
Euroopa Liidu (edaspidi ELi) rändepoliitika üks 
ees märke on ennetada ja kontrollida eba sea dus-
likku rän net ning võidelda selle vastu tulemusliku 
välja saat mis polii ti kaga, samal ajal austades tagasi-
saade ta vate isikute põhi õigusi ja inim vääri kust.1 
Isi kud, kes ei vasta või enam ei vasta liikmes riiki 
sise ne mise, viibimise või ela mise tingimustele, tuleb 
tule mus li kult tagasi saata.2 See pärast ongi liik mes-
riigid kohus ta tud toe tama ja tõhus tama rii gis eba-
sea dus likult vii bi vate kol man date rii kide koda nike 
(edas pidi KRK) tagasi pöör du mist ja välja saatmist. 

Sisserändajate ebaseaduslik ELi jäämine võib 
tekitada probleeme kõikidele osapooltele – nii sisse-
rän da ja tele, kuna nad on haavatavas olu korras, mis 
võib piirata nende juurdepääsu riigi poolt paku ta-
va tele õigustele ja -teenustele, kui ka vastu võtva 
liik mes riigi ameti asutustele ja ühis konnale, kuna see 
soo dus tab sot siaal se tõrjutuse, töö alast ekspluatee-
ri mise teket ning inim kau ban dust.

Euroopa rändevõrgustik on oma 2015. aasta 
uurin gus „Vaba taht likku tagasipöördumist käsitleva 
teabe levi ta mine: kuidas teavitada eba seadus li kult 
riigis vii bi vaid sisserändajaid, kellel puu dub ühen-
dus ameti asu tus tega”3 analüüsinud info jaga mise 
pari maid praktikaid liikmes riikides (edas pidi LR), 
et soo  dus tada eba sea dus li kult riigis viibivate isi kute 
tagasi pöör du mist. Antud infoleht annabki, tugi ne-
des ERV uuringule, ülevaate LR des kasu ta ta va test 
tagasi pöördumis alase info jagamise lähenemis-
viisi dest.

Õiguslik taust ja väljakutsed 
teabe levitamisel

EL võttis väljasaatmiseeskirjad vastu 2008. aasta 
naasmis  direktiiviga,4 milles sätestati ühised nõuded 

1 Naasmisdirektiivi põhjendus 2 ja artikkel 1, vt http://qr.net/
bBJGq

2 Direktiiv 2008/115/EÜ, vt http://qr.net/bBJG7
3 Käesolev infoleht põhineb antud ERV uuringu koondaruandele, 

vt http://qr.net/bBJJa
4 Direktiiv 2008/115/EÜ, vt http://qr.net/bBJJz

ja kord LRdes ebaseaduslikult viibivate KRKde 
vaba  tahtli kul tagasipöördumisel ja sunni viisi li sel 
välja saatmisel. Naasmisdirektiivis eris ta takse vaba-
taht likku tagasipöördumist ja sunni vii si list välja-
saatmist, rõhutades vabatahtliku tagasi pöördu mise 
eelistamist, kui „ei ole põhjust arvata, et see kah jus-
taks väljasaatmiskorra eesmärki”.5 Naasmis direk tiivi 
artik list 7 tuleneb LRde kohustus teavitada tagasi-
pöör du jat vabatahtlikuks lahkumiseks ette näh tud 
täht ajast. Sellele lisaks annab ena mik (liikmes) riike 
lahkumis ette kirjutust tehes isikule infot toetatud 
vaba tahtliku tagasi pöördu mise kohta.

Ebaseaduslikult riigis viibivatele sisse rän da ja-
tele vaba taht liku tagasipöördumise kohta teabe 
levi ta mi sel on liikmesriikides kerkinud mitmed 
küsi mu sed nagu:
1) kuidas ja kus neile isikutele teavet levitada;
2) võimalik keelebarjäär info levitajate ja saajate 

vahel;
3) sisserändajate ja teavet levitavate isikute vahe lise 

ühen duse loomine, isegi kui esimesed ei soovi 
tagasi pöörduda või ei usalda ameti asutusi ja 
teisi isikuid;

4) kuidas tagada sisserändajatele juurdepääs täp-
sele tea bele, isegi kui isikud ise tuginevad eel-
kõige oma kogu konnast pärinevale mitte amet-
li kule teabe alli kale.

Ebaseadusliku rände ulatus ELis

Igal aastal tehakse ELst lahkumise ettekirjutus 
400 000–500 000 kolmanda riigi kodanikule, kes 
vii bi vad ELis eba seaduslikult. Neist tagasi pöör-
dub igal aastal – kas oma päritoluriiki või muusse 
kol man dasse riiki – ainult ligikaudu 40% isikutest.

Eurostati 2014. aasta statistika kohaselt, viibis 
EL is eba seadus li kult 625 565 KRKi ning nende arv 
on võrreldes 2013. aastal kas va nud 46%. LRti oli 
2014. aastal suurim arv KRKe Saksa maal (128 290 
isikut), järg ne sid Prant sus maa (96 375) ja Kreeka 
5 Direktiivi 2008/115/EÜ põhjendus 10, vt http://qr.net/bBJJQ
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(73 670 isikut). Oluliselt vähem eba sea dus li kult 
riigis viibivaid sisserändajaid oli liikmes riiki des, 
mida peetakse transiitmaadeks (nt Läti (265 isi kut), 
Eesti (750), Sloveenia (1025), Slovakkia (1155 isi kut)). 
Need on riigid, kus isikud peatuvad ajutiselt enne 
siht riiki (tavaliselt Lääne- ja Põhja-Euroopa rii gid) 
jõud mist. Ka Soome andmetel on selliste isikute arv 
nende riigis väike (ligikaudu 1–2% kõikidest riigis 
ela va test välis maalastest (üle 2900 isiku)).

Vaid vähesed liikmesriigid (AT, LT, LV, MT, SE)6 
hin da vad riiki salaja sisenenud või riik likust süs-
tee mist (nt vastu võtu keskused) põgenenud isi kute 
arvu. Selliste isikute hinnan guline arv oli 2014. aas tal 
Maltal 900, Austrias 4557 ja Rootsis 8159. Läti hin-
nan gul sisenes ajavahemikul 2010–2014 salaja riiki 
ligi kaudu 100 isikut.

Ebaseaduslikult riigis viibivate 
sisserändajate kategooriad

ERV uuring keskendus järgnevatele eba seadus li kult 
riigis viibivatele sisserändajatele:
1. Sisserändajad, kelle õiguslik staatus ja elu koht 

on ametiasutustele teada. Näiteks kuu lu vad siia 
rahvus vahelise kaitse taotlejad, kelle taot lust 
ei rahul da tud; väljasaatmiskeskustes vii bi vad 
isi kud; isi kud, kellele on tehtud lah kumis ette-
kirju tus ning kelle vabatahtliku tagasi pöördu-
mise tähtaeg ei ole veel möödunud.

2. Sisserändajad, kes olid varem ameti asutus-
tele teada, kuid kelle elukoha andmed praegu 
ame titel puu du vad. Näiteks rahvus vahelise 
kaitse taot le jad, kelle taotlus on jäänud rahul-
da mata ja kes on see järel põge ne nud; viisa 
täht aja ületanud isi kud, kelle aadress ei ole 
ameti asu tus tele teada, ning tei sed menet lu sest 
kõrvale hoidu vad sisse rända jad, seal hul gas 
need, kelle suhtes kohal da takse kinni pida mi sele 
alter na tiiv seid meet meid.

3. Sisserändajad, kelle elukoht riigi territooriumil 
ei ole kunagi olnud ametiasutustele teada. Näi-
teks sisserändajad, kes on saabunud riigi ter ri-
too riu mile inimkaubanduse ohvritena ja keda ei 
ole elamis- ja/või töö loa saamiseks registreeritud, 
ning need, kes esitavad riiki sisenemiseks/rii gis 
vii bi miseks valeandmeid.

Vabatahtliku tagasipöördumise 
alase teabe levitamise viisid

ERV uuring toob välja, et vabatahtliku tagasi pöör-
du mise info edastamise viisid võivad mõju tada 
seda, kas KRKd on valmis teada saama vaba tahtliku 

6 EL liikmesriike tähistavad lühendid, vt http://qr.net/bCD2K

tagasi pöör du mise võimalustest ja kas nad pöör du-
vad tagasi või mitte (samas ei olnud antud uuringu 
ees märk hinnata tagasipöördumise tule mus lik kust).

LRd on välja toonud järgnevad teabelevitamist 
mõjutavad aspektid:
 Teabe esitamises osalevad isikud – teavet (toe-

ta tud) vabatahtliku tagasipöördumise prog-
ram mide kohta esitavad väga mitme sugu sed 
isi kud: nii riigi asu tu sed (BE, CZ, DE, EL, FR, 
MT, SE, UK, NO), kui ka valitsus välised isi kud 
(koda niku ühis konna organisatsioonid/ rahvus-
vahe lised orga ni sat sioo nid) (AT, CY, EE, ES, FI, 
HU, IE, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SI, SK). Välja-
saatmis polii tika eest kan na vad üldist vas tu tust 
sise-, julgeoleku- ja justiits- või välis küsi mus tega 
tege le vad ministeeriumid. Kui riigi asu tused (nt 
varju paiga- või rändeasutus ja/või õigus kaitse-
asutus) saavad ühendust võimalike tagasi pöör-
du ja tega, esitavad nad tavaliselt üldist tea vet 
välja saatmis võimaluste, sealhulgas vaba tahtliku 
tagasipöördumise kohta. Kuna ena mik LRe jätab 
vaba tahtliku tagasipöördumise prog ram mide 
raken damise rahvusvaheliste (nt Rahvus vahe-
line Migratsiooni orga ni sat sioon (IOM)) või valit-
sus väliste organisatsioonide kor ral dada, on ka 
neil oluline osa vabatahtlikku tagasi pöör du mist 
käsitleva teabe esitamisel. Vahel kaa sa vad riigi-
asu tu sed ja/või vaba taht liku tagasi pöör du mise 
ja lähteriigis taas integ ree ri mise soo dus tamise 
programme raken da vad asutu sed teisi isikud, 
nagu avaliku tee nuse pak ku jaid (nt tervis hoiu-
tööta jad) ja kogu kond likke orga ni sat sioone 
(sisse rändajate, usu- jt rüh mi tused), et esitada 
teavet selliste prog ram mide kohta.

 Teabe levitamiseks kasutatavad vahen did – LRd 
kasutavad (toetatud) vabatahtlikku tagasi pöör-
du mist käsitleva teabe levitamiseks mitme sugu-
seid vahendeid. Tavaliselt on neis kom bi nee ri tud 
mitu meetodit, olenevalt sellest, milliseid sõnu-
meid edastatakse, kui detailselt ning kel lele. 
Teabe edastamise vahenditena kasutatakse:
i) teabe lehti/brošüüre (kõikides LRdes); 
ii) plakateid (kõikides LRdes peale SE);
iii) veebilehti (kõikides LRdes peale EL, MT);
iv) info keskusi (kõikides LRdes peale PT, SI, SE);
v) info tele fone (kõikides LRdes peale LV, LU, PT, 

SI, SE). Lisaks kasutatakse sotsiaal meediat (nt 
Face book), meedia kam paa niaid, kogu konna 
kaudu info jagamist ja veebi fooru meid.

Näiteks korraldas Belgia teavituskampaania „Mõel des 
kodule”, mis oli suunatud eba seadus li kult riigis viibivatele 
sisse rändajatele, kes ei ole ameti võimu dele teada. Pla ka tid 
pandi üles avali kesse koh ta desse, mida sisse rändajad sageli 
külas ta vad (näiteks pearaudteejaamad). Poolas on levi ta tud 
vas ta vat infot ühis transpordi keskustes osana kam paa niast 
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„Tahan tagasi koju”. Norras levi tati seits  mes suu re mas 
linnas mitme IOMi kam paa nia raa mes tagasipöördijatele 
teavet kau bandus keskuste digi taal setel teabe  sten di del ning 
taksosid kat vatel reklaam kleebistel (Pilt 1).

 Esitatava teabe sisu, detailsus ja asja koha sus – 
enami kus liikmesriikides esitavad riigi asu tu sed 
põhi teavet, nt eba seadus li kult riigis vii bi vate 
sisse rända jate kohustuste ja vabatahtliku tagasi-
pöör du mise võimaluse kohta.

Näiteks Belgia ja Eesti teavitavad ebaseaduslikke sisse-
rändajaid, et vaba tahtliku tagasi pöör du mise kor ral võidakse 
nende suhtes mitte keh tes tada riiki sise ne mise keeldu. Poola 
tea vi tab sisse rända jaid, et vaba taht liku tagasi pöör du mise 
kor ral või dakse nende riiki sise ne mise keelu täht aega lühen-
dada. Samuti paku takse detail se mat teavet selle kohta, mis 
isi kut tagasi pöör du misel ees ootab nii lennu jaamas, kui 
tagasi pöör du misel sihtriigis; jaga takse infot, mis orga ni sat-
sioonid teos ta vad (toe ta tud) vaba taht likku tagasi pöördu-
mist ning kes raken da vad taasi nteg ree ri mise programme.

 Teabe esitamise ajastus – kasuks võib tulla vaba-
taht likku tagasi pöör du mist käsitleva teabe ja 
asja omaste kontakt and mete andmine rände- ja 
varju paiga prot sessi alguses. Vara jane info esita-
mine või mal dab ameti asu tus tel jõuda KRK ni, 
kes võivad muutuda riigis eba seadus li kult vii-
bi ja teks, enne kui nad kat kes ta vad ühen duse 
ameti asutus tega ja nen deni jõud mine muu tub 
kee ru li se maks.

Näiteks on Austrial kogemusi, et varju paiga taot le jad ja 
kinni pidamis keskustes viibivad isi kud, kes olid saanud 
tagasi pöör dumis nõusta ja telt visiit kaardi, säili tasid neid 
kaarte isegi pärast koli mist teistesse elu ruumidesse.

 Teabe kättesaadavus, sealhulgas selle mõis-
te ta vus KRK de jaoks – teave võiks olla alati 
kätte saadav ja levitatud kohtades, mida sisse-
rända jad külas ta  vad. Teave peab olema esi ta tud 
sellises kee les ja kujul, millest isikud aru saavad 
ja/või mis tagab nende suhtlus valmi duse. Kõik 
LR d on välja töö ta nud (toe ta tud) vaba taht likku 
tagasi pöör du mist käsitlevad reklaammaterjalid 
vähe malt viies või enamas keeles, vas ta valt 
nende rii gis sisse rända jate rüh mades enim 
levi nud suht lus keel tele.

Näiteks märkis Poola, et lühikesed ja liiga üldi sed hüüd laused 
või vad põhjustada sõnumi mitte mõist mist sihtrühmade 
seas. Norra uuring7 näi tas, et posi tiiv sete ja negatiivsete 
sõnu mite sama aegne esita mine rändajatele võib nad sega-
dusse ajada ja kah jus tada seega teabe levitamist. Lisaks 
leiti Norras, et „tugevate visuaalsete ja keeleliste „kujun dite” 
kasu ta mine või „teabe ilustamine” ei pruugi olla nii mõjuv, 
kuna hoiatamise või veenmise püü ded või vad suu ren dada 
usal da matust, mida sisse rän da jad ametiasutuste vastu 
tunda võivad.

Vabatahtliku tagasipöördumise 
alaste kampaaniate korraldamine

Kuigi Eesti ei ole korraldanud (toetatud) vabatahtliku 
tagasi pöördu mise alaseid kampaaniad, siis mitmed 
LRd (15 riiki) on seda teinud, et viia sõnum konk-
reet sete sihtrühmadeni. Mitmed LRd on oma kam-
paa niaid suu na nud konkreetsete sisse rända jate 
kogu kon da deni, nagu näiteks NO – Afganistanile, 
Etioo piale ja Somaa liale; BE – Lääne-Balkanile; HU 
ja IE – Hiinale; DE – Gruu siale, Kosovole, Ghanale ja 
Kee niale; CZ – Vene maale ja Ukrainale. Pea mi selt on 
sel liste kam paa niate taga vabatahtliku tagasi pöör-
du mise prog ramme kor ral da vad organisatsioonid.

Osa LRe (BE, LU, PL, FR) on oma kam paa nia-
tes keskendunud tagasipöördumist käsitleva teabe 
esita mi sel positiivsete sõnumite ja kujun dite edas ta-
mi sele. Nii on FR, DE, SK, FI, UK ja NO aval danud 
(toe ta tud) vabatahtliku tagasi pöör du mise hüvede 
reklaa mi miseks oma veebi leh tedel8/teabe lehtedes 
nende rändajate tagasi pöördumis lugusid, kes on 
edu kalt (ja õnnelikult) tagasi pöör du nud.

Näiteks korraldati Ungaris 2009. aastal nelja kuu line Hiina 
kogu konnale suunatud kampaania, mille taga järjel kasvas 
mär kimis väärselt vaba taht liku tagasi pöör du mise ja lähteriigis 
taas integ ree ri mise prog ram mide teenuste kasutamine Hiina 
koda nike seas.

7 Stein Rokkan Centre for Social Studies (2014) uuring on leitav 
http://qr.net/bBJKa

8 Näiteks Hollandi veebileht http://buildyourreturn.nl

Pilt 1. „Väärikas kodutee“ — Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 
poolt Norra linnades levitatud plakatid
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Valdkonna olukord Eestis

Eestis ei ole vabatahtliku tagasipöördumise alase 
info jagamise otsene sihtgrupp isikud, kes ei ole 
enam ametivõimudele teada või ei ole kunagi 
olnud ametivõimudele teada. Valdkonna eks perdi 
hin nan gul võib ebaseaduslikult riigis vii bi vate isi-
kute arv, kes ei ole ametivõimudele teada, ulatuda 
kuni 150 isikuni aastas). Nii puuduvad ka otse-
sed meet med või kampaaniad antud siht rühmale 
tagasi pöördumis alase informatsiooni jaga mi seks. 
Ameti asutused (peamiselt Politsei- ja Piiri valve amet) 
ja muud organisatsoonid (peamiselt IOM Eesti, 
kes jagab toetatud vabatahtliku tagasi pöördu mise 
alast infot)9 keskenduvad infor mat siooni jaga mi sel 
isikutele, kelle seaduslik riigis viibi mine on lõp pe-
nud, näiteks välismaalased, kelle elamisluba või viisa 
on lõppenud või rahvusvahelise kaitse taot le ja tele, 
kes on ise oma taotluse tagasi võtnud või on neile 
keel du tud kaitse andmisest Eestis ja neile tehakse 
lah kumis ette kirjutus riigist lah ku miseks. Ehk siis 
kes ken du takse neile ebaseaduslikult riigis vii bi va-
tele isikutele, kellega ametivõimudel on eel ne valt 
kontakt olnud muude menetluste raames. 

Kuigi Eestis ei ole seaduse tasemel regu lee ri tud 
vaba taht liku tagasipöördumise alase info jaga-
mine, siis nähakse ette, et lah kumis ette kirju tuse 
menet luses kohal da takse haldus menetluse sea duse 
sätteid, mille koha selt on isik kaasatud lah kumis-
ette kirjutuse prot sessi ning talle selgitatakse tema 
õigusi ning kohus tusi, samuti lah kumisette kirju tuse 
sisu ja taga järgi, mis kaasnevad lahkumise kohus-
tuste mitte täitmi sega. Selgitusi antakse per so naal selt 
ning isi kule arusaadavas keeles, vajadusel kasu ta-
takse tõlgi abi. Ühtlasi antakse välismaalasele koos 
lah kumis ette kirju tu sega infoleht, mis selgitab lah-
kumis  ette kirju tuse sisu ja tagajärgi.

2010. aasta (lõpust) kuni 2014 sai Eestis lah ku-
mis ette kirju tuse üle 2200 isiku, kellest saadeti sunni-
viisi li selt välja üle 700 isiku, vaba tahtli kult lah ku jaid 
oli aga poole rohkem, üle 1400 isiku.10 Mis näitab, et 
lah kumis  ette kirju tuste täit mise protsent Eestis on 
üle 90%. IOM Eesti kontor toetas antud aja perioo dil 
77 isiku vaba taht likku naas mist.11

9 Vabatahtliku tagasipöördumise alase info teabelehed on tõl gi-
tud 14 keelde. IOMi vabatahtliku tagasipöördumise ja re integ-
rat siooni programmi (VARRE) rakendamise kohta Eestis leiab 
infot http://qr.net/bBJKP

10 Statistika andmed: Politsei- ja Piirivalveamet
11 Statistika andmed: IOM Eesti kontor

Peamised LRde õppetunnid ning 
head tavad vaba taht liku tagasi-
pöördumise alase info jaga mi sel 
sisse rändajatele

i) Teave tuleb esitada võimalikult vara. Ühend-
kuning riigi sise minis tee riumi sta tis tika and me tel 
oli aja vahe mi kul aprill 2013 kuni märts 2014 
vaba taht liku tagasipöördumise soo dus ta mise 
prog rammi kaudu tagasi pöör du nud isi ku test 
68% rahvusvahelise kaitse taotlejad, kuigi varju-
paiga juhtu mid moo dus ta sid ainult 19% kõi ki dest 
sunniviisilistest välja saatmist est ja vaba taht likest 
lah ku mis test. Ühend kuningriigi amet ni kud 
oleta vad, et selle põhjuseks võib olla as jaolu, 
et rah vus vahe lise kaitse taot le ja tel on roh-
kem või ma lusi vaba taht liku tagasi pöördu mise 
prog ram mi dest teada saada, kuna neid rek laa-
mitakse põh ja li ku malt varju paiga prot sessi ajal.

ii) Valitsusväliste organisatsioonide kaa sa mine 
teabe levitamisse. Madalmaad tõid oma uurin-
gus välja, et sisserändajad usaldavad suu re ma 
tõe näo su sega kodanikuühiskonna orga ni sat-
sioone kui riigi asu tusi. Sellistel orga ni sat sioo ni-
del on parem juurde pääs sisserändajate kogu-
konda dele.

iii) Sisserändajate kogukondade kaasamine. Näi-
teks kinnitas Norra uuring, et teabe edas ta misel 
on teabe edastaja usaldusväärsus äär mi selt täh tis.
Sisserändajad usaldavad suurema tõe näo su sega 
nende enda kogukonnast saadud teavet.

iv) Isikutele piisava aja andmine tagasi pöördu mise 
suhtes otsusele jõudmiseks. Austria uuring 
tõi välja, et aega vajatakse ühtlasi selleks, et 
sisse rända jad saaks otsustusprotsessi kaa sata 
ka pärit olu riigis ela vad perekonnaliikmed. On 
tähel da tud, et isi kud taot levad tagasi pöör du-
miseks toetust alles siis, kui nad tun nis ta vad, 
et vaba tahtlik tagasi pöördu mine pakub neile 
uue võimaluse ja et Austriasse edasi jää mi seks 
ei ole mingisugust lootust.

v) Veebimeediakanalite kasutamine. Norra tõi oma 
uurin gus välja, et suure tõenäosusega kasu ta vad 
ka sisserändajad teabe saa mi seks ja suht le mi seks 
internetti. Samas võib nende hulka kuu luda 
haa va tavas olukorras olevaid isikuid. Näi teks 
võidakse ärakasutatavat sisse rän da jat hoida 
side vahen ditest eemal kartuses, et ta annab ära-
kasu tajad üles, ning et varimajandusest palka 
saa val sisse rändajal puudub tõenäoliselt aeg või 
raha juurde pääsuks televisioonile, internetile 
või isegi aja lehtedele.
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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

vi) KRKde teavitamine vabatahtlikult tagasi pöör-
du mata jätmise riskidest ja vaba taht liku tagasi-
pöör du mise hüvedest. Tšehhi Vaba riik mär kis 
oma kogemuste põhjal, et isi kuid moti vee ris 
sealses prog ram mis osalema „mitte neile lennu-
pileti ostmine või taasintegreerimise toe tuse 
and mine, vaid pigem nende kee ru lise eba-
seadus liku oluk orra lahendamine”. Sar na selt 
toodi välja Soome uuringus, et ainult 33% i 
hin nan gul mõju tas nende vabatahtliku tagasi-
pöör du mise otsust IOMi pakutav tagasi pöör-
du mis toetus. See toetab Belgia, Saksa maa ja 
Ühend kuning riigi seisu kohta, et KRKe tuleks 
tea vi tada vabatahtlikult tagasi pöör du mata jät-
mise riskidest, seal hul gas riiki sise  ne  mise keelu 
või ma lu sest. Ka Eestis teavitatakse isikut vaba-
taht liku tagasipöördumise tähtaja jooksul lahku-
mise eelis test (nt et isiku suhtes võidakse mitte 
kohal dada sissesõidukeeldu või see pea ta takse 
või tun nis ta takse kehtetuks) ning mitte täit mise 
riski dest (lah kumis ette kirjutus sund täide takse). 

vii) Teabe ja sõnumite kohandamine KRK de vaja-
dus tele. Austria hinnangul võib teabe indivi-
duaalne kohan da mine tõsta tagasi pöördumis-
või ma luste mõist mise tõhusust. Isi kud on 
tõe näo li selt ava tu mad toetatud vaba taht liku 
tagasi pöör du mise või ma luste suhtes, kui lähe-
neda neile individuaalse infoga, olenevalt nende 
olukorrast riigis (st kas nad on riigis transiidi ees-
märgil või on nad juba rii gis koha nenud). Sama 
kinnitavad ka Belgia, Madal maade, Saksa maa ja 
Norra aruanded.

viii) Faktilise teabe esitamine. Belgia leidis, et teabe 
esita mi sel emotsioone tekitaval viisil võib siht-
rüh mal tekkida tagasipöördumise suh tes nega-
tiivne kujund. Seega peaks edastav teave olema 
fakti põhine ning vältima emot sioone teki ta vaid 
sõnu meid.


