RÄNNE

FAKTE
Ränne mõjutab üha rohkem riike ja
inimrühmi: liiguvad nii noored kui vanad,
kõrgharidusega kui ka madalama haridusega inimesed, arenenud riikide kui ka
arenguriikide kodanikud. Rändama on
hakanud üha enam haritud töötajad –
argumendid, et sisserändajad on pelgalt
odav tööjõud ja tulevad abirahasid otsima ei pea paika. (allikas: OECD & UNDESA, 2013)

Sisse- ja väljaränne kodakondsuse järgi aastal 2017
(allikas: Statistikaamet)

Eestisse rändas 2017. aastal 17 616 inimest ja Eestist välja 12 358 inimest. Enamik rändes osalejatest on Eesti kodanikud, kelle rändesaldo oli 2017. aastal esimest korda positiivne.
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TÖÖRÄNNE

PERERÄNNE

“Kui tööjõudu jääb [Eestis] vähemaks, siis kaob ka üks oluline
majanduskasvu komponent. See tähendab, et vajaliku kiirusega majanduskasvuks tuleks väheneva tööjõu juures oluliselt
suurendada tootlikkust. Pikas perspektiivis ei piisa ilmselt ka
sellest, mistõttu tuleb kasv kompenseerida targa sisserändega.
[...] Samas toonitasid analüütikud, et paljude riikide kogemus
näitab täna sedagi, et sisserännanute hulgas on tööpuudus
oluliselt suurem kui põlisrahva seas. Et see nii ei läheks, tuleks
teha vajalikud korrektuurid haridussüsteemis ja integratsioonipoliitikas.”
- Pangaliidu pressiteade, 23.03.2018

Erinevatel andmetel elab täna välismaal
150 000-200 000 eestlast, mis on umbes 15% kõikidest eestlastest. Isegi kui
pooled nendest tagasi pöörduks (mis ei
ole kuigi tõenäoline), siis ei piisaks sellest rahvastiku vähenemise pidurdamiseks. (allikas: Eesti inimarengu aruanne
2016/2017)

ÕPIRÄNNE

RAHVUSVAHELINE KAITSE

“Ränne ei ole probleem, mida lahendada, vaid reaalsus mida
tuleb juhtida. Ränne on (a) vältimatu, võttes arvesse demograafilisi arenguid ja väljakutseid ning teisi tõukefaktoreid,
nt katastroofid ja tööjõunõudlus (b) vajalik, et tagada vajalikud
oskused, töökohtade täitumine ning majanduse kasvuks (c) on
soovitud, kui juhitud vastutustundlikult, humaanselt ning inimväärikalt.”
- William Lacy Swing, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektor, 2015

Eestisse rännatakse peamiselt töötamise, pere ja õppimisega seotud põhjustel. Töö eesmärgil Eestisse elamaasumiseks on kehtestatud sisserändepiirarv,
milleks on 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast (2018 on selleks arvuks 1315). Eesti
Politsei- ja Piirivalveamet väljastab menetluse järel elamislubasid ning kontrollib,
et elamislubasid kasutatakse eesmärgipäraselt.

Eurobaromeetri uuringud näitavad
eestlaste pigem negatiivsemat meelestatust sisserändajate suhtes. INSEAD talendikonkurentsi indeksi (2018)
kohaselt hindavad eestlased, et sisserändajatel ei ole Eestis hea elada (Eesti on
119 analüüsitud riigi hulgas sisserändajate tolereerimisel 115. kohal).

Eestis pakutakse sisserändajatele erinevaid võimalusi, et kohaliku eluoluga
paremini kohaneda: kohanemisprogramm, esmane keeleõpe, tugivõrgustikud jms. Samuti on algatusi, mis loovad
sildasid kohaliku elanikkonna ja sisserändajate vahel.

“Eesti rahvastik ei ole 21. sajandi lõpuks praegusest väiksem,
kui on täidetud kaks tingimust: sündimus suureneb ja saabujaid on rohkem kui lahkujaid. Selleni jõudmiseks on vaja panustada nii pere- kui ka rändepoliitikasse. Rahvastikuarengu
inertsi tõttu tuleb Eestil paari lähema kümnendi jooksul suure
tõenäosusega siiski arvestada nii rahvaarvu kui ka töötajate
arvu jätkuva kahanemisega. Töökäte arvu vähenemist aitab
leevendada mõõdukas sisseränne, mida kombineeritakse olemasolevasse inimvarasse panustamise ja selle tõhusama kasutamisega.”
- Eesti inimarengu aruanne 2016/2017

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

