Oproep tot een EU-decennium van actie in de Strijd
tegen Armoede, Sociale Uitsluiting en Ongelijkheid
EAPN-verklaring op het einde van het Europees Jaar
van Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting 2010
Op het einde van het Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede en Sociale
Uitsluiting 2010, roept EAPN op tot een EU-decennium van actie in de strijd
tegen armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheden, dit als een vervolg op
de beslissing van het EU-doel om de armoede terug te dringen met ten minste
20 miljoen mensen tegen 2020.
Via deze verklaring maakt EAPN een eerste evaluatie over wat bereikt werd
in het Jaar 2010 en wat er nog moet gebeuren om te garanderen dat een
beslissende stap kan gezet worden naar de uitroeiing van armoede, sociale
uitsluiting en ongelijkheden.
EAPN drukt zijn waardering uit voor de geleverde inspanningen van alle
mensen die in armoede leven en ook voor de inspanningen van de NGO’s
waarin ze meewerken, en die, ondanks hun precaire situatie en hun dagelijkse
strijd om te overleven, hun energie en tijd investeerden in de talrijke activiteiten
van het Jaar 2010. Hun actieve participatie aan evenementen met de inbreng
van hun ervaring en analyse om tot oplossingen te komen, waren cruciaal voor
het succes van het Europees Jaar. Maar de werkelijke test van het succes van
het Jaar 2010 bestaat uit het al of niet vaststellen van geleverde bijdragen tot
een daadwerkelijke verbetering van het leven van mensen in armoede en sociale
uitsluiting.
We willen ook onze erkentelijkheid uitdrukken aan de talrijke andere
belanghebbenden waarmee we in allianties hebben samengewerkt
gedurende dit Jaar 2010, in het bijzonder de NGO-coalitie Europees Jaar
2010, het Sociaal Platform, de Spring Alliance, vakbonden, regionale en lokale
besturen, academici, EU- en Nationale autoriteiten, evenals diegenen die als
individu gewerkt hebben in lokale gemeenschappen, en diegenen die hun
solidariteit betuigden en samenwerkten om een succes te maken van het Jaar
2010. Het Spaanse en Belgische EU-voorzitterschap hebben ook een sleutelrol
gespeeld in de verwezenlijkingen van het Jaar. We vragen iedereen om hiermee
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verder te gaan en deze allianties nog sterker te maken om zodoende een
blijvende erfenis van het Jaar te verzekeren.
Het is voor EAPN duidelijk dat de vernieuwde sociale strijd tegen .de
armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheden nauwelijks gestart is. Grote
armoede, toenemende ongelijkheid, concentratie van rijkdom in handen van
enkelen en bezuinigingsmaatregelen die de “armen” vragen de crisis te betalen
zijn een reële bedreiging voor de cohesie van onze samenleving. Alleen een
verschuiving naar een ontwikkelingsmodel, dat billijkheid en duurzaamheid
centraal plaatst, kan deze bedreiging aanpakken en het vertrouwen in onze
democratische instellingen herstellen. Daarom moeten de Europese Unie en elke
lidstaat zich terug als primair doel stellen: engagement en verantwoordelijkheid
om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke goederen gebruikt worden voor
het algemeen belang.
EAPN verbindt zich ertoe deel te nemen aan het alternatieve debat dat de
diepere oorzaken van de crisis aanpakt en naar alternatieve oplossingen
zoekt, waarbij voor iedereen de kans op een beter leven verzekerd wordt. Het is
onaanvaardbaar dat het terugdringen van de overheidstekorten gedaan wordt
ten koste van de mensen die in armoede leven. In plaats daarvan zouden
antwoorden op de crisis moeten komen die de echte oorzaken van de crisis
aanpakken en die de inkomenskloof en de kloof tussen arm en rijk verkleint. In
het antwoord op de crisis moeten maatregelen centraal staan om ongelijkheid te
verminderen, om voldoende inkomen te genereren die om een hoog niveau van
sociale bescherming garanderen, en om sociale diensten en diensten van
algemeen belang toegankelijk en betaalbaar te maken. Dergelijke maatregelen
moeten omvatten: maatregelen tegen belastingsontduiking en tegen het
ontwijken van belastingen, verhoogde belasting op vermogens en hoge
inkomens, en belasting op speculatieve transacties.
De nieuwe strategie Europa 2020, de EU-doelstelling om de armoede terug te
dringen en het voorgesteld Platform tegen Armoede zouden een belangrijke stap
voorwaarts kunnen betekenen mits het duidelijk is dat het uiteindelijk doel moet
zijn: de situatie voor iedereen verbeteren in termen van toegang tot rechten,
middelen en diensten. We dringen erop aan dat naast de “strategie Europa
2020”, het “Platform tegen Armoede” en het verzekeren van vooruitgang bij de
doelstelling om de armoede terug te dringen, ook het verminderen van
ongelijkheden een prioriteit voor EU-acties wordt. Er moeten adequate
indicatoren gebruikt worden om een transparante opvolging van de vooruitgang
te verzekeren.
Om succesvol te zijn zullen regeringen de hulp nodig hebben van nauw
betrokken actoren en de steun van de meerderheid van de burgers. Daarom
moet het “Platform tegen Armoede” verder bouwen aan de Sociale Open
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Methode van Coördinatie (OMC) en de voortzetting verzekeren van nationale en
lokale actieplannen voor sociale inclusie, gebaseerd op een geïntegreerde
aanpak, ontwikkeld en toegepast door alle relevante actoren erbij te betrekken,
met inbegrip van mensen die in armoede en sociale uitsluiting leven. Deze
manier van aanpak moet ook een concrete opvolging garanderen van de reeds
overeengekomen prioriteiten: 1) actieve inclusie (met inbegrip van een
geïntegreerde toepassing van de drie pijlers en een expliciete actie om de
toegankelijkheid en de toereikendheid van systemen van minimuminkomen te
bevorderen), 2) kinderarmoede en 3) dak- en thuisloosheid.
Daarnaast moet het Platform er voor zorgen dat de kwestie van gelijkheid meer
en beter wordt ingebouwd in alle acties in de strijd tegen armoede en sociale
uitsluiting. Het Platform moet er ook voor zorgen dat alle sociale
aangelegenheden in de verschillende beleidsgebieden aan bod komen en dat
financieringen toereikend zijn voor de vooropgestelde doelstelling: armoede
verminderen. Het Platform moet ook zorgen voor de mogelijkheid van
participatie aan transnationale projecten die uitwisseling van ervaring en
praktijken en wederzijds leren als doel hebben.
De nationale hervormingsprogramma’s in het kader van de strategie Europa
2020 moeten verder bouwen op het “Platform tegen Armoede” en verzekeren dat
alle beleidsmaatregelen en programma’s bijdragen tot de strijd tegen armoede,
sociale uitsluiting en ongelijkheid. Aangezien armoede een meervoudig probleem
is, zijn concrete maatregelen en acties nodig over het ganse spectrum van
gebieden zoals effectieve regulering van markten en fiscale systemen, en een
beleid voor gezondheid, onderwijs en huisvesting dat toegankelijkheid en
betaalbaarheid kan garanderen. Het economisch en werkgelegenheidsbeleid
moeten eveneens gericht zijn op het terugdringen van de armoede en van
ongelijkheden en een duurzaam einde van de crisis verzekeren met welvaart en
welzijn voor iedereen.
Het afsluiten van het Europees Jaar van de Strijd tegen de Armoede en Sociale
Uitsluiting moet ook een nieuw begin betekenen. We doen een oproep tot de
leiders van de EU-instellingen en regeringen van de lidstaten voor een politiek
leiderschap dat verder gaat dan de beperkte economische belangen en een echt
sociaal Europa realiseren. We dringen er op aan dat iedereen aan dit decennium
van actie zou deelnemen om armoede en sociale uitsluiting uit te roeien en
ongelijkheden te verminderen.
Armoede bestrijden, is een zaak van iedereen en is in het belang van
allen.
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