van.os@vrzhz.nl
+31786355323/+31651341450
Tallinna linnavalitsus
Eesti
Jaan Kuks
jaan@procivitas.ee
+37256562440
Euro Perspectives Foundation
Bulgaaria
Maria Basheva
mary_basheva@abv.bg
Forlí-Cesena provints
Itaalia
Elisa Cangini
elisa.cangini@provincia.fc.it
+390543714650
Epeirose piirkond
Kreeka
Nikos Batzias
nimpatzi@thesprotia.gr
+302665099863
Mirandela munitsipaliteet
Portugal
Sónia Gonçalves
misrar@cm-mirandela.pt
+351932657047
veiro munitsipaliteet
Portugal
Rita Seabra
misrar@cm-aveiro.pt
+351961621142
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