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Innledning

Bakgrunn

Belgia tok i 2001 intitiativ til en konferanse for
mennesker som lever i fattigdom i EU. Fra og med
2003 har disse møtene blitt et årvisst innslag på EUs
dagsorden.

Mennesker som lever i fattigdom hadde sitt syvende 
møte i Bryssel 16. og 17.mai 2008. 124 delegater - 
stort sett mennesker som selv har opplevd fattigdom 
og sosial ekskludering - fra 26 land deltok på møtet
sammen med 90 representanter for nasjonale depar-
tementer, EU-organer, frivillige organisasjoner, fag-
foreninger og akademiske institusjoner.

Det slovenske formannskapet hadde foreslått at man 
skulle fokusere på �re tema - sosialtjenester, bolig,
grunnleggende tjenester og minimumsinntekt - �re
hjørnestener i kampen mot fattigdom som henger 
sammen som brikkene i et puslespill.

Delegatene forberedte seg til  det syvende møtet ved 
å stille de samme spørsmålene på de �re saksområde-
ne (sosialtjenester, grunnleggende tjenester, minsteinn-
tekt og bolig):

Hva fungerer bra?• 

Hva fungerer ikke?• 

Hvordan kan ting forbedres?• 

Etter en plenumssesjon som åpnet drøftelsene, delte
delegatene seg i syv arbeidsgrupper der de nasjonale
forberedelsene ble brukt som utgangspunkt for disku-
sjoner og utveksling av erfaringer. Arbeidet i gruppene
munnet ut i rapporter som kom med anbefalinger som
i sin tur ble presentert under oppsummeringen i plenum.
Forslagene som kom som resultat av målrettede anstren-
gelser ble så debattert og kommentert.

Denne rapporten sammenfatter først de viktigste bud- 
skapene fra delegatene til konferansen, dernest resul-
tatene fra de innledende møtene, fulgt av talene fra
åpningssesjonen. Så følger en oppsummering fra ar-
beidsgruppene med utdrag fra forberedelsene i de
nasjonale nettverkene, forslag og anbefalinger, kom-
mentarer fra plenumsdebatten og til slutt talene fra
sluttsesjonen.

Det 7. møtets bakgrunn og kontekst

Ms Vesna LESKOSEK (leder av det 7. møtet) fra
Fakultet for sosialt arbeid i Ljubljana, ønsket 
velkommen med å sette møtet inn i sin sammen-
heng og å oppsummere kjernepunktene fra de
�re saksområdene.

Sosialtjenester setter de politiske linjer som 
myndighetene på nasjonalt og regionalt nivå
fastsetter, ut i livet. Politiske retningslinjer frem-
mer eller hindrer adgangen til tjenester og pro-
grammer. Fysisk tilgjengelighet er viktig i denne
sammenheng; o�entlig kommunikasjon, nærhet
til brukerne, bygningenes utforming etc. Viktig
er også sosial tilgjengelighet for alle bruker-
grupper. En annen faktor av betydning er byrå-
kratiske hindringer som står i veien for at vedtakene
iverksettes. Slike barrierer gjenspeiler ofte strategier
for å redusere sosiale rettigheter. Nok en faktor er
er måten folk møtes på; betraktes brukerne som et
sosialt problem, blir de stigmatisert som passive,
uintelligente, ute av stand til å ta vare på seg selv,
som mennesker som løper fra sitt ansvar? Eller
oppmuntres de til utvikling av sitt potensial? Prøver
sosialtjenestene å �erne hindringer for bedre inklu-
dering i samfunnet, behandles brukerne med res-
pekt og verdighet? Sosiale tjenester kan også være
privatiserte, noe som ofte betyr at de ikke er tilgjen-
gelige for alle. Ofte settes pro�tt foran verdighet.

Minimumsinntekt er en av hovedpilarene i kampen
mot fattigdom, en bærebjelke for et verdig liv. Av
denne grunn pågår en en omfattende debatt om 
hva som utgjør et verdig liv, og hvordan det kan
sikres. Retten til velferdsytelser har blitt vunnet ved
arbeiderbevegelsens kamp og må således fordeles
rettferdig. Mennesker som ikke kan, eller lenger kan,
forsørge seg selv, har rett til disse ytelsene. Dette blir
ofte oversett og det er et vanlig refreng at folk blir
avhengige av slike ytelser og slik mister motivasjonen
til å søke arbeid. Slike debatter kan føre til at ytelser
�ernes eller reduseres for å tvinge folk til søke arbeid.
Men erfaringen viser at en reduksjon av ytelsene i
virkeligheten øker fattigdommen uten at det skjer
noen økning i sysselsettingen. Kulturell og økonomisk
fremgang setter høyere standarder for et verdig liv som
alle har rett på, uaktet om det oppnås gjennom arbeid
eller ikke. Mennesker velger ikke å leve i fattigdom.
Fattigdommens årsaker må søkes i strukturelle forhold,
som i sin tur skapes av politiske beslutninger og 
handlinger. Derfor har statlige myndigheter en 
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forpliktelse til å ta ansvar for at folk har en anstendig 
tilværelse. Å innføre en minimumsinntekt er et e�ek-
tivt verktøy for å oppnå dette. I denne sammenheng
er det også nødvendig å påpeke at en voksende
gruppe mennesker, slik som innvandrere, «papirløse», 
hjemløse og andre uten de påkrevde dokumenter
utelukkes fra adgangen til sosiale tjenester.

Boligpolitikk           er ikke bare spørsmål om å ska�e folk
tak over hodet, men også et hjem der de kan �nne
trygghet og stabilitet. Et hjem er et privat område
der man kan opprettholde sin verdighet, hvile og
gjenvinne kreftene, dyrke fritidsaktiviteter, pleie
sine sosiale bånd og bevare minner gjennom de
eiendeler man oppbevarer der. Alt dette bidrar til
trygghet og reduserer bekymring og frykt for ikke å
kunne tilfredsstille sine grunnleggende behov. Å ha
adgang til vann, strøm og oppvarming gjør at man
får energi og tid til å egne seg til andre ting. Uten
disse nødvendige varene og tjenestene blir det å
overleve et daglig slit: Hvordan holde seg ren, hvor
en skal sove neste natt, hvor man skal oppbevare
sine personlige eiendeler, hvor man skal �nne
krefter til å komme seg gjennom dagene. Bolig-
politikken er derfor et nøkkelaspekt når det gjelder
å redusere fattigdommen, for en fast bopel setter
oss i stand til å bruke energi på andre ting enn å
ska�e mat, �nne et sted å sove osv. Å ha en bolig
gjør oss i stand til å tenke på å �nne en jobb, ta
utdannelse, lære nye ferdigheter etc. Årtiers erfaring
har vist at boligmarkedet som sådan ikke er i stand
til å ska�e anstendige boforhold til dem som lever
på grensen til, eller i fattigdom. Staten bør derfor
sørge for boliger i bevisstheten om betydningen av
et «hjem» i alle menneskers liv. Staten må spørre seg
selv om hva som utgjør anstendige boforhold for
landets innbyggere.

Som det fremgår av forberedelsene til arbeids- 
gruppene er grunnleggende tjenester til en viss
grad en skjult pilar i fattigdomsbekjempelsen siden
e�ekten av disse ikke er tilstrekkelig utredet. Det 
�nnes heller ingen generell kunnskap om viktigheten
av disse tjenestene. Mangelen på bevissthet om disse
tjenestene kommer av at problemer med strøm og
vannforsyning ofte er begrenset til landsbygda og
distrikter i utkanten av byene der det største prob-
lemet ofte er mangel på tak over hodet og infra-
struktur. Nylig har problemet også gjort seg gjelden-
de i nedslitte boligområder som stort sett er 
befolket av innvandrere, eldre mennesker, romfolk,
hjemløse og andre ekskluderte grupper.

Grunnleggende tjenester inkluderer blant annet tog
og busser som i disse tider med �eksibel arbeidskraft
er livsviktige for å kunne �nne og å holde på en jobb.
Veldig få kan håpe på å �nne arbeid i nærheten av
hjemmet, og stadig �ere må pendle �ere timer hver
dag. I våre dager er det også en tendens til at
butikker samles i store sentre beliggende langt fra
boligområdene. Derfor er o�entlig transport essensielt
for de som lever i bykjernen eller i drabantbyene, og
i ennå større grad for de som bor på landsbygda og 
som har problemer med adgangen til tjenester som
helse og utdanning.

Alle disse spørmålene må drøftes grundigere.
Møtene har vist at vi ikke kan forvente resultater og
forandringer straks. Det er imidlertid viktig at det 
etableres en dialog mellom mennesker som lever i
fattigdom og politikerne og planleggerne for å
redusere ulikhetene. Jeg er overbevist om at dette
møtet har bidratt til å oppnå dette.
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Det slovenske presidentskapet, med støtte fra EAPN,
EU-kommisjonen og den belgiske regjering organiserte
den syvende konferansen for mennesker som lever i
fattigdom  i dagene 16. og 17. mai 2008. Møtet fant
som vanlig sted i Bryssel.

124 delegater fra 26 land deltok i møtet sammen med
90 gjester fra nasjonale regjeringsdepartementer, EU-
institusjoner, NGO-er, akademikere og fagforeninger.

Årets møte hadde fokus på �re pilarer i kampen mot
fattigdom; grunnleggende tjenester, sosialtjenester,
boligpolitikk og minimumsinntekt. Det følgende er
noen av nøkkelbudskapene og anbefalingene fra
delegatene på det syvende møtet:

Grunnleggende tjenester som er tilgjengelige for
alle og som alle har råd til, er livsviktige for et anstendig
liv og respekten for grunnleggende rettigheter. Mange
av delegatene fortalte at det blir stadig vanskeligere
å få adgang til slike tjenester. Energifattigdom ble
trukket frem som et viktig eksempel i debatten. Man 
var bekymret for virkningen av stigende priser for dem
med lavest inntekt. Delegatene snakket om det uak-
septable i å bli tvunget til å velge mellom mat og opp-
varming. De viktigste anbefalingene fra arbeidsgrup-
pen var blant annet:

Adgang til grunnleggende tjenester til priser man• 
har råd til, må garanteres som en fundamental 
rettighet.

Medlemsstatene må garantere tilgangen på slike• 
tjenester gjennom prisregulering, garanti for en
minimumspakke av tjenester for alle innbyggere,
forbud mot å stenge strømmen osv. 

Forslaget til EU-charter for energikonsumenters• 
rettigheter må inkludere sosiale standarder og bli
juridisk bindende. Chartret må bli et verktøy som
beskytter kundene.

Energifattigdom må anerkjennes som et nøkkel-• 
problem som EU raskt må løse i fellesskap, særlig
med tanke på stadig stigende priser. Løsningene 
må inkludere tiltak for rimelig prissetting og 
e�ektiv utnyttelse av energien. Dette må også
knyttes til en adekvat minsteinntektsordning.

Forståelig og tilgjengelig informasjon må leveres• 
gjennom personlig kontakt, ikke ved at man for-
liter seg på elektronisk kommunikasjon som er
diskriminerende for de med lave inntekter. Det må
også sørges for  rådgivning fra uavhengige instan-
ser, samt e�ektive klageprosedyrer.

E�ekten av liberaliseringen av markedet og også• 
Tjenestedirektivet må snarest undergå en evaluering
for å �nne ut hvilken virkning dette får for mennesker
som lever i fattigdom og sosialt utenforskap.

Mennesker som opplever fattigdom må involveres • 
i utviklingen, implementeringen og evalueringen
av politiske tiltak i forbindelse med grunnleggende
tjenester. Dette for å få virkelig kunnskap om det
indre marked og slike tjenester slik de nå utformes,
bidrar til sosial inkludering.

Sosialtjenester er essensielle når det gjelder å fremme
sosial inkludering av fattige mennesker. Slike tjenester
må være tilgjengelige, av god kvalitet og være garan-
tert for alle. Det indre markeds kjøreregler bør ikke
prioriteres foran fundamentale rettigheter. De må 
ikke stå i veien for medlemsstatenes forpliktelser til
å organisere sosialtjenester som virkelig oppfyller
behovene i lokalsamfunnene. Retten til sosialstønad
anerkjennes i Chartret for fundamentale rettigheter, 
men denne retten blir stadig mer vanskelig å oppnå
på grunn av diskriminerende kriterier, kontrakter og
sanksjoner. De viktigste anbefalingene fra delegatene
inkluderte:

Retten til sosialtjenester av god kvalitet må• 
garanteres.

Sosiale tjenester må være billige, av god kvalitet• 
og varige, slik at man møter de virkelige behovene
til dem som opplever fattigdom og sosial eksklu-
dering i løpet av livets omskiftende omstendig-
heter.

Alle har rett til likeverdig behandling, å bli møtt• 
med respekt og verdighet. Alle må ha tilgang til
tjenestene uten noen form for diskriminering.

Informasjon og rådgivning må bli gjort tilgjengelig• 
for alle som en ufravikelig regel, og i en form som
når mennesker med lav inntekt, altså gjennom de
lokale tjenestene.

Adgangen til rimelige helsetjenester og boliger • 
må bedres straks.

Det bør opprettes et EU-organ som overvåker• 
utviklingen på områdene helse og fattigdom.

Den nye tilnærmingen med å opprette kontrakter• 
mellom brukere og sosiale tjenesteytere gir grunn
til mange bekymringer for folk som lever i fattig-
dom. Det må gjøres noe for at disse kontraktene
ikke virker diskriminerende.

Notat fra det slovenske formannskapet til EU-rådet
(Luxemburg, 9. og 10.juni, 2008)
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EU må etablere kvalitetsstandarder for å • 
garantere rimelig tilgang på sosiale tjenester 
av høy kvalitet.

De nasjonale myndighetene må garantere at de• 
sosiale tjenester fungerer bra og i henhold til de
standarder som fastsettes på EU-nivå.

Sosiale tjenester må iverksettes, samordnes og• 
evalueres på lokalt nivå.

Hvis menneskerettighetene skal bli respektert,• 
må de fattige tas med i organisasjonsstrukturen
gjennom brukermedvirkning på alle nivåer.
Brukermedvirkningsmodeller for utvikling og
implementering av  politiske retningslinjer må
fremmes og underbygges med fondsmidler både 
på nasjonalt og EU-nivå.

Bolig er en fundamental rettighet som må aner-
kjennes av EU. Delegatene understreket at en bolig
er mer enn �re vegger og at folk trenger et godt
bomiljø med adgang til gode tjenester for å kunne
leve i verdighet. Man fremhevet de spesielle prob-
lemene i forbindelse med bolig og husly for de som
nå er hjemløse, for de som har rusproblemer eller
dårlig psykisk helse. Det ble også nevnt eksempler på
vellykkede boligprosjekter rettet mot disse gruppenes
særegne behov. Slike prosjekter drives ofte av fri- 
villige organisasjoner og i samarbeid med brukerne.

Delegatene var meget bekymret for de vanskelig-
heter innvandrere møter på boligmarkedet. Det ble
også pekt på at funksjonshemmede har spesielle 
behov med hensyn til bolig dersom deres rett til et
selvstendig liv skal kunne sikres. Imidlertid er det 
også blitt slik i mange medlemsland at stigende 
boligpriser og andelen av husstandenes disponible
inntekt som brukes til boligutgifter, har gjort at 
store deler av befolkningen opplever boligproblemer.
Selv om det ble understreket at boligpolitikk stort
sett er medlemsstatenes kompetanseområde, mente
man  at det også var nødvendig med større samarbeid
på EU-nivå for å løse problemene på boligmarkedet.
Arbeidsgruppene kom blant annet med følgende 
anbefalinger:

Det er viktig at frivillige organisasjoner og brukerne• 
involveres for at man skal kunne møte behovene til
de hjemløse og og andre som opplever problemer
på boligmarkedet.

Det er nødvendig med �nansiell støtte for å gjøre• 
de hjemløse i stand til å tale sin sak og for å støtte

de frivillige organisasjonenes arbeid for å løse
boligproblemene.

Strategier og nasjonale handlingsplaner for å • 
løse problemene med hjemløshet og bolig-
mangel må utvikles. 

Bolig og hjemløshet må settes i fokus for et• 
temaår i EUs inkluderingsstrategi.

O�entlige utleieboliger og sosial boligbygging• 
er en essensiell del av en vellykket strategi for
å løse boligproblemene.

EUs strukturfond må i større grad brukes til å sikre• 
tilgangen på boliger til rimelige priser.

Medlemsstatene bør sette tak for hvor stor• 
prosentdel av disponibel inntekt som husstanden
skal måtte bruke til boligutgifter.

Skattepolitikken må gjøre det mindre attraktivt å la• 
hus stå tomme og å spekulere i boligmarkedet.

Ikke-diskriminering på boligmarkedet er av stor• 
viktighet og EU-lovgivningen på dette området
bør styrkes. Lovene må også håndheves strengt.

Minimumsinntektss- ordninger må bli tilgjengelige
i alle medlemsstater og de må bli betraktet som en
rettighet i det man erkjenner at verdighet koster
penger. Slike ordninger er en viktig investering i
samfunnets fremtid. Delegatenes viktigste 
anbefalinger var:

Minimumsinntekt må betraktes som et dynamisk• 
verktøy som lett kan brukes av mennesker som
trenger å forandre sine liv.

Minimumsinntekt er en investering for å bedre • 
inkluderingsprosessen i det man erkjenner at
arbeidslinja ikke er den eneste veien inn i samfunnet.

Deltagerne insisterte på at det trenges bedre• 
informasjon om og lettere tilgang til ordningene.
Administrative prosedyrer må forenkles, gjøres
mer oversiktlige og brukerne må bli møtt med 
større respekt. Det bør for eksempel være bare
et sted der man kan søke, slik at brukerne ikke må
legge frem sin livshistorie �ere ganger, på �ere
kontorer, ved �ere skranker.

Minimumsinntekt handler ikke bare om penger,• 
men også om adgang til helsetjenester, kulturliv
... og annet som er nødvendig for et verdig liv.

Minimumsinntekt må knyttes til reelle levekostnader,• 
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der det blir tatt hensyn til prisstigningen, til stan-
darden i hvert enkelt land og til hva folk vet at de
virkelig har behov for. Sosialpolitiske NGO-er
har en viktig rolle i å fremme en brukermedvirk- 
erprosess i arbeidet med å de�nere innholdet i
en «handlekurv» som er nødvendig for et verdig liv.

EU må arbeide for at minimumsinntekt blir• 
betraktet som en ressurs og en tilgang for sam-
funnet, ikke bare en utgift. Minimumsinntekts-
ordninger må ikke stemples som  «passiviserende
tiltak».

Delegatene la vekt på at disse �re pilarene må bli
synlige i kampen mot fattigdom og sosialt utenforskap.
Videre pekte man på viktigheten av å kommunisere 
med media slik at disse gir et riktig bilde av hva 
fattigdom egentlig innebærer. Det negative bildet
av fattige som «late mennesker som ikke gidder å 
jobbe» må �ernes. Det er viktig å fremme brukermed-
virkning for å �erne disse fordommene slik at man 
får anerkjennelse for kunnskapen og de viktige
erfaringene de fattige sitter inne med, og får deres
evne til å bidra med konstruktive forslag.

Møtedeltagerne krevde at det blir utviklet verktøy
for å måle fremgangen i perioden frem til neste
konferanse for fattige. De pekte også på behovet
for å vurdere den nåværende inkluderingsstrategiens
resultater som et ledd i forberedelsene til
EU-året mot fattigdom og sosialt utenforskap i 2010.

Formannskapets anbefalinger:

Presidentskapet støtter synspunktet om at deltagelse
fra mennesker som lever i fattigdom er viktig, og ber
om at det gjøres mer for å fremme slik medvirkning.

Formannskapet oppfordrer medlemsstatene til å ta
hensyn til budskapene og anbefalingene fra den 
syvende konferansen i utarbeidelsen av nasjonale 
handlingsplaner for perioden 2008-11, i de nasjonale
reformprogrammer og i oppfølgingen av
kommunikeet om aktiv inkludering.

Presidentskapet oppfordrer Kommisjonen til å ta
tilbehørig hensyn til synspunktene som ble uttrykt
på det syvende møtet for fattige i sitt arbeid med 
tjenester, prinsippene som skal utarbeides om aktiv
inkludering, oppfølgingen av Lisboa-strategien og den
åpne koordinasjonsmetoden for sosial sikring og 
sosial inkludering og forslag om en sosialpolitisk agenda.

Det slovenske formannskapet oppfordrer videre
alle deltagerne og gjestene på den syvende konfe- 
ransen til å spre resultatene og erfaringene fra 
dette møtet så bredt som mulig. Videre bør det gjøres
en innsats for å vise hvordan resultatene bidrar til ut-
veksling av kunnskap og erfaring, utvikling av aksjoner
for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering på
alle nivåer. Dette er viktig for den fortløpende
utviklingen av en politikk for å utrydde fattigdom
og sosialt utenforskap.
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I 2000 ble EU-rådet  i Lisboa enige om å iverksette
en strategi for å «gjøre en avgjørende innsats for å
avska�e fattigdom i EU innen 2010». En av strategiene
som ble vedtatt - å takle fattigdom og sosialt utenforskap
er nøkkelen til videre fremgang for denne forplik-
telsen. I denne prosessen må alle interessenter og
og aktører inklusive de som selv opplever fattigdom
involveres.

De europeiske konferansene for fattige føyer seg inn
i denne tilnærmingen og er helt klart delaktig i
prosessens videreføring. Oppfølging og forberedelser
pågår stadig i den enkelte medlemsstat.

Hvilken lærdom kan vi ta med oss fra disse
konferansene?

2001  Den belgiske regjeringen trakk veksler på 
sin erfaring med brukerdeltagelse og benyt-
tet formannskapsperioden i EU til å lansere
det første europeiske møtet for mennesker  
som opplever fattigdom i 2001. Her drøftet
man �re spørsmål: bolig, helse, inntekt
og opplæring.

 Den viktigste konklusjonen fra det første 
møtet var at de fattige har den kunnskap
og ekspertise som skal til for å analysere
sosial ekskludering og at de ønsker    å
delta i samfunnet og påvirke de beslutninger
som angår deres livssituasjon.

2003  I 2002 foreslo den belgiske regjering at det
skulle arrangeres et nytt møte, et initiativ 
som det greske formannskapet sluttet seg til.
EAPN ble bedt om å forberede det, men tiden
var for knapp til forberedelser. Temaet skulle
være » god brukermedvirkningspraksis « . 
Under forberedelsene og i arbeidsgruppene
ble det produsert modeller for medvi rk- 
ning og et krav ble satt frem av delegatene: 
folk som lever i fattigdom ønsker å møte
politikerne ansikt til ansikt for å diskutere
politiske beslutninger som angår dem.. 

 Som et svar på dette ba det greske formann-
skapet EU-rådets junimøte om å sørge for at
de europeiske fattigdomsmøtene ble en
fast foreteelse slik som rundebordsmøtene
om sosial inkludering.

2004  Temaet som ble valgt av det irske president-
skapet re�ekterer kravene som kom på den
andre konferansen; fokus var dialog mellom 

mennesker som lever i fattigdom og de som
utformer politikken. Dette skjedde under
tittelen «Medvirkning er en toveisprosess».
Rollene ble snudd på hodet, «autoritetene»
ble nå betraktet som «gjester» av mennesker
som opplever fattigdom. Gjestene samtalte  
direkte med delegatene i arbeidsgruppene.
Møtet ble avsluttet med et åpent forum
der de fattige diskuterte med og stilte
spørsmål til et politikerpanel.  En DVD 
som dokumenterte begivenheten ble til et
verktøy som de nasjonale nettverkene i
EAPN i utstrakt grad brukte til å bevisst-
gjøre nasjonale og regionale beslutnings-
takere.

2005  Under Luxemburgs formannskap utforsket
                  man bilder av og oppfatninger om fattigdom.. 

Større fokus ble satt på mediaproduksjon -
malerier, fotogra�er, håndarbeid osv. -
gjenstander lagd av mennesker som lever i
fattigdom. Disse resultatene av kreativitet
ble utstilt på rundebordskonferansen i
Glasgow. En katalog over arbeidene ble
produsert. Presidentskapet fra Luxemburg
viste dybden i sitt engasjement ved å legge
frem et sterkt budskap for Ministerrådsmøtet
i juni.  Her oppfordret man samtlige land 
til å arrangere denne typen konferanser.

 Mange nettverk i EAPN begynte å arrangere
lignende møter på nasjonalt og regionalt
nivå.

2006  Det forberedende arbeid i Østerrikes formann-
skapsperiode omfattet alle aspekter av fattig-
dom og sosial ekskludering  «Hvordan takler
vi dagliglivet?» Forberedelsene til delegatene
viste proaktiviteten og energien til mennesker
som lever i fattigdom. Hver delegasjon
hadde utarbeidet en plakat som ble presentert
i plenumssesjonen. Dette var et uforglemmelig
høydepunkt under den femte konferansen.
Disse plak atene ble samlet til en utstilling som
ble presentert på rundebordskonferansen i  
Finland,  i  Kommisjonens  bygning  i  april  2007, og  på
det første nasjonale møtet i Storbritannia i juli
2007. Evalueringen av det femte møtet viste
at det nå var behov for å oppsummere det  
som hadde skjedd på de første fem møtene.

De europeiske møtene, prosessen går videre
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2007  Det sjette møtet under det tyske formann-
skapet besluttet å prioritere denne oppgaven
og valgte som tema: «Styrk fremgangen,
utarbeiding av de neste trinn i prosessen».
130 delegater fra 27 land og 97 representanter
for myndighetene på nasjonalt og EU-nivå
møttes i Bryssel 4. og 5. mai. Delegatene og
gjestene ga møtetemaet visuelle uttrykk
gjennom symbolske presentasjonsobjekter.
Uten å undervurdere fremgangen som tross
alt har skjedd på det sosiale området, mente
delegatene at målet om å utrydde fattigdom
innen 2010 var urealistisk når det faktisk har
skjedd en økning av antall fattige. Det sjette 
møtet viste tydelig at medvirkningsprosessen
øker mulighetene og hjelper til med å utvikle
 empowerment . Det ble også påvist at det
nå er mer samarbeid mellom organisasjoner
og o�entlige myndigheter. Det ble fremsatt
krav og ønsker om en fortløpende dialog
mellom partene på nasjonalt nivå.
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bli tatt hensyn til i EUs politikk. Vi må også sikre
oss at disse målene vinner støtte i befolkningen.

Vi ønsker alle muligheter til en livslang personlig utvikling;
vi trenger alle adgang til utdanning, helsetjenester av
høy kvalitet, sosiale tjenester og andre grunnleggende
tjenester. Og fremfor alt, vi trenger solidaritet. Vi 
trenger det i situasjoner der vi ikke er i stand til å ta
vare på oss selv. Og samfunnet trenger solidaritet for
å kunne eksistere og utvikle seg.

Vi vet at de sosiale mål må komme til uttrykk på alle
områder av EUs politikk. Vi må skape muligheter slik
at individets utviklingspotensial maksimeres på alle
stadier av livet. Det er nødvendig å skape utdannings-
tilbud, kvalitetsomsorg, sosial sikring og gode tjenester
av allmenn interesse. For dette formål må EUs agenda
vektlegge investeringer i en passende infrastruktur.
Sist men ikke minst, er solidaritet livsviktig. For dem
som ikke er i stand til å sørge for seg selv i perioder.
Konstant for samfunnet som helhet hvis det skal 
kunne eksistere og utvikles.

Det sjette møtet som ble arrangert av Tyskland i 
�or har allerede slått fast at denne typen konferanser
utgjør en ny mulighet til å engasjere seg i iverk-
settelsen av ulike prosesser og politiske tiltak på
EU-nivå.

Det er ikke politikere eller akademikere som står i 
fokus, men folk som selv kjenner sine problemer best.
Hvert eneste ord, hver mening er viktige bidrag til
en størst mulig sosial inkludering. Derfor må hver og
en komme til orde og bidra til et sosial EU som er
fritt for sosial ekskludering!

Årets møte har som tema “Fire pilarer i kampen
mot fattigdom”. Disse pilarene er: sosiale tjenester,
grunnleggende tjenester, boligpolitikk og 
minimumsinntekt..

Hvorfor nettopp disse �re pilarene? Fordi �orårets
møte fremhevet dem som spesielt brennende saker.
Derfor trenger disse områdene våre felles bidrag.
Videre kan de innlemmes i den pågående debatt om
det indre marked og tjenestedirektivet, og i diskusjonen
omkring fastsettelse av minimumsinntektsstandarder
for hele EU.

På EU-nivå må man bestrebe seg på å opprettholde
grunnleggende tjenester og innse betydningen disse
har for folk. Vi vil også bedre kvaliteten og tilgjengelig-

Ms Marjeta COTMAN, Minister for Arbeids-, familie-
og sosialpolitikk, Slovenia

Først vil jeg takke alle medarrangørene, spesielt det
europeiske anti-fattigdomsnettverket (EAPN), deres
direktør, Mr Fintan Farrell, og teamet hans. Uten deres
innsats ville dette møtet aldri blitt gjennomført. Jeg 
vil også takke EU-kommisjonen for deres medvirkning
og �nansielle støtte, og den belgiske regjering som
stilte møtelokaler til rådighet slik at vi kan diskutere
fattigdomsproblematikken. Et spørsmål som angår 
oss alle.

Det skal innrømmes at jeg hadde vært mye mer fornøyd
dersom det ikke var nødvendig å diskutere fattigdom
i et EU der sosiale sikringssystemer har blitt utbygd de
seneste årtiene. Dessverre må vi erkjenne det faktum
at fattigdommen fre mdeles ikke bare  er et problem
i det 21.århundre, men at den stadig er økende.

Jeg skal ikke plage dere med statistikk som ikke er
særlig relevant for dere og deres familier. Etter mitt syn
er en av våre viktigste oppgaver å skape forutsetninger
som vil gi alle muligheten til livskvalitet og et anstendig
liv. Her må vi ta hensyn til de felles verdier i EU, slike som
samhold og solidaritet, like muligheter, kamp mot alle
former for diskriminering,helse og sikkerhet på arbeids-
plassene, inkludering i sivilsamfunnet og en bære-
kraftig utvikling.

Den viktigste verdien er arbeid. Ikke arbeid som bare
gir oss lønn, men arbeid som bidrar til menneskeverd
og et trygt liv. For dette formål er integrering i arbeids-
markedet for alle som er i stand til å arbeide et kritisk
punkt på EU-nivå. Når dette er sagt, må vi også sørge
for tilstrekkelige sikkerhetsordninger for dem som ikke
er i stand til å arbeide.

Fattigdom og sosialt utenforskap er komplekse og multi-
faserte problemer som angår både samfunn og individ.
Vi må løse problemene i fellesskap. Erfaringene fra
tidligere møter tilsier at samarbeid mellom nasjonale
regjeringer, EU-kommisjonen, frivillige organisasjoner,
sosiale aktører og andre viktige grupper i kampen mot
fattigdom er nødvendig i utvekslingen av erfaringer 
med de som selv opplever fattigdommen på kroppen.
Et slikt samarbeid er viktig for å bedre praksis og de
politiske tiltak som angår de som lever i fattigdom,
i deres dagligliv.

De pågående diskusjoner om den nye sosialpolitiske
agendaen bekrefter at sosiale mål må inkorporeres og

Åpningssesjon
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Hvilke impulser har disse møtene  gitt Kom-
misjonen?

De har en reell betydning. For det første er det dere
som står for institusjonene som utgjør et viktig
symbolsk bilde på bidragene som kommer fra
mennesker som lever i fattigdom.
I tiden mellom 2001 og 2003 forsto vi at medvirkning
var nøkkelen i en strategi for EU på dette området. I
2005 ble det pekt på den symbolske betydningen av
bilder og oppfatninger av mennesker som lever i
fattigdom. Siden da har «Progress»-programmet
hatt fokus på kommunikasjon og bildefremstilling.

I 2006: Nødvendigheten av å redusere ulikhet i et
samfunn som blir stadig mer pyramidisk var budskapet
fra det europeiske møtet. Etter denne konklusjonen ble
sosial inkludering i seg selv et viktig mål for Lisboa-
strategien. Sosialt samhold ble en viktig målsetting
for EU.

I 2008 vil temaet være hvordan man kan få tjenester
til å virke sammen på en e�ektiv måte. Samhold hand-
ler ikke bare om sysselsetting. Alle politiske tiltak i EU
må virke sammen. Jeg er overbevist om at budskapene
fra dette møtet vil ha en innvirkning på den pågående
utviklingen av det viktige spørsmålet om tjenester og
også adekvat inntekt.

Mr Jean-Marc DELIZEE, Statssekretær for fattigdoms-
bekjempelse, Belgia.

Jeg vil først fortelle dere hvilken ære det er for meg å
delta på denne konferansen. Jeg står her med blandede
følelser, både ydmykhet og respekt. Ydmykhet, fordi det
å ha ansvar for fattigdomsbekjempelsen i Belgia, og andre
steder i EU, betyr å føle seg liten i forhold til den enorme
utfordringen dette er. Det handler om å �nne svar på
spørsmålet: Hvordan kan vi redusere ulikhetene som 
�nnes i Belgia, i EU og i resten av verden? Hvordan �erne
splittelsen i samfunnet vårt? Hvordan kan vi garantere
alle en trygg tilværelse og et liv i verdighet?

Respekt, fordi jeg kan gjette hvilken påkjenning dette
er for en del av dere. Jeg kan fornemme at det ikke
kan være lett for dere å komme hit med deres vitnesbyrd,
å forklare realiteten i det liv dere fører og å si hva dere ønsker.
Respekt, fordi dere har funnet krefter til dette.

I 2001 organiserte det belgiske formannskapet det
første EU-møtet som skulle  diskutere fattigdom. Vi ville
ha dialog og en partnerskaptilnærming. Dette initiativet
ble fulgt opp av andre medlemsstater.  Jeg vil gjerne

av de sosiale tjenester, noe som utvilsomt vil forbedre
livskvaliteten for innbyggerne i EU.
Dette er ett av hovedmålene til det slovenske for-
mannskapet som er spesielt opptatt av sosiale 
tjenester. Vi støtter EU-kommisjonens forslag om å
etablere en harmonisering av sosialtjenestene innenfor
EUs rammeverk. Vi er også for en avtale om generelle
prinsipper for allmenne sosialtjenester på EU-nivå.
Vi ser med interesse frem til å høre delegatenes 
meninger om boligspørsmålet og minsteinntekt.

Vi trenger deres hjelp for å �nne passende løsninger. Jeg
er sikker på at dere gjennom de to neste dagene vil være
aktive og ha suksess, at dere vil være i stand til å lytte
og å bli hørt, at dere vil oppnå forståelse. Jeg er over-
bevist om at vi sammen skal søke og �nne løsninger
på deres daglige problemer og utfordringer.
Jeg håper diskusjonene deres blir fruktbare.

Mr Jérôme VIGNON, Direktør, Direktoratet for sosial
sikring og integrasjon, EU-kommisjonen

Temaene på dette møtet for mennesker som opp-
lever fattigdom og sosialt utenforskap

Jeg har hatt det privilegium å delta på de tidligere
møtene på vegne av Kommisjonen. Jeg vil gjerne
understreke den betydning møtene har hatt for 
institusjonene i EU, for EU-parlamentet, Ministerrådet 
og EU-kommisjonen. Disse møtene og denne dialogen 
som har pågått siden 2001 har vært svært produktiv.

Jev vil gjerne rose Belgia, som i dag er representert
ved statssekretæren for fattigdomsbekjempelse, Jean-
Marc Delizée, siden jeg er meget klar over at Belgia 
har vært drivkraften i det opprinnelige initiativet helt
siden 2001.  I denne viktige delen av EUs strategi for
bekjempe ekskludering og fattigdom.

Vi vet at ingenting er helt perfekt. Det er ikke lett å komme
fra alle hjørner av et stadig større EU. Det er ikke lett
å forberede saker så lang tid i forveien. Men den
prisverdige utholdenheten til nettverkene og orga-
nisatorene fra EAPN har gjort det mulig, større og
mer fruktbart for hvert nytt møte. Og dess mer
kreditt til EAPN for innsatsen i �or, i 2007, da jeg  
kunne føle at frustrasjonen var i ferd med å sette
inn.
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De �re delegatene jobbet sammen med sine respektive
grupper med å lage presentasjonsbilder. Støtten fra
EAPN Irland i forberedelsesprosessen var til stor hjelp, 
noe vi takker for. Profesjonell assistanse og støtte var
veldig viktig for oss.

Delegasjonen dro fra Irland dagen før møtet. Alle lands
representanter var bedt om å presentere sine tredim-
ensjonale objekter på åpningssesjonen. Da vår tur
kom, følte jeg at det at vi alle hadde minoritetsbakgrunn
representerte en stor utfordring.

Vi hadde valgt delegater til møtet som hadde direkte
erfaring med spørsmålene som ble diskutert. Det 
var en sterk og «enpowering» opplevelse. Vi følte at
vår presentasjon slo an en tone hos forsamlingen.
Vi følte også at vi lærte av de andre og at det er 
viktig å høre om diversiteten i EU. De ulike erfaringene
med fattigdom, eksklusjon og diskriminering.

Vår presentasjon var også en utfordring for det
rådende syn på Irlands økonomiske fremganger. Vi
satte søkelyset på innvandrernes rolle i den økono-
miske veksten, og også den måten de likevel er
usynlige og fortsatt lever i fattigdom. Det var viktig
for oss å ha en stemme, bli sett og hørt som likemenn.

Arbeidsgruppene var en mulighet til nettverksarbeid,
til å dele erfaringer og å utmeisle strategier for veien
videre. Organiseringen var svært bra, og vi �kk an-
ledning til å lære av de andre deltagerne. E�ekten av
nettverksarbeid kan ikke overvurderes, det skaper 
en konstruktiv atmosfære. I løpet av de to dagene �kk
jeg anledning til å møte et stort antall delegater som
jeg har opprettholdt kontakten med siden. Presen-
tasjonene og impulsene fra de andre landene var
svært givende og lærerike, og det ble i det hele tatt
utvist en imponerende kreativitet.

Møtet var velarrangert, og møteledelsen var stadig
opptatt med å forsikre seg om at delegatene var 
fornøyd med tingenes tilstand. Ved en anledning påpekte
den irske delegasjonen noen utelatelser i referatene og
disse ble straks korrigert. Slike ting var viktige for oss som
utgjorde en gruppe av innvandrere, og viste at vi ble tatt
på alvor.

Det var en positiv opplevelse. Den eneste negative 
hendelsen var i forbindelse med å få visum. En av oss
hadde store problemer med dette, noe som er en sterk
påminnelse om hvorfor vi må ha slike møter.

takke beslutningstakerne som har fulgt denne veien,
spesielt min slovenske kollega, Ms Cotman, for
organiseringen av denne syvende konfe ransen.

Belgia har nå sin første statssekretær for bekjempelse
av fattigdom. Den belgiske regjeringen har besluttet å
gjøre dette til en av hovedoppgavene. Dette er en stor
utfordring som krever innsats fra alle. Et departement
vil gjøre kampen mot fattigdom synlig. Min rolle er å
koordinere og å sette ting i gang. Deres innsats gir meg
nye impulser, noe å tenke på. Det jeg først og fremst
ønsker er å lytte til dere, å høre hva dere ønsker, jeg vil
høre om deres erfaringer og lytte til deres krav. Vi kan
ikke �nne en løsning dersom vi ikke lytter, utveksler 
tanker, starter en dialog. Politikken lages ikke for folk,
men sammen med folk. Og ved å mobilisere alle på 
alle nivåer, fra nabolaget og landsbyen opp til EUs
myndigheter.
I Lisboa, i 2000, satte stats- og regjeringsoverhodene
seg noen svært ambisiøse mål. Vi har ikke nådd særlig
langt. Vi må sammen foreslå konkrete tiltak i våre
respektive land og vi må reformulere EUs mål for
samhold i samfunnet.

Ms Salomé MBUGUA, delegat til det sjette møtet for
mennesker som lever i fattigdom - 2007.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke dem som
organiserer dette viktige møtet og samtidig uttrykke et
håp om at denne typen møter vil fortsette i fremtiden.

Jeg er både priviligert og beæret over å få anledning
til å dele mine erfaringer fra �orårets møte med dere.

Da jeg i 2007 ble nominert til å delta på det 6.møtet  
var jeg ikke sikker på hva jeg kunne forvente. Fire av
deltagerne fra Irland møttes �ere ganger for å forberede
oss. Innvandrernes opplevelse av fattigdom hadde blitt
blitt valgt som tema for den irske delegasjon. Derfor
var representantene valgt ut blant ulike minoritets-
grupper.

Man ble enige om seks områder som er av betydning for
innvandrernes levekår og livsstil, og hver av delegatene
�kk ansvar for å sette seg inn i ett av temaene som var:

  €19.10 for voksne asylsøkere1. 
  Begrenset bevegelsesfrihet2. 
  Familiegjenforening3. 
  Rasisme og diskriminering4. 
  «Papirløse» arbeidere5. 
  Manglende godkjenning av kvali�kasjoner6. 
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Det ble arrangert syv arbeidsgrupper (eller «workshops» om man vil)

– Delegater fra 25 medlemsland og Norge
90% av disse var mennesker som hadde
erfaringer med å leve i fattigdom

– “Gjester” som representerte ulike institusjoner i EU og
forskjellige nasjonale institusjoner som har ansvar for
for å bekjempe fattigdom og sosialt utenforskap
Diverse organisasjoner med medlemmer i hele EU, samt vitenskapsmenn

– “Ressurspersoner” fra Kommisjonen, EU-institusjoner,
europeiske NGO-er, lokale myndigheter og 
sosialtjenesteleverandører

Dette var en organisering utarbeidet for å stimulere
til reell meningsutveksling.

Forberedelser for hver gruppe ble gjennomført i alle
medlemsstatene. Utdrag fra disse forberedende diskusjonene
ble presentert innledningsvis i arbeidsgruppene for å få et godt
utgangspunkt for gruppenes drøftelser.
Et sammendrag av diskusjonene ble skrevet i etterkant av 
gruppearbeidene, og en liste med forslag og anbefalinger
ble formulert. Resultatene ble rapportert tilbake til plenum
der de ble kommentert og drøftet.

Arbeidsgrupper                1

1|  Terminologien brukt i arbeidsgruppene er beholdt
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stigmatiserer de som søker om minsteinntekt, noe
som fører til isolasjon og tap av selvrespekt

- Utrygghet gjør det vanskelig å være en god forelder
- Minimuminntektens størrelse varierer for mye - 

det er nesten som et lotteri.

Kommentarer fra arbeidsgruppene

- Minsteinntekten hjalp meg til å gjennopp-
bygge livet mitt, ta meg tid, få medisinsk behandling

- Minimumsinntekt gir deg rett til helsevern og 
kultur, men det er opp til deg å kreve det

- 90% av de hjemløse som lever på gaten
kjenner ikke sine rettigheter

- Et liv i fattigdom er et liv i skam
- Holdningene til fattige har blitt hardere. Sosialhjelp-

mottagere kalles arbeidssky. Men det �nnes ingen
studier som underbygger at minsteinntekts-
mottagere ønsker å lure seg unna eller  snylte!

- Selv om sosial ekskludering kan være kortvarig,
ekskluderes du fra alt

- Hjemløse mennesker er ikke totalt verdiløse
- Hvis det var en omfattende svindel, ville vi visst det
- Unge mennesker mellom 18 - 25 har ikke rett til noe

som helst
- Utlendinger, selv om de har visum, har store

problemer med å få adgang til minsteinntekten
- Å få minimumsinntekt er et hinderløp
- Antallet som er fattige selv om de jobber, er 
              økende. Dette er en usynlig form for fattigdom
- Arbeid ses som viktigere enn livet selv, det er ikke

riktig
- Vi ønsker ikke å brette ut livshistorien gang på gang

Sammendrag

Det som er bra, er at minimumsinntekt i det hele tatt
�nnes, uttaler delegatene - selv om det så langt ikke er
tilfelle i hele EØS-området. Men nivået på ytelsen er
ikke tilstrekkelig siden den ikke tar hensyn til de reelle
levekostnadene. Minsteinntekten ligger ofte under
fattigdomsgrensen, den burde i det minste være på
denne grensen. De som ikke kan leve av sitt arbeid
burde også få anledning til et verdig liv.

Betingelsene for å få innvilget minsteinntekt og de
rettigheter den skaper varierer fra land til land. Noen
ganger gir den adgang til beslektede rettigheter. Men
tilgangen på minsteinntekt er også befengt med uthalende
prosedyrer, unødvendig papirarbeid, utsettelser og
byråkrati. Ikke alle kjenner til at de har rett til minimums-
inntekt i de situasjoner der de trenger det.

Utdrag fra det forberedende

arbeidet

Spania, Portugal, Norge, Malta, Slovenia, Kypros, Fin-
land, Frankrike, Storbritannia

Hva fungerer bra?

- Det som er bra med minsteinntektsordninger
er at de �nnes, men de løser ikke fattigdoms-
problemet.

- Minsteinntekt må betraktes som et middel til
noe snarere enn en pengeytelse. Det er viktig
å se det som et grunnleggende tiltak som har
troverdighet og som en rettighet som kan gi
grunnlag for prosessen med å eliminere 
fattigdom i familiene og for det enkelte
individ.

- Minimumsinntekt er et adgangstegn til andre
rettigheter (omsorg og pleie, bostøtte etc.) og
andre stønader (til transport, fritid, kultur osv.)

- Minsteinntektsordninger er grunnstenen når
det gjelder å bygge opp menneskers nye liv

Hva fungerer ikke?

- Adgangen til slike ordninger er ofte sett på som
et privilegium og ikke en rettighet

- Minimumsinntekt gjør at du kan overleve,
ikke leve

- Prosedyrene er preget av byråkrati og uthaling.
For mange personer i hjelpeapparatet er inn-
blandet. Det er ønskelig med kun en kontaktperson

- O�entligheten er skeptisk til at minsteinntekt
kan løse problemet med sosial utestenging. Det er
viktig å overbevise opinionen om at det er en
bra måte å bekjempe fattigdom og sosialt uten-
forskap på. Det må investeres i opplæring av
partene som står for implementeringen av tiltaket
(sosialarbeidere, o�entlige instanser, sivilsamfunn).

- Mange sosialarbeidere forstår ikke poenget med
en minsteinntektsordning og de har ofte en
negativ holdning til søkerne.

- Minimumsinntekten ligger ofte under fattig-
domsgrensen

- Unge mellom 18 - 25 er ikke berettiget til å søke om
minsteinntekt

- Det �nnes ingen god informasjon om ordningen
eller kriteriene for å innvilget ytelsen

- Samfunnets holdninger diskriminerer og 

Minimumsinntekt
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Deltagerne insisterer på at fremgang er nødvendig• 
når det gjelder informasjon om og adgangen til
minsteinntekt. Administrative prosedyrer må for-
enkles, bli mer oversiktlige, og det må utvises
mer respekt for dem som søker. (F.eks. kan det
opprettes et kontor der man kan søke, slik at
man unngår at folk må fortelle sin livshistorie
�ere ganger, til forskjellige instanser).

Minimumsinntekt handler ikke bare om penger,• 
men også adgang til helsetjenester, kulturgoder
og annet som er nødvendig for et verdig liv.

Minimumsinntekt må knyttes til reelle levekostnader,• 
i det man tar hensyn til prisstigningen og standarden
i hvert enkelt land. Det må tas hensyn til at folk vet
hva de virkelig trenger. Sosialpolitiske NGO-er har
en viktig rolle å spille når det gjelder å lette en
tilnærming med brukermedvirkning i de�nisjonen
av en «handlekurv» av varer som er nødvendig for
et liv i verdighet.

EU må arbeide for erkjennelsen av at minimums-• 
inntekt er en tilgang og en ressurs, snarere enn 
bare en utgiftspost. Man må unngå å stemple
minsteinntektsordninger som passive ytelser.

Minimumsinntektsordninger skal være et dynamisk
verktøy som fremmer inkludering. Arbeid er ikke den
eneste veien til inkludering - andre måter er opplæring,
adgang til kulturtilbud, helse og at man verdsetter ikke-
kommersielt arbeid.

Mennesker som mottar minsteinntektsytelser føler seg
stigmatisert. De beskyldes for å være arbeidssky, late
og til og med for å svindle til seg penger.

Forslag

– Alle  medlemsstatene i EU må innføre minste-
inntektsordninger.

– Fattigdom må synliggjøres via den åpne koordi-
nasjonsmetoden uten at dette fører til diskri-
minering. Man bør:

Skape �ere fora der det føres en konstruk-• 
tiv dialog med de som lever i fattigdom. I
disse må o�entlige tiltak utformes, over-
våkes og evalueres. E�ektive metoder og
møteformer må identi�seres.
 Støtte EU-kommisjonens integrerte tilnær-• 
ming og ta i bruk de felles prinsipper for
aktiv inkludering som vil bli gjenstand for
diskusjon i oktober 2008.
 Opprettete regnskapsmetoder, et slags• 
prisbarometer.
 Bruke begrepet relativ fattigdom, ikke et• 
absolutt fattigdomsbegrep. Fattigdom
må de�neres på en mest mulig praktisk måte.
 Arbeide videre med sammenhengen mellom • 
minsteinntekt og fattigdomsgrensen.
 Kjøre en kampanje i 2010 over hele EU • 
om behovet for å innføre en minimums-
inntektsordning i samtlige land.

– Administrative prosedyrer må forenkles for å
forbedre tilgangen på informasjon. Dette kan 
gjøres ved å få alle instanser samlet på et kontor.

– Minsteinntektens størrelse må indeksreguleres
i forhold til den virkelige prisstigningen.

– Media må trekkes med i kampen mot fattigdom
og sosial ekskludering.

Anbefalinger

Minimumsinntekt må ses på som et dynamisk verk-• 
tøy som lett kan tas i bruk av mennesker som 
trenger en forandring av sin livssituasjon.

Minimumsinntekt er en investering i å øke • 
inkluderingen av mennesker i samfunnet, man
må erkjenne at sysselsetting ikke er eneste vei.



18



19

virkelig er til fordel for de fattige!
- Folk som må bo på hospits må betale en leie

som nesten utgjør hele minimumsinntekten.
- Sosialboligene er ofte alt for små, og de lider

under dårlige planløsninger.
- I noen byer er det mange leiligheter som står

tomme. Hva kan gjøres for å okkupere disse?
- Sosialboliger tildeles etter et slags poengsystem.

Søknader som ligger og venter blir bare tatt i
betraktning hvis søkeren har 19 poeng eller mer.

- Det gir lite mening å isolere dem som står lengst
fra arbeidslivet og samfunnet i egne områder.
Disse menneskene har få muligheter til å komme
i kontakt med familier og mennesker som lever et
annet slags liv.

- 1200 utkastelser har allerede skjedd i år, ofte på
kort varsel og etter tvilsomme juridiske metoder.

- Det er hovedsaklig i velstående regioner at det
�nnes en god boligpolitikk på det lokale plan.
Det �nnes ingen landsomfattende tiltak.

- Det forekommer nesten ikke sosial boligbygging.
- Boutgiftene utgjør en alt for stor del av inntekten.
- Lokale myndigheter selger sine eiendommer og 

boliger til private, noe som bekymrer folk.
- Det har vokst frem et svart marked for boliger.
- Representanter for omvandrere har store problemer

med å få tildelt sosialboliger.
- Få boliger er tilpasset funksjonshemmede. Finnes 

slike ligger de ofte langt borte fra butikkene.
- Innvandrere har liten eller ingen tilgang på

sosialboliger.
- Mange familier som leier av private er egentlig

berettiget til å få en kommunal bolig.
- Boligselskapene  omgår reglene og gjør alt

for å oppnå pro�tt.
- Husleiereglene krever en toårs prøveperiode

før man får en varig kontrakt. Det er høyst 
uklart hvilke kriterier som  legges til grunn for
faste kontrakter, det hele synes svært subjektivt.

- Loven som gir adgang til å kjøpe opp tomme
bygninger blir sjelden brukt av myndighetene.

Arbeidsgruppenes kommentarer

- Det �nnes ikke boliger for visse grupper, herunder
mennesker med funksjonshemninger.

- Det �nnes ikke nok boliger, og husleiene er ofte så
høye at folk tvinges til å bli hjemløse.

- Boligutgiftene bør aldri utgjøre mer en 30% av
inntekten.

- Fattige mennesker er ofte ute av stand til å stille
depositum.

Utdrag fra det forberedende

arbeidet

Spania, Polen, Norge, Malta, Italia, Danmark, 
Kypros, Tsjekkia, Litauen, Irland, Storbritannia,
Belgia, Slovenia 

Hva fungerer bra?

- Noen land og regioner har bostøtte-
ordninger.

- Myndighetene kjenner til at det er et bolig-
problem. De er tydelig opptatt av å �nne 
løsninger, men det er for tidlig å evaluere
det som er forsøkt.

- Noen kommuner og regioner utvikler en ny
boligpolitikk i sine områder, de nye tiltakene 
har som mål å inkludere vanskeligstilte grupper.

- Fattige mennesker kan få behovsprøvd 
bostøtte.

- Det �nnes stats�nansierte låneordninger som 
gir lån til lav rente, disse gunstige lånene kan
også brukes til å restaurere eksisterende bygninger.

- Leiene er regulert av staten frem til 2010.
- Sosialboliger er et prioritert område for folk med

lav inntekt og store familier.
- Lån til kjøp av boliger er tilgjengelig.
- Frivillige organisasjoner gir hjelp til å løse de

de hjemløses boligproblemer.
- O�entlige myndigheter har hjemmel i loven for å

kunne fremtvinge kjøp av hus som står tomme.
- De �nnes bostøtte og - tilskuddsordninger, 

særlig til depositum, som administreres av
sosialkontorer og lignende.

Hva fungerer dårlig?

- Det �nnes få tilbud til enslige, altså små leilig-
heter. De billigste av disse blir ikke tilbudt i 
avisenes «til leie»-spalter.

- Ventelistene for sosialbolig er ofte veldig lange.
- Selv de billigste boligene er det kun familier med

middels inntekt som har råd til.
- Boligmarkedet i de nye medlemsstatene er

fortsatt i endring, med store variasjoner og 
mange uregistrerte fremleieforhold, noe som 
ikke bidrar til å gjøre de mest utsatte gruppenes
situasjon noe lettere. Det er kanskje disse som
lider mest - selv om det knapt �nnes noe land
der boligmarkedet er fullstendig oversiktlig og

Bolig
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Sammendrag

Delegatene kom frem til at det er store forskjeller statene 
imellom, men det er også mye som er likt. Å få en bolig er
problematisk for alle, men spesielt for funksjonshemmede,
etniske minoriteter, innvandrere (inklusive asylsøkere),
aleneforeldre, omstreifere (tatere), romfolk og mennesker
som lever på minimumsinntekt. Det �nnes eksempler 
på positive politiske tiltak, men disse settes ikke alltid
ut i livet og midlene brukes ofte ikke på  e�ektivt  vis.

Tilgangen og prisen på utleieboliger er et annet stort
problem i de �este land, noe som i mange tilfeller
fører til hjemløshet. Noen regjeringer er oppmerk-
somme på problemet, men de prøver å skjule prob-
lemet snarere enn å løse det.

Balanse i forholdet mellom utleier og leietaker er 
også et viktig spørsmål.

Nivået på, og den praktiske utøvelsen av boligretten
varierer mellom landene. Det varierer fra land som prøver
å utvikle gode praktiske løsninger til stater der boligene
har svært lav standard. Leietakerne har lite håp om å
�nne noe bedre og mange blir o�er for utkastelse siden
de ikke engang har råd til å betale de laveste leiene.

Det �nnes også tilfelle der grunnleggende rettigheter
ikke synes å eksistere og hvor menneskerettene overses,
som eksemplet med romfolket i Italia. Disse lever ofte
under fryktelige forhold, uten tilgang på basistjenester
som strøm og vann. De opplever også diskriminering fra
de som tildeler sosialboliger og utkastelsene er mange.

I noen nye medlemsstater innebærer overgangen fra
det gamle regimet at tilgbudet av sosialboliger redu-
seres. O�enlig eide boliger forfaller og selges til
private spekulanter som kun er interessert i pro�tt.

Boligpolitikken må betraktes i sin helhet. Årsakene
til hjemløshet er komplekse og multifaseterte. Det
er en sammenheng mellom boligpolitikk, arbeids-
ledighet, sosial ekskludering f.eks. pga. rusmisbruk.

Bolig er en fundamental rettighet som må garan-
teres av EU.
Hvis bolig til alle skal kunne realiseres, må den sosiale
boligmasse økes. Husleien må reguleres av myndig-
hetene. En leietaker skal maksimalt bruke 30 % av
inntekten på boutgifter. Regjeringene må også opp-
rette et fond som garanterer for husleiene til folk
som lever i fattigdom.

- Regjeringen beskytter ikke rettighetene til rom- 
folket, omstreifere og innvandrere. Disse gruppene står
på ventelistene for tildeling av bolig, men retten
til bolig eksisterer ikke i praksis.

- Familier med lav inntekt har ikke råd til å betale
husleien. Retten til bolig er et tomt begrep.

- Bolig er ikke en rettighet. Det er kun en vare, bare
et produkt.

- Boligmangelen har direkte innvirkning på hjem- 
løshet, men dette fremgår ikke i myndighetenes
redegjørelser omkring problemet.

- Hvordan kan hjemløse som lever på gaten få
hjelp fra sosialtjenestene?

- Boliger med lav standard er billigere, men standard-
en er  redselsfull.

- Du   må  ha  bodd   i landet  i  minst  to  år for   å   kunne  søke
om sosialbolig. Dette har en svært uheldig virkning,
særlig for minoritetsgrupper.

- Romfolket kan fordrives fra byen Roma dersom de
ikke har nok penger, og utkastelser skjer på rekke
og rad. Vann og strøm stenges, vi lever i leire.
Vi betaler utgiftene, men vi lever som dyr. I Roma
har mennesker blitt kastet ut fra sine hjem i dag,
romfolket har ingen rettigheter. Vi ønsker å bli
integrert i samfunnet, med det blir ikke tillatt.

- Mange frivillige organisasjoner har erfaringen, 
men de får få muligheter til å dele den. Vi må
forsøke å få myndighetene til å erkjenne hvor 
viktige disse organisasjonene er, slik at de kan få
økonomisk støtte.

- For   å  komme  bort fra gata og  inn i en bolig må du først
bli kvitt rusmisbruket. Da trenger du hjelp fra 
sosialtjenesten for å klare å ta ansvaret for eget
liv. Men selv om du blir rusfri og får tildelt en bolig,
gjenstår problemet med å få en jobb. Dersom du 
ikke kommer i lønnet arbeid, er veien tilbake til
rusmisbruket kort.

- Det er farlig å si at hjemløshet kun er knyttet til 
alkohol- og narkotikamisbruk. Da blir problemet
redusert til kun en sammenheng, stereotypier oppstår.

- Hjemløshet er et problem også i høyt utviklede
land. Det er et langsiktig problem i hele EU, det er
behov for minstestandarder på EU-nivå. Med mindre
man setter slike standarder vil det ikke bli noen 
e�ekt av tiltakene, og ingen sanksjoner fra EU.

- Boligmarkedet var tidligere statens oppgave, nå er
det overlatt til den private sektor. Kun 3 % av boligene
er i o�entlig eie.

- Vårt inntrykk er at staten ikke ikke tar sitt ansvar.

- Strukturfondene er for begrensede. De kan bare
bidra til å dempe de verste virkningene, de gir ikke
midler til å bygge nye boliger.
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Anbefalinger

NGO-er og mennesker som direkte berøres av• 
boligproblemer må tas med på råd når tiltak
for hjemløse utvikles. Dette er helt nødvendig
for å løse de virkelige problemene.

Det må gis økonomisk støtte for å gjøre de• 
hjemløse i stand til å tale sin egen sak. NGO-er
må få støtte for å hjelpe med boligproblemer, 
dette er av største viktighet.

Det må utarbeides strategier og nasjonale handlings-• 
planer for å løse problemene med hjemløshet og
boligmangel.

Bolig og hjemløshet må bli gjenstand for et• 
temaår som ledd i EUs  inkluderingsstrategi.

Eksistensen av o�entlig eide boliger og sosial-• 
boliger er en vesentlig del av en vellykket
strategi for å løse boligproblemene.

EUs strukturfond må gi mer støtte for å sikre• 
at det �nnes rimelige og bærekraftige boliger.

Medlemstatene bør ha som mål å fastsette• 
standarder for hvor stor prosentandel av
inntekten som husstanden skal bruke på bolig.

Skattepolitikken bør utformes slik at den ikke frister  til• 
boligspekulasjon og til å la hus stå tomme.

Ikke-diskriminering på boligmarkedet er viktig.• 
Lovgivningen i EU på dette området må styrkes,
og lovene må håndheves strengt.

Frivillige organisasjoner gir mange hjelp til bolig; disse
organisasjonene burde få mer støtte. Innsatsen 
deres hjelper de mest utstatte tilbake til samfunnet.
De samarbeider ofte med enkelte eiere og de
lokale myndigheter.

Forslag

- EU må anerkjenne retten til bolig som en
fundamental rettighet.

- Det må sørges for et tilstrekkelig tilbud av
sosialboliger.

- Boutgiftene må høyst utgjøre 30 % av inn-
tekten.

- Det må være en klar sammenheng mellom
pris og kvalitet på boliger.

- EU må sørge for at eiere og leietakere får
likeverdige rettigheter. Dette innebærer 
kontraktsforhold som klart de�nerer kostnader,
og rettigheter etc. Dette må kontrolleres via
et system med inspeksjoner og sanksjoner.

- Myndighetene må hjelpe folk med depositum.
Disse kan eventuelt tilbakebetales gradvis.

- Skatten må utskrives på grunnlag av den reelle 
                  leien.
  - E�ektive hjelpetiltak og tjenester må gjøres

tilgjengelige for de som bor i sosialboliger og
for de hjemløse. Disse tjenestene må tilpasses
ulike brukergruppers behov, og de må være
lett forståelige for brukerne.

- Politiske åtgjerder må bli satt ut i livet, bli
kontrollert og full�nansiert. Sanksjoner må
innføres om nødvendig dersom vedtak
ikke gjennomføres i praksis.

- De som berøres av vedtakene må involveres i
beslutningsprosessen på lokalnivå.

- EU må utarbeide standarder. EU må sørge
for at disse får oppmerksomhet, at de blir
gjordt kjent.

- Staten må garantere at en viss prosent av
boligmassen består av sosialboliger.

- EU må anvende Direktivet om diskriminering
i tilgangen på tjenester. Direktivet må også
omfatte boligmarkedet.

- Frivillige organisasjoner fra grasrota må få
økonomisk støtte.
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- Mange lokale initiativ fungerer bra, men de har
for knappe ressurser.

Hva fungerer ikke?

- Det er en stor mangel på sosiale tjenester,
både kvantitativt når det gjelder å dekke det
enkelte lands behov, men også kvalitativt.

- Tilgang på helsetjenester av høy kvalitet og  
helsekøene ved o�entlige sykehus er et pro-
blem som særlig rammer fattige eldre men-
nesker og andre med behov for varig pleie.

- Adgang til yrkesopplæring som leder frem
til jobber som betales anstendig er mangelfull,
dette er et av de største problemene for de unge,
de arbeidsledige og de over 40. Det er fremdeles
svært vanskelig å �nne en skikkelig jobb. Denne
situasjonen forverres stadig ved at store konserner
�ytter produksjonen utenlands, og at tradisjonelle
sektorer av økonomien bryter sammen.

- Det store �ertall av brukerne er misfornøyd med
kvaliteten på kontakten  med sosialarbeidere
som viser liten forståelse for brukernes situasjon
og liten �eksibilitet:  De holder seg til regelboken”. 
Mennesker er mindre verdt enn lovens bokstav,
virker det som.

- Det er mye diskutabelt ved prosjektene: “ Vi
vet at det bevilges penger til fattigdomsbekjempelse.
Men vi forstår virkelig ikke hvordan dette evalueres.
Det er helt klart en mangel på kontinuitet. Gamle
prosjekter stoppes, nye starter. Noen ganger kommer
pengene for sent og må brukes opp i en fart --- hvem
har den fulle oversikt? Hvem følger opp over tid for å
sikre kontinuiteten? Det virker som en del prosjekter
drives kun for at de prosjektansvarlige skal få penger
til sine aktiviteter. Prosjektene får ingen resultater og
penger kastes ut av vinduet ”.

- Lover og forskrifter tolkes ofte forskjellig på
ulike steder.

- Gode praktiske tiltak er nesten alltid prosjekt-
baserte, så de avsluttes alt for tidlig, når tiden
for prosjektet er utløpt.

- Prosjekt�nansiering er avheng av politikernes og
adminstratorenes godvilje, og at det tilfeldigvis
�nnes penger til rådighet på et gitt tidspunkt.

- Fragmentering av sosialtjenestene vanskelig-
gjør en helhetlig tilnærming.

- For mye papirarbeid er ikke bra for saksbehandlingen.
Det brukes for mye tid på møtevirksomhet. Sosial-
arbeiderne har ikke tid til brukerne.

- Brukerne får ikke tilgang til saksmappene sine. 
Sosialarbeiderne liker ikke å bli korrigert.

Utdrag fra det forberedende

arbeidet

Spania, Portugal, Polen, Norge, Italia, Danmark, 
Slovenia, Kypros,  Frankrike,  Storbritannia

Hva fungerer bra?

- Det er satset på midler til yrkesopplæring,
  noe vanskeligstilte grupper ser på som en 

nøkkel til arbeidsmarkedets låste dører og 
som en vei til anstendig lønn og menneskeverd.

- Aktiv arbeidsmarkedspolitikk har noen steder
vært en suksess, særlig statlige tiltak, som har
hjulpet vanskeligstilte med å integrere seg i
arbeidslivet og i samfunnet generelt. Noe som
har økt deres selvrespekt.

- En del mennesker som har hatt kontakt med
sosialarbeidere gjennom årene, har opplevd
endringer i forholdet til dem. »Når man
møtes under andre omstendigheter enn når man
søker om sosialhjelp, og snakker sammen om
fattigdom og personlig verdighet, forandres
relasjonen. Vi blir ikke lenger sett på som et problem,
men som mennesker som drøfter problemer.»
Enkelte sosialarbeidere bekrefter dette inntrykket.

- Noen forteller at utviklingen av initiativ fra NGO-er
og tilhørende prosjekter har har økt antall
veier ut av fattigdomsfellen. De som har
tatt disse nye mulighetene i bruk forstår ikke
alltid hvorfor ikke andre også benytter disse
utveiene. Det er hjelpen fra frivillige organisa-
sjoner snarere enn staten som gir resultater.

- Nye lover (328/2000) som reformerer inte-
greringen av sosiale tjenester setter prinsip-
pet om brukermedvirkning ut i livet. Dette 
gjelder også på områdene administrasjon og
oppfølgende evaluering av sosialtjenestene.

- Sosialtjenestene har allerede eller er i ferd med
utforme erklæringer om brukernes rettigheter.. 

- Mange sosialarbeidere og tjenesteytere er dypt
engasjert i sitt arbeid, og tror på at det nytter.

- Familier med en forsørger mottar supplerende
hjelp. Familier med lav inntekt får gratis barne-
hageplass, hjelp med pass av småbarn og støtte
til fritidsaktiviteter for barn i skolepliktig alder.

- Alle sosialhjelpsprosjekter som drives av engasjerte
personer er veldrevne. Noen av de som arbeider
i velferdssektoren kan innrømme det når de
ikke kan nok, og samarbeide med nettverk og 
andre.

Sosiale tjenester
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Sosiale tjenester må forbli et statlig ansvar, med lov-
festede rettigheter. Det må �nnes ytelser og tiltak 
som er tilstrekkelige og holder høy kvalitet. Å overlate
sosialtjenestene til private betyr at de underkastes 
økonomiske kriterier og at kravet om fortjeneste settes
foran tjenestebegrepet.

Sosialtjenestene i enkelte medlemsstater baserer seg 
på å gi makt til brukerne gjennom ulike former for
brukermedvirkning og - deltagelse. Det fungerer bra
når frivillige organisasjoner samarbeider med det
o�entlige når det gjelder sosialhjelpsprogrammer. Det
er viktig å involvere folk som har opplevd fattigdom.

Det store problemet når det gjelder organiseringen av
tjenestene er byråkrati. Søkerne må fylle ut mengder av
skjemaer for å få den minste hjelp. Folk føler at de må
spille en rolle, opprettholde en (falsk?) fasade for å få
adgang til sosialtjenester. På toppen av dette er det van-
skelig å bære byrden av det som folk, familie og venner
tenker om deg når du henvender deg til sosialkontoret.
Får man hjelp er dette ofte betinget av masse krav, 
ansvaret pålegges også brukerne for at de har fått
problemer.

Noen land har desentralisert ansvaret for sosialhjelpen.
Sosial velferd delegeres til lokale myndigheter, noe som
skaper forskjeller i hvordan reglene kommer til anven-
delse. Videre overlates administrasjonen av sosiale
velferdsgoder til grupper av frivillige.

Rettigheter forvandles i økende grad til hjelp. Retter
som tidligere var automatiske må man nå gjøre seg
fortjent til. Adgang til sosialhjelp blir stadig mer
basert på betingelser, krav, kontrakter og fulgt opp
av ulike sanksjoner.

Forslag

- Sosialarbeiderne må få praktisk opplæring for
å kunne forstå mentaliteten til dem som søker
om hjelp.

- Mennesker som lever i fattigdom må brukes i
undervisningen av fremtidens sosialarbeidere
for å endre  bildet disse har av de fattige.
Opplæringen må formidle et realistisk og 
positivt bilde av sosial inkludering.

- Saksmappene må administreres sentralt slik
at brukerne ikke sendes fra kontor til kontor.

- Søkere må få alle opplysninger om hvilke prose-
dyrer som skal følges når en søknad fylles ut.

- Administrative tjenester fraskriver seg ansvar.
F.eks. for bortkomne sakspapirer. Det �nnes 
ingen korrigeringsprosedyrer for feil som kan
få alvorlige konsekvenser.

Kommentarer fra gruppene

- Sosiale tjenester betraktes som tjenester for de
fattige, noe som bidrar til stigmatisering.

- Folk skammer seg over å oppsøke sosialkontorene.
- I vårt land legges all vekt på opplæring, ingen på

hvordan sosialtjenesten fungerer.
- Mange har krav på sosialhjelp, men kjenner ikke sine

rettigheter. Å være borger i et land handler om å 
vite hvor man skal henvende seg.

- Utsatte grupper har ingen plass i helhetsbildet.
- Sosiale tjenester privatiseres, noe som betyr at

 penger kommer foran alt.
- Sosialarbeidere har ikke respekt for folks verdighet.
- I mitt land �nnes ingen sosialtjenester som kan 

hjelpe meg. Jeg må stadig be familie og venner 
om hjelp.

- Kvinner blir mest utsatt for diskriminering av det
sosiale hjelpeapparatet.

- I mitt land har ikke innvandrere rett til hjelp fra det
sosiale hjelpeapparatet. De arbeider svart, bor i hus
med svært dårlig standard og barna deres går ikke
på skole.

- Sosialtjenesten har en tendens til ikke å være særlig
forståelsesfull. Når jeg går dit kan jeg klart se for meg 
hva de tenker: «Hva gjør han her? Han trenger 
da ikke oss?». Slik er det fordi jeg ikke er avhengig.

- Fattigdom er ikke et individuelt problem. De fattige 
har ikke skylden for problemene. Spørsmålet er ikke
hvorfor fru NN er fattig, men hvordan man kan
redusere forekomsten av fattigdom.

- Ungdom mellom 18 og 25 er  ikke berettiget til minste-
inntekt. Men det �nnes ingen alder der det er bra
å være fattig.

Sammendrag

Deltagerne i arbeidsgruppene mener at sosiale tjen-
ester er grunnleggende tjenester og at alle burde ha
garantert adgang til disse. Man må alltid se på hele
personen, selv om hun har ulike problemer akkurat nå.
Dette krever at alle tjenestene samles og samarbeider
som et nettverk. En slik tilnærming må ha respekt for
individet som utgangspunkt.

Det var allmen enighet om hvor vanskelig det er å få
informasjon om hva man har rett til, og å �nne frem i
sosialtjenestenes irrganger.
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i utviklingen og gjennomføringen av sosialpolitiske
tiltak må aktivt promoteres og støttes over alt i EU
og gjennom nasjonale �nansieringsordninger.

- Det bør være en enkelt saksbehandler som
samordner de ulike tjenestene.

- En voldgiftsinstans bør opprettes for å behandle
kon�ikter mellom tjenestemottagerne og saks-
behandlerne.

- Tjenesteytingen kan bedres ved at hjelpen
gis av et team bestående av en sosialarbeider 
og en administrativt ansatt.

- Sosialarbeiderne må få tilgang på den infor-
masjon de trenger for å yte hjelp.

Anbefalinger

Retten til kvalitetssikrede sosialtjenester må bli• 
garantert.

Sosiale tjenester må være lavpriset, være av god• 
kvalitet og være varige og forutsigbare. Slik at
de møter de behov folk som opplever fattigdom
og sosial ekskludering har i ulike livsfaser og 
i forskjellige situasjoner.

Alle har rett til likebehandling, å bli møtt på en• 
verdig måte og å få adgang til sosiale
tjenester uten å bli diskriminert på noe vis.

Det o�entlige må forplikte seg til å gi informasjon• 
og råd til alle borgere. Informasjonen må gis på
en måte som gjør den tilgjengelig for mennesker
som lever i fattigdom, altså gjennom lokale kontorer.

Det må straks sørges for en forbedring av boligtilbud• 
og tilgang til helsetjenester som alle har råd til.

Det bør opprettes et sentralt  observasjonsorgan• 
for helse og fattigdom i EU.

Den nye tilnærmingen med å utarbeide individuelle• 
kontrakter mellom bruker og tjenesteyter gir grunn
til bekymring blant mennesker som lever i fattig-
dom. Det må sørges for at disse kontraktene ikke
fører til noen form for diskriminering.

EU må etablere kvalitetsstandarder som sikrer at• 
statene garanterer sine innbyggere kvalitetssikrede
sosiale tjenester til overkommelige priser.

De nasjonale regjeringene må garantere at de• 
sosiale tjenestene er e�ektive og virker i henhold
til de standarder som fastsettes av EU.

Sosiale tjenester må koordineres, iverksettes og• 
evalueres på lokalt nivå.

Hvis menneskerettighetene skal respekteres, må• 
mennesker som lever i fattigdom bli strukturelt
involvert gjennom brukermedvirkningsverktøy
på alle nivåer. Modeller for brukermedvirkning
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Arbeidsgruppens kommentarer

- Myndighetene erklærer hva de vil gjøre angående
grunnleggende tjenester, men i praksis fungerer
ting dårlig. Resultatene gir grunn til bekymring

- Energisektoren kommer i økende grad på
private hender

- Kvaliteten på tjenestene blir stadig dårligere
- De som ikke kan betale stenges ute fra tjenestene
- I mitt land er det nok av vann, hvorfor er det så

kostbart?
- Hvordan kan du følge med på forbruket når

strømmåleren sitter 12 meter oppe på veggen?
- Romfolk som bor i leire har ikke tilgang på vann.

De lever slik folk gjorde i middelalderen. Barna må
bruke stearinlys når de skal gjøre lekser om kvelden

- Advokater tør ofte ikke ta klienter som vil gå til
               sak mot store selskaper
- Du  kan  komme  til  måtte  betale  800  Euro  i  forhånds-

garanti, en slik sum har ikke fattige råd til
- Inntektstaket for minimumsgaranti er for høyt
- Selgere fra energileverandører jobber hardt for å

verve nye kunder. De går ofte dør-til-dør i arbeider-
klassestrøk og lirer av seg masse tull. Hvis du teg-
ner kontrakt, viser det seg at det ikke er billigere. Den
nye avtalen opphever ikke den gamle, så til slutt
sitter du med to fakturarer når betalingen forfaller

- Folk med betalingsproblemer kan få installert  en 
måler der man kan forhåndsbetale med et kort

Sammendrag

Arbeidsgruppen konkluderte med at privatiseringen
av energimarkedet ikke har ført til lavere kostnader,
de har snarere økt. Mennesker som lever i fattigdom
må derfor velge mellom å spise eller få tilgang på
strøm og gass.

Det er vanskelig å få innsyn i leverandørenes regnskap.
Regningene synes ofte å være alt for høye, det �nnes
ingen muligheter til å dobbeltsjekke fakturaene.

Det brukes ofte aggressive salgsmetoder, og kundene
ender opp med to regninger som må betales fordi den
nye leverandøren unnlater å varsle den gamle om at
ny kontrakt er tegnet. Det er kunden som må varsle
om dette, men de �este kjenner ikke denne regelen.

Markedet for gass og strøm må reguleres. Privatisering
alene kan ikke forklare de økte kostnadene. Staten har
en del av ansvaret for manglende regulering eller i det
minste for ikke å ha utformet tiltak for å beskytte dem med

Utdrag fra det forberedende

arbeid

Kypros, Finland, Storbritannia, Bulgaria, Belgia

Hva fungerer bra

- Gasselskapet har opprettet et fond for å hjelpe
kunder med lav inntekt, dette er ikke nok kjent

- En energileverandør tilbyr en garantipakke til
kunder med lav inntekt

- Arbeids- og sosialdepartementet hjelper folk
med veldig lave inntekter med å betale utgiftene
til oppvarming i vinterhalvåret

- Det er opprettet en sosial pristari�
- Det �nnes et system for forhåndsbetaling
- En minimumsgaranti sikrer gratis levering av

100 kWh
- Det er  forbudt å stenge strømmen om vinteren
    
Hva fungerer ikke

- Strøm er dyrt og «spiser opp» en stor del av folks
inntekter

- Vann er ikke dyrt, men tilbudet er for lite. Folk har
begynt å kjøpe importert vann, noe som skaper
ubalanse

- Det har vært politiske reformer av grunnleggende
tjenester. Resultatet er katastrofalt. Folk må sette
ned forbruket, noen blir til og med utelukket fra
systemet

- Det �nnes ikke noe kontrollsystem og ingen måte
å stille tjenesteleverandørene til ansvar

- Prisen på grunnleggende tjenester gjør folk fattige
- Kundene har for lite informasjon til at de kan 

sammenligne og velge leverandør
- Noen selskaper krever forhåndsbetaling av en 

garantisum som mange ikke har råd til
- Noen leietagere har ikke egne målere
- Det er vanskelig å forstå fakturaene
- Du får ikke sosialtari�en automatisk, du må søke. Dette

skaper masse byråkrati
- Noen av de med lav inntekt er ikke kvali�sert til

å bli beskyttet som kunder
- Du må søke om å få en måler med forhåndsbetaling,

de installeres ikke som en forhåndssikring
- Betalingsproblemer kan føre til at man pådrar

seg uoverkommelige gjeldsbyrder
- Illegale innvandrere kan ikke få gass eller

strøm tilkoblet

Grunnleggende tjenester
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- Regulering av salgs- og markedsføringsmetoder
- Et voldgiftsråd må opprettes

Anbefalinger

Adgang til fornuftig priset energi og andre basis-• 
tjenester må garanteres som en rettighet

Medlemstatene bør garantere tilgang for alle til• 
til viktige tjenester gjennom tiltak som pris-
regulering, rett til en «minimumspakke» av
tjenester og forbud mot avstenging av strøm
og lignende

Forslaget til et EU-charter om energikonsumenters• 
rettigheter må inkludere sosiale standarder og det
må bli juridisk bindende. Chartret må bli et redskap
som beskytter kundene

Energfattigdom må anerkjennes som et nøkkel-• 
problem. EU må handle samlet og raskt, spesielt
i lys av de økende prisene på energi. Tiltakene må
inkludere fornuftig prissetting og e�ektiv utnyttelse
av energien. Dette må knyttes til innføring av en
adekvat minimumsinntekt.

Forståelig informasjon må stilles til rådighet via• 
personlig kontakt, snarere enn at man forliter
seg på elektronisk informasjon. Slike kanaler er
diskriminerende ovenfor de med lav inntekt. Det 
må også sørges for gratis og uavhengig rådgivning
og e�ektive klagemuligheter.

Virkningen av liberaliseringen av markedet og• 
følgende av Tjenestedirektivet må raskt evalueres
for å fastslå den sosiale virkningen for mennesker
som lever i fattigdom og sosialt utenforskap.

Mennesker som lever i fattigdom må trekkes med i• 
arbeidet med utvikling, iverksetting og evaluering
av politiske tiltak som angår grunnleggende 
tjenester. Dette er nødvendig hvis man skal kunne
få et sant bilde av i hvilken grad det indre marked
slik det fungerer for øyeblikket, bidrar til sosial
inkludering

dårligst råd. Konkurransen mellom leverandører er i
noen stater bare tilsynelatende, og kundene har 
ingen beskyttelse. Prisene stiger, men kvaliteten 
på tjenestene synker.

Adgang til grunnleggende tjenester er en funda-
mental rettighet.

Tidens problemer med vann- og energiforsyning
angår alle, men mennesker som lever i fattigdom er
de som rammes hardest av liberaliseringen. De bor
ofte i dårlig isolerte, lite energisparende boliger, noe
som øker forbruket deres. Sosialboliger burde være 
bedre isolert. Videre er minsteinntekt og andre ytelser
ikke nok til å leve av, bare nok til å overleve. Sosial-
tari� på energi innebærer mindre stigmatisering 
enn en forhåndsbetalt måler.

Forslag

- Man må utpeke de som har ansvaret for
privatiseringen og dens følger.

- Det må opprettes et organ med represen-
tanter for begge parter - kunder og eiere.

- Kundene må få bedre informasjon.
- Det må opprettes et uavhengig organ som

kan overvåke og kontrollere leverandørene.
- Lovverket må forandres.
- Det må utredes om og hvordan man kan få

til en minimumspakke for energi.
- Retten til energi er en grunnleggende 

sosial rettighet.
- Det er nødvendig med en bred og omfattende

evaluering av liberaliseringen av energimarkedet.
- Utkastet til et EU-charter om enegiforbrukernes

rettigheter må ferdigstilles, dette arbeidet må
munne ut i et direktiv.

- Innføring av forpliktelser for o�entlige tjenester
må gjøres obligatorisk.

- Tiltak må iverksettes slik at maksimalt 5 % av
husholdningens inntekter går med til å betale
for energi.

- Her må det tas hensyn til følgende 
faktorer:

sikring av prisovervåkning og -kontroll• 
innføring av et MVA-system der grunn-• 
leggende energitjenester avgiftsbelas-
tes med laveste sats i det enkelte land
administrative forenklinger• 
regulerte maksimumspriser på sosial-• 
tari�en for lavinntektsgrupper
tiltak for å begrense energiforbruket• 
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har opplevd som en urimelig betingelse for å motta
sosialhjelp, sa Mr Vignon at dette handlet om den
enkeltes personlige ansvar. Komiteen for sosial
sikring bør kanskje drøfte hvordan ansvar skal
kunne kombineres med frihet.

Når det gjelder kapasiteten til å komme med sunne
ideer ,  sa Mr Vignon at medvirkning var en forut-
setning i forberedelsene til de Nasjonale handlings-
planene for inkludering. Det er der forslagskassen må
plasseres og den type ideer som oppstår på disse
møtene skal besvares.

EU har liten inn�ytelse når det gjelder boliger
og energi, hevdet Jérôme Vignon. Men unionen
kan påvirke politikken indirekte. Så krav på disse
områdene kan stilles til andre Generaldirektorater
enn det for sosiale anliggender.

Ludo Horemans, president i EAPN, mente at det
viktigste resultatet av drøftelsene var erkjennelsen
av behovet for garanterte rettigheter. Det må sies at
det har blitt gjordt forsøk på å sette minimumsinntekt
på dagsorden for EU. I dag er det fremdeles noen 
medlemsstater som ikke har slike ordninger, og der de
�nnes er ytelsene  utilstrekkelige. Betydningen av
e�ektive og adekvate minsteinntektsordninger må
ses på som en viktig og nyttig investering.

EUs inkluderingsstrategi har fokusert på barne-
fattigdom, tilføyde han. Så nå er det nødvendig å
vise at en målrettet tilnærming har gitt positive
resultater. Det er nødvendig å intervenere så tidlig 
som mulig for å bryte fattigdommens onde sirkel.

Den sosiale pilaren har forsvunnet fra Lisboa- 
strategien, dette er sannheten til tross for vakre ord
i Rådets konklusjoner. Det sosiale aspekt må være på
linje med det økonomiske hvis vi skal se noen reell
fremgang. Det som er oppnådd gjennom den Åpne
koordinasjonsmetoden (OMC) må knyttes opp mot
vedtakene og de politiske linjene i Lisboa-strategien.

Det er forskjell på en økonomisk og en sosial kontrakt,
sa Mr Horemans. Alt for ofte forliter vi oss nå for tiden på en
økonomisk kontrakt for å levere essensielle tjenester.
Dette er sjelden tilpasset de menneskene som trenger
slike tjenester. Vi må få til en videre debatt om e�ekten
av liberaliseringsprosessen når det gjelder tilgangen 
på tjenester av grunnleggende betydning for folk som
opplever fattigdom.

Anbefalingene fra arbeidsgruppene (disse er referert
i kapitlene foran) ble lagt frem  og diskutert i plenum.
Et ekspertpanel bestående av Mr Jérôme Vignon fra 
Kommisjonen, Mr Ludo Horemans, president i EAPN
og MS Elise Williams, leder av Komiteen for sosial
sikring, svarte på spørsmål og kommenterte 
forslagene fra delegatene.

I tillegg til de spesi�kke anbefalingene på de �re
saksområdene, krevde mange av representantene
at det skulle utvikles metoder for å måle fremgangen
mellom konferansene. Selv om de innså at medvirk-
ning fra mennesker som lever i fattigdom og utvikling
av en e�ektiv fattigdomsbekjempelse er en lang og
vanskelig prosess, insisterte �ertallet av delegatene
på at det må skapes objektive kriterier for å evaluere
møtene, slik at hver ny konferanse kan måle hvilken
fremgang som er gjort siden forrige møte.

Deltagerne pekte også på behovet for å evaluere 
e�ekten av EUs nåværende strategi for inkludering
som en forberedelse til EU-året mot fattigdom og
sosialt utenforskap i 2010.

Jérôme Vignon svarte på kravet om å vurdere om 
det har skjedd noen fremgang i perioden mellom 
møtene. Han uttalte at alle parter kan bli �inkere til
imøtekomme dette ønsket, men advarte samtidig
om at dette lett kunne bli en rutine, en papirmølle.
Det �nnes allerede viktige dokumenter slik som
Fellesrapporten om fattigdom og sosialt utenforskap.
Denne og lignende rapporter er plassen vi kan �nne
oppfølgingen av anbefalingene fra fattigdomskon-
feransene. Vi må også forstå at Kommisjonens for-
slag om aktiv inkludering delvis er en respons på
budskapene fra disse konferansene. Vi må ikke skape
�ere papirmøller, men innse at resultatene fra disse
møtene allerede tas opp i EU-kommisjonens stadig
pågående arbeid, som en del av dens daglige virke.

Når det gjelder solidaritet, mente Mr Vignon at
for at en minsteinntektsordning skal være e�ektiv,
må den være tilstrekkelig høy. Et problem er at mange
ikke har tilgang til en slik ordning. Angående sosiale
tjenester er det også et problem med nasjonal for-
delingspolitikk. Men i det nåværende klima med
anstrengt økonomi, må budskapet om solidaritet
fremheves. Sammenhengen mellom muligher, tilgang
og solidaritet har blitt vurdert av Kommisjonen i for- 
arbeidet til den neste sosialpolitiske agenda for EU.

Når det gjelder  kravene i kontrakten som delegatene

Rapporter fra arbeidsgruppene
– Kommentarer og debatt
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Noen gikk rett på sak: «Vakre ord om solidaritet blir mer
og mer meningsløse med mindre Kommisjonen går inn
for å sikre sosiale standarder på et høyt nivå, f.eks. ved
å kreve at alle medlemsstatene fastsetter minstebeløp
for sosialhjelp». Det ble satt frem et krav om at EU «må
synliggjøre hva unionen gjør for å bekjempe fattigdom
og sosialt utenforskap». Det ble uttrykt en smule
undring over at Lisboa-strategien skulle være så
vellykket siden: «Det merkelige er at det fremdeles
�nnes så mye urettferdighet i EU».

Han konkluderte med at konsultasjoner og dialog
er livsviktig for å oppnå fremgang.

Elise Willame, leder for Komiteen for sosial sikring,
sa at komiteen for nærværende arbeider med aktiv
inkludering, noe som samordner tre temaer: sosiale
tjenester, minimumsinntekt og aktivisering. Kravene
fra dette møtet hadde klar relevans for debatten om
aktiv inkludering. Hun hevdet at hun som leder for
Komiteen for sosial sikring forsøker å sørge for at den
tar hensyn til budskapene fra de europeiske møtene
for mennesker som opplever fattigdom. Hun oppfordret
delegatene til å ta opp synspunktene på hva som skal
til for å få aktiv inkludering til å fungere, med deres
respektive lands representanter i Komiteen. Hun sa
videre at budskapet fra konferansen kommer i rett
tid med tanke på forberedelsene til de Nasjonale
handlingsplanene for inkludering i perioden 2008-
2011. Det er viktig at delegatene følger opp sine
tanker og legger dem frem for de nasjonale myndig-
heter som er ansvarlig for planene i deres hjemland.

Diskusjon

Kommentarene utløste en rekke reaksjoner fra
delegatene, reaksjoner som spente vidt i tema
og innhold. Det ble pekt på at vi trykkes ned i fattigdommen.

Man ga videre uttrykk for sin avsky over volden mot
romfolket som har skjedd i Italia. Et dagsferskt eksem-
pel var ungdomsgjengene som hadde satt fyr på leire
i Napoli. Delegatene hevdet at dette var symptoma-
tisk for mangelen på en god sosialpolitikk. Delegatene
fra Italia oppfordret EU til å ta kontakt med regjeringen
i Italia med det siktemål å ta avstand fra situasjonen
i landet.

Situasjonen til mennesker som lider av sjeldne syk-
dommer ble tatt opp av en delegat fra Malta. Det er
grunn til bekymring siden minsteinntekten ikke
dekker de løpende utgifter for dem som lider av slike
tilstander. I småbyer er det ofte slik at selv om man
ønsker å jobbe, taper man penger på dette. En annen
delegat argumenterte heftig for at vann ikke er 
privat eiendom. Tilgang på strøm og gass må bli
garantert av staten.
Andre reaksjoner var at man påpekte de vansker
NGO-er har med å få fondsmidler fra EU. Disse mid-
lene burde betales direkte til frivillige organisasjoner.
En gjenganger i debatten var spørsmålet om hvorfor
EU ikke tar mer ansvar for at hver medlemsstat har
en tilfredsstillende boligpolitikk.
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Det første av disse møtene avholdt i 2001 var et stort
gjennombrudd, det ga en stemme til de som vanligvis
ikke blir hørt. I de tre siste årene har vi tilført noe nytt;
en dialog mellom mennesker som lever i fattigdom og
viktige beslutningstakere i EU. Gjennom syv år har vi
utviklet en praksis som har blitt et av de verktøy som
styrer de beslutninger som fattes. Som en av dem som
tar beslutninger, må jeg si at jeg verdsetter denne
dialogen med de fattige høyt. Det er en viktig virkelighets-
sjekk. Nettopp derfor er vi her i dag; for at beslutnings-
takerne, de som kan vippe vekten i favør av å redusere
fattigdom, kan få høre hva de som opplever problemet
har å si.

Gjennom årene har møtene underbygget ideen om
at fattigdommen må bekjempes på �ere fronter
samtidig. Sysselsetting og inntekt er sentrale spørs-
mål, dette er vi alle enige om. Men for å legge fattig-
dommen bak oss må disse faktorene koordineres med
politikken for utdanning og yrkesopplæring, bolig-
politikken, helsevesen, adgang til sosiale tjenester og
mer generelt; integrering.

I så henseende tror jeg vi alle innser at arrangørene
valgte riktig da de fokuserte på de �re puslespillbitene
i kampen mot fattigdom; altså boligproblemet, 
minimumsinntektsordninger, sosiale tjenester og
grunnleggende tjenester.

Hva gjør EU i dag for å bekjempe

fattigdom?

Det stilles store forventninger til hva EU kan gjøre. Vi
må ikke svikte disse. Det er hovedsaklig medlemstatenes
ansvar å bekjempe fattigdom, men EU kan spille en 
viktig rolle ved å støtte opp om landenes tiltak mot
fattigdom.

I denne kampen må vi bruke alle våre verktøy:

 Strategien for aktiv inkludering som vi har fått• 
på plass gjør oss i stand til å fortsette med å
integrere de borgerne som står lengst fra arbeids-
markedet. Vi vil i stor grad benytte EUs sosialfond
for å understøtte denne strategien

EU støtter også opp om medlemsstatenes tiltak• 
ved å koordinere disse gjennom det vi kaller

Mr Vladimir Špidla, Eu-kommisær for sysselsetting,
sosialsaker og like muligheter

Debatten som har pågått disse to dagene, avslører
at fattigdom fremdeles er utbredd i EU. Dette forholdet
ryster oss fremdeles og maner til handling for å snu
denne utviklingen.

Vi lever i et såkalt over�odssamfunn, i et EU som er en del
av den industrialiserte og utviklede verden, med et
BNP per capita som ligger over 23 000 Euro*. Likevel
sliter vi med en betydelig forekomst av fattigdom.
Det er uakseptabelt at trusselen om fattigdom skal
henge over mer enn 78 millioner mennesker i EU, at
så mange individer kjemper mot ekskludering og 
marginalisering i vårt samfunn.

Solidaritet er et hovedprinsipp for EU. Det er en del 
av unionens sentrale verdier, på samme måte som
solidaritet er en av pilarene i den europeiske sosiale
modell. Det �nnes ingen annen mulighet enn å
fortsette med å arbeide for et EU med større likhet, 
et EU som ikke lar noen ligge igjen i grøftekanten.
Ved å arbeide for dette, kjemper vi også for de mål
som inngår i Lisboa-strategien; høyere vekst, �ere
jobber og et økt sosialt samhold.

EUs ledere forpliktet seg spesielt til å bekjempe
fattigdom i 2000 da de klart demonstrerte sin vilje 
til å få bukt med denne landeplagen innen 2010.

Kommisær Špidla pekte på tre punkter:

Behovet for å involvere alle i kampen mot•  
fattigdom, og for at politikerne lytter til alles
mening, spesielt de menneskene som selv er 
berørt av problemet

 Dernest, • EU må gjøre sitt for å støtte 
medlemsstatene slik at vi alle marsjerer i samme
retning for å slå fattigdommen på retrett

 Tilslutt ville han sette søkelyset på de mest • 
utsatte gruppene , de som berøreres mest
av fattigdomsproblematikken.

Vi er samlet igjen, denne gang til det syvende i rekken av
europeiske møter. Årene går, men budskapet består:
mennesker som lever i fattigdom har rett til å si sin
mening - og til å bli hørt.

Sluttsesjon

*| Tall fra2005 .Kilde: Eurostat. (EUs statistiske sentralbyrå. O.a.)
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verktøy som kan brukes til å inkludere romfolket
i den fornyede sosiale agendaen.

Konklusjon

Vi må slå fast at, uaktet vår relative rikdom, kan 
EU aldri gi noen ubrytelige garantier mot 
fattigdom.

Hvis vi skal gjøre betydelige innhogg i fattigdoms-
problematikken, må vi lansere et angrep i full skala,
der alle midler tas i bruk, mot dette vedvarende
fenomenet. Alle medlemsstater må gi det høyeste
prioritet slik at vi marsjerer fremover mot samme mål.

EU vil fortsette å spille en viktig rolle når denne 
utfordringen skal møtes. Den nye sosiale agendaen
som vi skal avduke om få uker vil således bringe oss
et stort skritt i riktig retning, og gi litt mer kjøtt på
bena til vår beslutning om å utrydde denne
landeplagen.

Ms Romana TOMC, Statssekretær, Arbeids-, familie-
og sosialdepartementet, Slovenia

Trolig ville dette møtet ikke vært mulig uten aktiviteten
og innsatsen til EAPN. Jeg vil gjerne gi uttrykk for min
takknemlighet til disse, og særlig Mr Farrell, direktøren
for EAPN, og hans medarbeidere.

Videre vil jeg rette en oppriktig takk til Kommisjonen,
til Kommisær Vladimir Špidla, til Mr Vignon og til 
representantene for den belgiske regjering som stiller
lokaler til rådighet de to dagene møtet varer.

Dere har arbeidet hardt. Dere har utvekslet erfaringer, lett
etter svar og nye løsninger for å forbedre deres
stilling i samfunnet, dere har også gitt uttrykk for
deres meninger og kritisert noen av tiltakene som
EUs medlemsstater har gjennomført som ledd i
Nasjonale handlingsplaner mot fattigdom og utenforskap.

Vi har hatt anledning til å drøfte disse spørsmålene i arbeids-
grupper og på «markedsplassen», vi har kunnet diskutere
sakene direkte med dem det gjelder, dette har vært en
positiv opplevelse for meg.

Den åpne koordinasjonsmetoden (OMC). Dette
instrumentet tilbyr medlemsstatene et felles
rammeverk for analyse og en plattform for å 
utveksle erfaringer med tanke på å sammenligne
og å evaluere resultatene av politikken;

 EU-kommisjonen har videre besluttet å gjøre 2010 • 
til «EU-året for bekjempelse av fattigdom og sosialt
utenforskap», budsjettet blir på 17 millioner Euro.
Dette temaåret vil bidra til at o�entligheten
blir enda mer oppmerksomme på at fattigdoms-
spøkelset fremdeles plager mange av borgerne 
i EU.

Disse redskapene gjør oss i stand til å møte dagens
fattigdom. Men samfunnet stilles også overfor mange
andre utfordringer. Jeg tenker på globaliseringen,
en stadig høyere gjennomsnittsalder i befolkningen, 
ny teknologi som skal tas i bruk - og klimaendringene.

EU må handle. Kommisjonen har tatt initiativet; vi
forbereder en ny sosialpolitisk agenda som vil bli
presentert før sommeren. Denne agendaen vil ta
sikte på å hjelpe alle våre medborgere med å �nne
de rette redskapene som muliggjør en sterk og 
bærekraftig integrasjon i vår globaliserte og stadig
foranderlige verden.

Fokus på de mest vanskeligstilte

Det er viktig at denne fremdriften ikke etterlater
noen i veikanten. Noen grupper - slik som funksjons-
hemmede, innvandrere og etniske minoriteter -
la oss her nevne romfolket - er mer utsatt for å
havne i fattigdom enn gjennomsnittsborgeren.

Disse gruppene er hovedmålgruppen for våre 
tiltak, en tretrinnsrakett som skal takle den
diskriminering som skjer mot disse gruppene:

 først via bedre tilgang på tjenester• 

 så ved å håndheve anti-diskrimineringslovene,• 
vi skal nøye følge med på praktiseringen av  
disse bestemmelsene

endelig, når dette anses nødvendig, gjennom• 
målrettede tiltak, dette vil f.eks. være aktuelt i
romfolkets situasjon. Her er fattigdommen 
endemisk og svært utbredt, særlig blant
romkvinner. Kommisjonen vil innen utgangen
av juni publisere en rapport om fellesskapets
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anstendig liv uten minsteinntekt. I Frankrike ble en
minsteinntektsordning innført for 20 årsiden. I dag
er det tre ganger så mange som mottar denne 
ytelsen enn hva vi opprinnelig forventet. Livet er
fremdeles vanskelig for disse personene, og de som
klarer å ska�e seg arbeid, tjener bare litt mer enn
minsteinntektbeløpet, selv om de som er i arbeid får
økte utgifter i form av f.eks. transport og barnepass.
Så lenge bemanningsbyråene ikke inkluderer mottagere
av minsteinntekt - siden man ikke trenger å registrere
seg som arbeidssøker for å få minsteinntekt - blir vi
sittende fast i en ond sirkel. Arbeidskontoerer er der
for å få folk tilbake til arbeidsmarkedet, men gjør det
ikke fordi minimumsinntektsmottagere  kan få
stønaden ad in� nitum.

Hvordan kan vi endre ting slik at vi beveger oss fra
minsteinntektsordninger til noe som ikke er det beste?
Hvordan kan vi gjøre minsteinntektsordninger til 
noe som fører frem til en grunnlønn på arbeidsmar-
kedet? Dette er et nøkkelspørsmål. Til vi har løst
dette problemet, er det umulig å øke størrelsen på
minimumsinntekten, siden det allerede er alt for
mange som mottar denne ytelsen. Med et begrenset
budsjett må vi forsøke å redusere antall personer
som får ytelsen hvis vi ønsker å øke stønadsbeløpet.

Utfordringen er enda mer kompleks siden det �nnes
to typer medlemsstater; de som har en minimums-
inntektsordning og de som ikke har det. Og selv de som
har et slikt system er nødt til å revurdere det, dersom
vi ønsker at det skal bli færre fattige i EU, dersom vi
ønsker å få mennesker tilbake til samfunnets
hovedstrømninger.

Sammen med Kommisjonen og Presidentskapet må vi
støtte relevante målsettinger. Vi må også be dem
som lever i fattigdom om å slutte seg til oss, fordi
det er dere som kan oppnå disse målene. Vi må også
sørge for at arbeid og solidaritet går hånd i hånd, at de
ikke trekker i hver sin retning. Vi må lære av eksempler
på god praksis, av de som jobber, og prøve å reprodu-
sere disse praktiske eksemplene på EU-nivå. Det en
gruppe av våre borgere har klart, kan gjentas av
hundrevis av andre i EU. Dette og kommende møter
vil utgjøre det forum der vi kan ta pulsen på hva som
har blitt gjort og videre et sted for å se fremover mot
forbedringer som bringer oss fremover.

I Slovenia er vi klar over at problemet med fattigdom
og sosialt utenforskap må behandles på en seriøs og
ansvarlig måte. Selv om vi kommer godt ut av en 
sammenligning med andre nasjoners gjennomsnitt,
er vi likevel klar over at problemet med mennesker
som lever i fattigdom representerer en stadig ut-
fordring. Mer enn som så, det er også en utfordring
for kompetente aktører og beslutningstakere som
står bak de strategier og spesi�kke tiltak som virker inn
på livs- og arbeidssituasjonen for alle medlemmer i 
samfunnet vårt, og spesielt de mest utsatte gruppene
og individene. Alt for ofte forsøker vi å legge skylden
på globaliseringen, teknologiske endringer og en 
stadig aldrende befolkningspro�l når det gjelder å
å forklare hvorfor det går så langsomt fremover. Det
kan ligge en viss sannhet i disse forklaringsforsøkene, 
men  i lys av diskusjonene de to siste dagene, har jeg
blitt overbevist om at mye likevel kan oppnås ved å
forbedre politikken og de praktiske tiltakene våre.
Årets møte har satt �re aspekter ved fattigdomsbe-
bekjempelsen i fokus: Sosiale tjenester, boligpolitikk, 
grunnleggende tjenester og minsteinntektsordninger.
 

Jeg er sikker på at vi skal klare å inkorporere konklu-
sjonene fra våre drøftelser disse to dagene, i vår frem-
tidige politikk og strategi for å bekjempe fattigdom
og sosial ekskludering.

I løpet av debattene om den reviderte sosialpolitiske
agendaen, har vi blitt mer og mer oppmerksomme
på at sosiale målsettinger må inkorporeres i alle
områder av EUs politikk. Vi må skape muligheter for
optimal utvikling av individets potensial i alle livs-
faser. Vi må lette tilgangen på utdannelse, helsevern
av god kvalitet, sosiale sikringsordninger og andre
tjenester av grunnleggende betydning. Og endelig,
vi trenger solidaritet: For individene når de ikke er i
stand til å klare seg selv, og for hele samfunnet for 
dets utvikling og eksistens.

Her ved slutten av møtet vil jeg gjerne rette en spesiell
takk til alle dere som har deltatt aktivt i gruppene
for å bidra til en bedre levestandard og større verdighet
for mennesker som opplever fattigdom.

Mr Martin HIRSCH, Høykommisær for aktiv solidaritet
mot fattigdom, Frankrike
Jeg vil gjerne komme tilbake til et poeng som tidligere
kom frem om minimumsinntekt. Man kan ikke få et
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I løpet av vår formannsperiode vil Tsjekkia følge en
politikk med sosiale tjenester i form av aktiv inklu-
dering  samtidig som vi vil fokusere på arbeidsmar-
kedsintegrasjon og minsteinntekt. Viktigheten av
sosiale tjenester vil øke i takt med at befolkningen
bli eldre.
Sosiale tjenester, spesielt de forebyggende, skal
forsterke kompetensen til dem som bruker dem,
de skal befordre sosial inkludering. Sosialtjenestene
gir støtte som tillater folk å bevare sin verdighet og
å delta i de samme sosiale aktiviteter som andre. I
Tsjekkia er vi i ferd med å gjennomføre en reform
av sosialtjenestene. Reformen tar sikte på å skape
tjenester som tar vare på menneskenes behov og
som utvikler samfunnet. Vi legger stor vekt på at
tjenestene ytes så nærme brukerne som mulig, 
altså i kommunen der vedkommende bor. I vår
formannskapsperiode i EU, vil vi ha som siktemål
å dele den fremgangen vi oppnår når det gjelder
tilgangen og kvaliteten på de sosiale tjenester.

Kampen mot fattigdom og sosialt utenforskap er
vårt felles mål, dette må synliggjøres. Derfor vil de
tre neste formannskapslandene forsøke å sluttføre
forberedelsene slik at Rådet og Parlamentet kan
erklære 2010 som EUs År for bekjempelse av 
fattigdom og sosialt utenforskap.

Avslutningsvis vil jeg gjerne understreke betydningen
av dette møtet og invitere dere til den 8.konferansen
for mennesker som lever i fattigdom. Den vil bli 
avholdt i Brussel i 2009 under det tsjekkiske formann-
skapets ledelse.

Mr Marian HOSEK, Viseminister for sosialpolitikk, 
sosiale tjenester og familiepolitikk, Arbeids- og sosial-
departementet, Tsjekkia

La meg først på vegne av det kommende tsjekkiske
formannskapet for EU-rådet, takke det slovenske
presidentskapet, EAPN og Kommisjonen for at jeg
har fått anledning til å tale for dette 7.møtet for 
mennesker som lever i fattigdom. Jeg vil uttrykke
min beundring for den strålende måten det slovenske
formannskapet har organisert begivenheten på.

De europeiske møtene for mennesker som lever i 
fattigdom er en unik anledning til å diskutere med
dem som lever i fattigdom og sosialt utenforskap,
med dem som hjelper dissse til å overvinne deres
vanskeligheter og dem som forsøker å møte deres
daglige problemer med politiske vedtak. For meg
personlig har deltagelsen på dette møtet vært en
uvurderlig erfaring. I løpet av møtet har jeg lyttet
nøye til deres problemer med å �nne arbeid som 
betaler nok til et anstendig liv, til problemene med å
ha råd til bolig, utdannelse og fritidsaktiviteter for
deres barn osv. Listen er lang.

Det er skremmende at det fremdeles er mer enn 78
millioner som lever under fattigdomsgrensen i EU.
Av disse er 19 millioner barn. Et e�ektivt sosialt
sikringssystem og politikk som forebygger fattigdom,
kan hjelpe disse menneskene. På regjeringsnivå og
i administrasjonen er det nødvendig å overvinne de
skiller som eksisterer mellom departementene når
når det gjelder politikk og verktøy for fattigdomsbe-
kjempelse. Man må �nne frem til en passende politikk
med tiltak som på samme tid har fokus på forebyg-
ging og stimulerer til  økonomisk aktivitet i stedet
for et liv som mottagere av velferdsytelser. På EU-nivå
er det nødvendig med dialog om problemet og
støtte til samarbeid mellom statene og utveksling 
av politiske tiltak som har vist seg e�ektive.

I 2007 svarte en tredjedel av de spurte «arbeids-
ledighet» da de ble bedt om å angi «hva frykter
borgerne i EU mest?» Kiminalitet, helse, stigende
priser, innvandring og pensjonenes størrelse, utløste
lignende former for fremtidsfrykt. Den gode nyheten
var at respondentene var mindre redd for å bli arbeids-
ledige nå enn tidligere år. Sysselsetting, mobilitet i
arbeidsmarkedet og aktiv involvering av dem som 
står lengst fra arbeidsmarkedet, er prioriterte
oppgaver for de tre neste formannskaplandene; 
Frankrike, Tsjekkia og Sverige.
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Mr Ludo Horemans, President i EAPN

Jeg vil gjerne minne om det kommisær Špidla sa om
løftet som stats- og regjeringslederne ga i 2000; « å
gjøre en avgjørende innsats for utrydde fattigdom»
innen 2010. To tredjedeler av denne perioden er nå
tilbakelagt, deadline for å nå målsettingen nærmer seg.
Det er på tide med en evaluering, men vi vet allerede
at e�ekten av tiltakene langt fra vil bli så avgjørende
som man håpet. Selv statistikk som noen ganger kan
fordreie virkeligheten, viser at vi har gjort liten fremgang.

2010 skal bli EUs år for fattigdomsbekjempelse. Sam-
tidig markeres avslutningen av Lisboa-strategien. Da
vil vi få anledning til å vurdere både de økonomiske
og sosiale pilarene i denne strategien. Tiden vil være
inne til å få en ny forpliktelse fra stats- og regjerings-
sjefene, denne gang med klarere de�nerte mål slik 
at fremgangen kan måles fra år til år.

Før de avgir nye løfter, vil jeg oppfordre EUs organer
(Kommisjonen, Rådet og Parlamentet) til å gjennomføre
en vidtrekkende, grundig og kritisk evaluering av det
som har skjedd i perioden vi nå er i ferd med å av-
slutte. Vi vil understreke, og på dette punktet bøyer
vi oss ikke: Lisboa-strategien må ikke bare evalueres av
økonomiske interessenter, men på et bredere grunn-
lag som involverer samtlige aktører, også mennesker
som lever i fattigdom.

Jeg håper at den reviderte sosialpolitiske agenda som
nå er under arbeid, vil gi muligheten til, og skape en
arena der evalueringen kan foretas av alle aktører.

Jeg legger ikke alle mine forhåpninger  i hendene
på EU-institusjonene alene. Jeg tror at vi alle som
har vært delegater til dette europeiske møtet, også
må øve press på våre egne regjeringer for å få til en
bred evaluering, og nye forpliktelser for fremtiden.
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