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• Sihtrühmad on informeeritud otsustest ja otsuseid

toetavatest argumentidest, samuti üksteise seisukohtadest,
eelarvamustest, väärtushinnangutest
• Kokkulepe lähtub pikaajalistest väärtustest, mitte
lühiajalisest kasust
• Protsessis osalejate omanikutunne
• Adresseeritud on tegelikke probleeme
• Konflikte on suudetud juhtida
• Vähenenud kulud
• Vastastikune respekt
• Vastastikune õppeprotsess (aitab luua
sotsiaalset kapitali)
• Vähendab sotsiaalset pinget
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• plaanipäratu reageerimine välistele
mõjudele, ka ülereageerimine
• ad hoc koosolekud, ettevõtmised
• vähe selgust otsustusprotsessi
mõjude kohta
• sihtrühmade tülpimus
• halvenevad suhted sihtrühmadega, mainelangus
• potentsiaalne võimalus konfliktideks ja ebakõladeks
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• Tavaliselt rohkem kui kaks osapoolt
• Kompleksne teema (loodusteadus,
tehnoloogia, kohalik või regionaalne
areng)
• Indiviidi ja üldsuse huvide põrkumine
• Ebavõrdsus seoses sellega, kellel on võimalus protsessi
mõjutada ning kellel on ressursse selle mõjutamiseks
(eksperthinnangud, raha, aeg)
• Suur meedia tähelepanu
• Faktide ja väärtushinnangute põrkumine
• Poliitilise huvi/dimensiooni esindatus (omavalitsuste,
piirkonna või riigi huvi)
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• Peamised valdkonnad
• infrastruktuuride rajamine
• jäätmemajandus
• ettevõtete keskkonnalubadega seotud
• kaitse all olevate alade staatus ja majandamine

• Keskkonnaalased (vahendaja/lepitajaga)
läbirääkimised –
• USA – 70ndatel
• Lääne-Euroopas 90ndatel
• Uutes EL liikmesriikides sel sajandil
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Protsessile on tunnuslik:
• Vabatahtlik ja mitteametlik (mitte
administratiivne) probleemide
lahendamisele suunatud protsess
• Otsib kõiki osapooli rahuldavat lahendust
• Usub, et osapooltel endil on vajalik teadmistepagas konflikti
lahendamiseks
• Mediaatori/lepitaja roll on aidata osapooltel lahendada konflikt
nii, et kõikide osapoolte vajaduste ja huvidega oleksid arvestatud.
• Lepitaja annab läbirääkimistele struktuuri, ta ei paku lahendusi,
vaid lahenduskäiku.
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• Lähtekoha selgitamine
• Probleemi olemus, mida tuleb mis ajaks
otsustada?
• Kes on initsiaator, kes veel peaks oleme
kaasatud?
• Konflikti ajalugu, valged laigud

• Situatsiooni/konflikti analüüs
•
•
•
•
•

Kelle konflikt? Kuum või vinduv…
Milline on osapoolte vaheline suhe?
Kes on millisel positsioonil, kelle huvid prevaleerivad?
Suur või väike (sisu, aeg ja ruum?)
Konflikti ulatus, potentsiaalne laienemine
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Protseduur (2)
• Protsessi ettevalmistamine
• Eesmärgipüstitus, prioriteetide
defineerimine, oodatavad tulemused
• Läbirääkimiste ühisosa leidmine
• Kasutatavad meetodid, ajakava, ressursid
• Rollide, kohustuste, vastutuse jagamine

• Läbirääkimised ning otsuste tegemine
• Otsused-kokkulepped, tulemus

• Otsuste elluviimine
• Nähtav resultaat

• Monitooring ja hindamine
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• Erinev kontseptsioon vanades ning uutes
Euroopa Liidu riikides (1)
• Protsessi alguspunkt –
• Ida-Euroopa riikides otsitakse lepitaja abi alles siis, kui
administratiivprotseduurid või kohtulahend ei rahulda
osapooli, või kui kohus teeb ettepaneku kohtuväliseks
lepitusprotsessiks
• Lääne-Euroopas algatatakse konfliktilahendusprotsess
enne, kui vaidlus on jõudnud kohtusse

• Inimeste ja kodanikuühenduste roll protsessis –
• Lääne-Euroopas on kodanikud sihtrühmade kaupa
lülitatud aktiivselt protsessi
• Ida-Euroopas esindavad tavakodanikke pigem
valitsusvälised organisatsioonid
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• Erinev kontseptsioon vanades ning uutes
Euroopa Liidu riikides (2)
• Algataja –
• Ida-Euroopa riikides on tihti initsiaatoriks VVOd, kes
esindavad protsessis kohalikku kogukonda ning võtavad
endale ka mõnikord lepitaja rolli
• Lääne-Euroopas initsiaatoriks omavalitus,
keskkonnajuristide ühendus, kes tavaliselt teeb
ettepaneku institutsioonile, kes on otsustusprotsessi taga

• Sihtrühmade kaasamine –
• Lääne-Euroopas konsulteeritakse algusfaasis kõigi
sihtrühmadega, lepitakse kokku protseduuri reeglites ning
erinevate huvigruppide tasakaalustatud käsitlemisel.
• Ida-Euroopas erinevaid huvirühmi haarav laiaulatuslik
protseduur puudub
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• Erinev kontseptsioon vanades ning uutes
Euroopa Liidu riikides (3)
• Lepitaja roll –
• Ida-Euroopa riikides peamiselt kahe osapoole vaheline
lepitaja konflikti tekkides (tihti mitte täiesti neutraalne
osapool)
• Lääne-Euroopas kogu otsustusprotsessi juhtija, tihti on
lepitajaid mitu.

• Lõpptulemuse kvaliteet –
• Lääne-Euroopas: protsessi üldine kvaliteet määrab ka
kokkuleppe kvaliteedi, leping, mis sisaldab ka edasist
monitooringuplaani, allkirjastatakse osalenud osapoolt
poolt
• Ida-Euroopa: laiapõhjaline kokkulepe puudub, otsuste
rakendamise jälgimiskava puudub
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• Flooralt ja faunalt rikas Alpi mägede piirkond Werwall lülitati
Natura 2000 võrgustikku teaduslikel kaalutlustel ilma kohalike
elanike, farmerite, metsameeste ja jahimeestega
konsulteerimata.
• Konflikt maaomanike ja kohaliku võimu vahel
• Konfliktilahendamise protseduuri soovitas kohalikule
omavalitsusele keskkonnajuristide ühendus, kes ka protsessi
juhtis. Protseduuri rahastas provintsi valitsus.
• Protseduur kestis 1,5 aastat: 7 läbiääkimistevooru (rahva seast
valitud 33 esindajaga (4 eri töörühma) vanuses 25-75 aastat),
lisaks avalikud koosolekud
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•

Esimesed koosolekud: protseduurireeglites kokku leppimine, infojagamine,
õigusliku tausta selgekstegemine

•

1. läbirääkimisvoor: omavaheliste (varasemate) konfliktide lahendamine,

•

2. läbirääkimisvoor: eelnõu põllupidamise, metsanduse, jahipidamise ja
turismi kokkulepete osas,

•

3. läbirääkimistevoor: eelnõu kokkuleppe hilisema monitooringu jm
protseduurilise osas,

•

Kokkuleppe lõplik sõnastamine ja allakirjutamine.

•

Rakendamine: Verwall Natura 2000 määrus, mis annab laiapõhjalisele
kokkuleppele seaduse jõu

•

18 liikmelise laiapõhjalise Nõuandva Kogu kokkutulek, kes tegeleb asjadega,
mille osas ei suudetud kokku leppida.
www.rec.org

