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Шестата Европейска Среща на хората, живеещи в
бедност: Рамка и съдържание на конференцията
Създаването на начини за справяне с бедността и социалното изключване е основна
задача за отговорното правене на политика. В тази връзка, главите на държавите и
правителствата, на срещата на най-високо равнище в Лисабон през 2000 година,
поставиха пред Европейския съюз цел, която да бъде постигната до 2010, а именно ЕС
“да стане най-конкурентната и динамична, основана на знание икономика в света,
способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места и повисока социална кохезия. Постигането на тази цел изисква цялостна стратегия,
насочена към (...) борба със социалното изключване”.
За да се изпълни тази амбициозна задача, германското председателство на Съвета
подчертава необходимостта да бъдат открити общите черти в широкия Европейски
социален модел за 21ви век, за да се реагира по подходящ начин на всички видове
бедност и социално изключване. В този процес, всички засегнати трябва да имат глас
– и особено тези, чиито права на социално участие са ограничени от тяхната позиция
по границите на обществото. Европейските срещи на хората, живеещи в бедност,
които се провеждат в първата половина на всяка година от 2001 насам, са главен
компонент в осигуряването на повече участие на европейско ниво.
Тазгодишната Шеста Среща на хората, живеещи в бедност, се проведе на 4ти и 5ти
май 2007, под германското председателство на Съвета в Конферентния център на
Двореца Егмонт в Брюксел. По отношение и на съдържанието, и на организацията,
Срещата беше подготвена от организационен комитет, съставен от членове на
Европейската Анти - Бедност Мрежа (EAPN), представители на германското
Министерство на труда и социалните дела, Директората по заетост, социални дела и
равни възможности, германската национална анти - бедност конференция, ATD
Четвърти свят, ФЕАНТСА (Европейската федерация на националните организации,
работещи с бездомните хора), белгийското правителство и представител на
Министерството на труда, семейството и социалните дела на Република Словения.
В самата среща участваха около 220 човека, включително делегации от хора, живеещи
в бедност, от всички страни членки на Европейския съюз, с изключение на Румъния,
както и от Норвегия. Германското президентство на Съвета беше представено от Вице
Канцлера и Федерален Министър на труда и социалните дела - Франц Мюнтеферинг и
Парламентарния държавен секретар на Федералното министерство на труда и
социалните дела - Франц Тьонес. Комисарят по заетостта, социалните дела и равните
възможности Владимир Спидла, участваше от страна на Европейската комисия. Много
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страни членки изпратиха представители от министерствата на социалните дела и от
постоянното представителство, както и членове на Комитета за социална защита
(SPC), на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Освен това, Срещата беше
посетена от представители на неправителствени организации, на социалните
партньори и на академичните учени.
Целта на двудневната конференция беше да прецени и илюстрира как социалната
ситуация на хората, живеещи в бедност, в страните членки на Европейския съюз се е
променила от началото на Срещите през 2001 досега. Позитивният всекидневен опит
показва важността на участието на засегнатите в борбата срещу бедността и
социалното изключване. Делегациите разработиха конкретни твърдения на работните
срещи относно тези предизвикателства и приоритети на социалната интеграция, които
те смятат за най-спешни, и ги вписаха в своите доклади към присъстващите
политически представители от европейските институции и от страните членки.
В подготовката на конференцията, EAPN разработи методологическо ръководство за
националните делегации и ги призова да визуализират тяхната преценка в триизмерни
обекти (предмети). Тези обекти имаха централен принос за съдържанието на
конференцията. Те бяха представени на пленарното заседание и в двата дни и
позволиха интензивно вникване в проблемите и разбиранията на хората, живеещи в
бедност, в страните членки. Обектите направиха ясни изискванията, които са присъщи
на Европейския социален модел. Лесно е да се види, че факторите довели до бедност
и социално изключване са подобни в Европейския съюз, но тяхното конкретно влияние
върху участието на хората и реализирането на възможностите могат да варират
осезателно поради равнищата на социална сигурност, които могат да се различават
много в различните случаи.
Поздравления и откриване
Срещата беше представена от двамата председатели на конференцията - Епископ
Мария Йепсен и Проф. Д-р Ернст-Улрих Хустер, които в своята съвместна
въвеждаща реч още веднъж наблегнаха на значимостта на социалното измерение в
Европа. Хората, засегнати от бедността и социалното изключване, имат особена нужда
от помощ и възможности да участват. Мандатът, обаче, отива далеч отвъд
конференцията, и затова председателите напомниха на всички присъстващи за
необходимостта от единство между на думите и действията. Германският Вице
Канцлер и Федерален Министър на труда и социалните дела - Франц Мюнтеферинг
засегна този аспект в своята въвеждаща реч, и подчерта, че борбата срещу бедността
и социалното изключване е не само въпрос на човешка симпатия, но и лежи в
основата на добре разбран интерес за обществото като цяло. Държавата носи
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отговорността да осигури на хората възможност да си помогнат сами. Достъпът до
справедлива работа, реализацията на образователните възможности и осигуряването
на подходящи жилища са, от неговата гледна точка, основата на борбата с бедността
и социалното изключване. Европейският комисар по заетостта, социалните дела и
равните възможности Владимир Спидла подчерта в своята реч при откриването, че
правещите политика са задължени да приемат сериозно грижите и нуждите особено на
тези, които живеят на пределите на обществото. Европейският съюз може да
допринесе за социалната интеграция, само ако всички граждани са включени в
процеса на обединение. Ефективната политика за борба с бедността и социалното
изключване трябва да осигури достъп до заетост, която осигурява препитание, равни
възможности за образование и обучение, достъп до подходящо здравеопазване, както
и до социални блага и услуги като цяло. Представителят на комисията на Съвета на
Европа за човешките права Лаури Сивонен отбеляза неотчуждаемостта на човешките
права и заяви в своята въвеждаща реч, че бедността и социалното изключване са
текущо потъпкване на човешкото достойнство. Една политика срещу бедността и
социалното изключване трябва да адресира всички видове дискриминация и трябва да
осигури достъп до право на участие за всички. Между двете речи, Виржини Поалвер,
която също така беше делегат на Петата Среща, оцени от гледна точка на засегнатите
нейния опит на Срещата през миналата година. Срещите на хора, живеещи в бедност,
са сериозна възможност да бъде чут гласа на засегнатите. Те разширяват знанието за
проявите

на

бедността

и

социалното

изключване

в

Европа,

илюстрирайки

едновременно допирните точки и различията. Срещата насърчава солидарност между
засегнатите, и в този смисъл е също така и голямо поощрение, за тези, които не са се
изморили да взимат участие в борбата с бедността и социалното изключване.
Представяне на обектите и заседанията по групи
През първия ден, под мотото “Какво искахме, къде сме сега” – Преценка на първите
пет Европейски Срещи на хората, живеещи в бедност, бяха представени и
коментирани на пленарното заседание обектите от Австрия, Белгия, България, Кипър,
Дания, Финландия, Италия, Франция, Швеция, Малта, Гърция, Германия, Унгария,
Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург и на Европейската анти бедност мрежа. След
това участниците дискутираха трудностите и успехите на социалната интеграция в
седемте заседания по групи под мотото “Обвързвайки заедно стратегиите –
Стимулирайки диалога – Окуражавайки обратната връзка – Поглеждайки към
бъдещето – Улеснявайки повече участие и социална кохезия”. Резултатите от
заседанията по групи бяха обобщени в доклади, които бяха представени на
пленарното заседание на втория ден.
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Дискусии и обмяна
През втория ден бяха представени обектите от делегациите на Чехия, Холандия,
Норвегия, Полша, Португалия, Словения, Испания и Обединеното кралство, както и от
Комитета за социална защита, белгийското министерство за социални дела и
обществено здраве и Европейската комисия. След това бяха представени основните
резултати и предположения от заседанията по групи. Тези кратки изявления доведоха
до дискусия между Жером Виньон, ръководител на Директората за социална защита и
интеграция, Елизе Вилям, Председател на Европейския комитет за социална защита,
Ренцо Фиор, Президент на Еммаус Интернешънъл, и делегатите. Тук бяха обобщени
проблемите и проявите на бедността и социалното изключване, както и потенциалните
решения на Европейската рамка за действие. Въпросът за отвореното участие при
продължаването на европейския конституционен процес играеше централна роля,
както и призива за по-нататъшно стимулиране на елементите на едновременно на
европейско и национално равнище.
Заключения и перспективи
Събитието беше закрито с финалните думи на Франц Тьонес, Парламентарен
държавен секретар на германското федерално министерство на труда и социалните
дела, Лудо Хореманс, Президент на европейската анти - бедност мрежа, както и на
Давор Доминкус, Изпълнителен генерален директор на социалните дела на
Министерството на труда, семейството и социалните дела на Република Словения.
Като представител на страните членки в Комитета за социална защита, г-жа Вилям
предаде червен мегафон на г-н Тьонес в качеството му на обект на представителите
на правителствата. Този обект намеква за факта, че засегнатите хора говорят високо
на политически отговорните и в същото време той е призив към представителите да
говорят силно в интерес на засегнатите. Мегафонът беше предаден от г-н Тьонес на гн Доминкус като представител на следващото президентство на Съвета на ЕС.
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Централни твърдения на конференцията
Важните теми и обекти на дискусия на конференцията са обобщени и изложени по
долу. Те бяха подбрани и представени от делегациите, посредством триизмерни
обекти, на заседанията и в дискусионните групи:
•

Делегатите откриха, че просперитета в Европа нараства. В същото време, те
заявиха своите тревоги, че разделението между бедни и богати става все поголямо, и това се наблюдава не само в Европа. Същевременно, беше
отбелязано, че проблемът за справедливото разпределение има маргинална
роля в политическия дневен ред.

•

Някои делегати смятат за илюзия, това че Лисабонската цел за оказване на
значително влияние в премахването на бедността до 2010 ще бъде постигната.
Тъкмо напротив, те наблюдават увеличаващо се влошаване на условията на
живот, особено за хората, които живеят в бедност и социално изключване. Те
възприемат инструментите за стимулиране на социалната интеграция не
толкова като помощ за самопомощ, колкото, обратното, като патронаж и
редукция на техните права на участие.

•

Участниците в конференцията споделят сериозни тревоги относно понататъшната либерализация и приватизация на публичните услуги. Според
техния опит, подобни мерки имат като следствие социална маргинализация и
правят достъпа до елементарни услуги като вода или електроснабдяване потруден или по-скъп.

•

Участниците

смятат

детската

бедност,

неравенствата

спрямо

жените,

ограничения достъп до образователната система, здравеопазването, високите
нива на безработица и бездомност и липсата на достъп до поносими жилища за
основни рискове за социално изключване, които надигат глава в по-голяма или
по-малка степен във всички страни членки на съюза. В някои случай, системите
за социална сигурност осигуряват недостатъчна закрила от такива рискове.
•

Дискриминацията и расизмът са други основни причини водещи до социално
изключване. Те въздействат на широк спектър от групи на индивиди, като
етнически малцинства (в частност ромите), хора с увреждания, самотни
родители, възрастни хора, както и мигранти.

•

Бяха изразени оплаквания, че начинът по който търсещите убежище са
третирани в отделните страни на Европейския съюз не може да се съвмести с
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гарантиране на човешкото достойнство. Също така, ситуацията на хора без
валидни документи и на трудовите мигранти често е в разрез с елементарните
фундаментални права.
•

Бедността сред възрастните и старите хора играе основна роля в частност в
новите източни страни членки. Проблемът се проявява например в това че
социалните трансфери и социалните услуги в Европейския социален модел
често не се противопоставят на бедността.

•

Въпреки че правителствата и публичната администрация в много от страните
членки на Европейския съюз вече са доста по-наясно с идеята за участието на
засегнатите, делегатите все още наблюдават сериозни слабости, когато се
стигне до конкретна реализация. Това се отнася не само до участието в
законодателни

заседания,

например,

но

също

и

в

ежедневните

административни дела.
•

Да бъдеш прав не винаги означава да получиш справедливост. Делегатите
докладват за сериозни проблеми при упражняването на законовите права и
призовават в този контекст публичните агенции да бъдат задължени да
осигуряват информация.

Точките споменати по-горе дават ясно да се разбере, че успешната социална
интеграция е желание на много хора в Европа, но не и реалност. Решението на
социалните проблеми е следователно централен тест за легитимността на цялостния
процес на обединение в Европа. Социалната интеграция не може да бъде постигната
без да бъдат консултирани засегнатите, които на свой ред очакват да бъдат
посрещнати с уважение и условията за цялостна социална интеграция да бъдат
подобрени в едно атмосфера на равенство.
Европейският съюз се е заел да подобри социалното сцепление вътре и между
страните членки. Шестата среща на хората, живеещи в бедност, осигури възможност
за по-дълбоко вникване във въздействието на Лисабонската стратегия. Вниманието бе
фокусирано не само върху политиците и академичните учени, но и върху това да се
даде глас на ‘жертвите’ в качеството им на експерти, защитаващи своята собствена
кауза. То подсили обмяната между засегнатите, но също така и с политиците и с
присъстващи представители на институции и асоциации като напр. Европейската
Конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Еврочайлд – мрежа, стимулираща
благосъстоянието и правата на децата и младите хора (Eurochild). Това направи
възможно създаването на мрежи. Конференцията, също така, направи ясно, че
“Европа се нуждае от лица”, както каза председателят на конференцията – Епископ
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Мария Йепсен. Ето посланието към засегнатите “Вие сте някой! Ние знаем за Вас и
уважаваме ситуацията, в която се намирате.” Зад тези думи лежи и увереността, че
много държавни и частни улеснения, инициативи и помощници вече се грижат за
хората, които са попаднали в тежки времена. Резултатите от Срещата изразяват тези
проникновения и, нещо повече, идентифицират прояви на социално изключване, които
социална Европа вече не може да си позволи да толерира.
Въведени от съвместната реч при откриването на двамата председатели на
конференцията, основните твърдения от отделните точки на дневния ред на Срещата
тук са обобщени. Ако се нуждаете от повече информация, налице е и списък с
участниците, подредени по страни и функции, в Приложението.
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Пълен доклад
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1
Обща въвеждаща реч от председателите на
конференцията
Лисабонската стратегия от 2000та година, Европейската Анти Бедност Мрежа,
Европейските срещи на хора, живеещи в бедност: Добре е, че те съществуват, но ние
искаме те да станат по-известни и да получат повече подкрепа от всички страни и на
всички нива – и с това надяваме, че те самите ще свършат цялата работа един ден.
Обаче, всичко това няма да бъде възможно скоро, а може би и никога. Броят на тези,
които са бедни, които живеят в пълна мизерия, нараства – това няма как да не бъде
видяно. Разходете се из нашите градове или потърсете по Интернет и ще откриете
потвърждение на този феномен, който може да бъде открит из цяла Европа. Това
прави тази Среща още по-важна, като място, където трябва да бъде извършена
обмяна и да бъде даден кураж, хората да се срещнат с други хора, за които иначе не
биха дори подозирали. Тук жени и деца с различни отговорности, които са повлияни по
различни начини могат да се вслушат един в друг и да развият своите виждания срещу
бедността в миналото и бедността, която все още ни заплашва.
Запознати сме с темата за бедността по различни начини. Аз, Мария Йепсен, съм
евангелистко-лутерански епископ в Хамбург от 15 години и там аз съм обвързана найвече с хора, които нямат дом или доход, както и с жени, които живеят в бедност. Аз,
Ернст-Улрих Хустер, съм зает с изследвания на въпроси, касаещи бедността и
социалното изключване, от повече от 25 години, работейки заедно, в и с асоциации и
неправителствени организации по въпросите на благосъстоянието, както и с
правителствени органи и Европейската комисия. Можем да почувстваме огромните
разлики, но същевременно сме и впечатлени от значителната гъвкавост на бедните
хора, как те успяват с въображение и сила да действат солидарно - и също така
преживяваме шокиращите противоположни крайности на депресия, парализа и
маргинализация.
За нас Библията е ръководство, и в нея ние четем, най-напред че бедните винаги ще
са с нас, докато в същото време е налице непрекъснат призив да не избутваме
бедните на едната страна, да не ги експлоатираме, а да бъдем милостиви и
справедливи към бедните. Ние сме оценявани според това дали се отнасяме с
уважение към бедните хора и дали им позволяваме да живеят в справедливи условия.
По случай 50тата годишнина он подписването на Римския договор на 25 март тази
година, Общността на протестантските църкви в Европа (CPCE) провъзгласи Пет
добри пожелания за бъдещето на Европа. Ето цитат от третото пожелание:
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“Европейският съюз се нуждае от повече справедливост. Въпреки всичките
икономически успехи, почти 80 милиона души в ЕС все още живеят на
границата на бедността и едно на всеки пет деца е заплашено от бедност.
Повече от 17 милиона души в ЕС са безработни. Разделението между
бедни и богати става все по-голямо в много европейски страни.
Протестантските църкви в Европа искат Европейски съюз, в който
икономическите и социални политики да са в баланс, който е взаимно
подкрепящ и който се бори с бедността и социалната различия в Европа посилно отколкото досега.”
За да постигнем това ние се нуждаем от две неща: Първо, всички, които се занимават
с бедността и социалното изключване трябва да си общуват и да се вслушват в това,
което казва другия, да дискутират предложенията заедно. Второ, трябва по-добре да
се обвържат парите с потребностите и тясно да свържем различните дейности, на
примера на тази конференция, на Европейската анти - бедност мрежа, на
Европейската комисия, на правителствата на страните членки, на национален
организации, ангажирани с бедността, на неправителствените организации, както и на
други агенции точно по начина, планиран от резолюциите на Лисабон и след това на
Ница. Резолюцията от 2000 година на Лисабонския Европейски Съвет, а именно да се
направи Европа не само най-конкурентната и динамична, основана на знание
икономика в света до 2010 година, но също така да се постигне по-висока социална
кохезия трябва да бъде приложена. Остават ни само три години до планирания краен
срок. Ето защо тазгодишната Среща на хората, живеещи в бедност, има такова голямо
значение: Става въпрос да се прецени критично състоянието и да се покаже какво
може и трябва да бъде прието като следващи цели. Двете цели не бива да бъдат
разглеждани като само мъгливо свързани или всъщност несвързани изобщо. По-скоро
най-динамичната икономика и социалната кохезия трябва да бъдат взаимосвързани. В
същото време, се оказва че тази Европа е също така отговорна и за нещо друго.
Мигриращите от бедните и заплашени от граждански войни региони на света идват в
Европа с или без паспорти и разрешения за пребиваване. Европа е част от глобалната
икономическа система, която маргинализира големи части от населението на света в
социални термини. Бедността и социалното изключване във и извън Европа са
комплексни теми, които могат да доведат до полемики, но също така те правят
възможно и търсенето на стратегии, които могат да ни водят по пътя напред. Нека
заедно се опитаме да постигнем това.
Епископ Мария Йепсен
Northelbian Evangelical-Lutheran Church, Hamburg

Проф. Д-р Ернст-Улрих Хустер
Evangelical University of Applied Sciences
Rhinelи/Westphalia-Lippe Bochum
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Откриване и въвеждащи изказвания

Реч при откриването
”Отговорност за цялото – Отговорност за индивида –
За Европа със социално лице”“
Франц Мюнтеферинг, Федерално министерство на труда и социалните дела
Приветствие
Владимир Спидла
Комисар на ЕС по заетостта, социалните дела и равните възможности
Лаури Сивонен
Съветник – Служба към Комисаря по човешки права на Съвета на Европа
Доклад от опита
Виржини Поалвер
Участник в 5тата Европейска Среща на хората, живеещи в бедност

“Европа е един от най-богати райони на земята.
Никой не трябва да остава равнодушен, че и тук има хора, които живеят в бедност.
Франц Мюнтеферинг

Германският

федерален

Министър

на

труда

и

социалните

дела,

Франц

Мюнтеферинг, постави чисто политическо послание в центъра на своята реч:
“Политиците са отговорни за цялото. Те трябва да уважават и индивидуалното.”
Съответно на това, борбата срещу бедността и социалното изключване не е само
въпрос на човешка симпатия, но служи и в добре разбран интерес на обществото като
цяло. В политическото развитие, и въпреки различните традиции в 27те страни членки,
Европа може да се позове на своите съвместно поддържани ценности и идеи. Така
например, идеята за държава на социалното благоденствие, на социалната пазарна
икономика и на социалното партньорство в своята сърцевина се отнасят до всички
части на Европа. Заедно с това: “Ние имаме общ образ на човешкото достойнство и на
социалното общество. Това ръководи нашите действия и налага задължения върху
цялата политическа област.” Така едно от главните предизвикателства пред
европейската социална политика е да оформи вътрешния пазар като социален пазар и
да се отрази на икономическите, екологическите и социалните въпроси като цяло.
Мотото на германското президентство на Съвета е подходящо: “Да обединим сили за
социална Европа – за социален свят!”
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Министър Мюнтеферинг наблегна на това, че националните традиции са доминиращ
фактор в социалната политика. Затова и той призова към интензивна обмяна на опит –
“с повече кураж да се насочим към по-конкретни цели и с ясно, прозрачно представяне
на напредъка, направен в съответните социални среди”. Германското президентство
провежда кампания в този контекст да бъдат приети социално-политически ръководни
принципи при Ревизията на Интегрираните Ръководни принципи през 2008. Не става
дума да се формулират само “минимални стандарти, но също така и социален прогрес,
който все още трябва да постигнем.”
Главна задача, която трябва да бъде изпълнена от страна на социалната политика –
според министър Мюнтеферинг – е да се създаде място където могат да участват
всички хора. От негова гледна точка, следните три части имат основно значение за
политиката на социална интеграция:
•

Образованието поставя основите на самоопределян живот. Това е човешко
право, и следователно представлява предпоставка на всички обсъждания.
Равните възможности са зависими от равните образователни възможности
налични от началото, така че хората да не бъдат хванати в спиралата на
съществуването без перспективи и да се изправят пред социално изключване.
Така индивидуалните траектории на бедност трябва да бъдат прекъснати
колкото може по-рано.

•

Да имаш работа не само осигурява жизнен стандарт на хората, признание и – в
идеалния случай – степен на самореализация. Погледната от тази гледна точка,
целта на пълната заетост е равнозначна на поддържането на социалната
интеграция. Но като казваме това, си даваме сметка че има недостатъци на
наемането на работа, особено в сферата на ниско - квалифицираната заетост.
Ученето през целия живот и приспособените умения са нужни, за да се
подобрят възможностите за заетост. Германското президентство на Съвета
обобщава съответните опити под термина “добри работни места”. Това
изискване

предполага

едновременно

повече

работни

места,

както

и

справедливо заплащане, юридическа сигурност, здравна защита на работа,
приятелски

настроени

към

семейството

работни

места

и

достатъчно

възможности за по-нататъшно обучение.
•

Третото централно условие за реализацията на правата на социално участие е
достъп до адекватни жилища за хората в една среда, в която си струва да се
живее.
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Политика, която приема хората сериозно, не може да обещае бърза промяна на
увеличаващите се бедност и социално изключване. Въпреки това: “Прогресът е
възможен!” – това е стоящ ангажимент и трябва да служи за ориентация на
(европейската) политика. Политиците не могат да се примирят с факта, че има хора,
които са изключени от тези три области на живота. За да се подхранва социалната
интеграция е необходимо, от една страна, повече отговорност и, от друга, право на
надеждна държавна подкрепа. Идеята на държавата на социалното благосъстояние да
се организира солидарност е по-актуална от всякога, според Министъра, но тя също
така изисква повече обществен дух и частна инициатива..

“Ако ние политиците искаме да вземем мерки за вашите потребности и да оценим
какво значение имат мерките за справяне с бедността и социалното изключване,
ние трябва да обърнем внимание на това, което имате да ни кажете.”
Владимир Спидла
Комисарят на ЕС по заетостта, социалните дела и равните възможности, Владимир
Спидла, смята, че всекидневната политическа работа трябва донякъде да навакса
когато става дума за възможностите за по-добро включване на хората, директно
засегнати от бедността, в политическия процес и да се вслушва по-пряко в техните
потребности. В крайна сметка, отговорната политика зависи точно от гласовете на
засегнатите, защото само ако те са в състояние да артикулират и да поставят своите
изисквания е възможно (социалните) политически дейности да бъдат приспособени
към тях. Европейският съюз не веднъж е засягал въпроса за социалната интеграция
през своето 50годишно съществуване. Може да се наблюдава, че въпросите на
социалното кохезия и интеграция се превръщат във все по-спешни и по-сложни в
Съюза, който расте. Европейският съюз реагира на това на Срещата на най-високо
равнище в Амстердам през 1997 и разшири компетенциите на Общността в сферата
на социалната защита. На базата на знанието, че “Броят на хората, живеещи под
границата на бедността и в социално изключване в Съюза е неприемливо”, главите на
държавите и правителствата решиха на Срещата на най-високо равнище в Лисабон
през 2000та година ефективно да се преборят с бедността и социалното изключване
до 2010 във всички страни членки.
Ако някой погледне резултатите в Съвместния доклад по социална защита и социално
включване, предаден от Европейската комисия през февруари 2007, той ще открие, че
въпреки всичко рискът от бедност е все още висок в Европейския съюз, като средният
през 2004 година е 16 процента. Същевременно, цифрите показват една сериозна
пропаст в просперитета между и вътре в самите страни членки – както и полово
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специфично разпространение на рисковете от бедност. Съвместният доклад също така
подчертава необходимостта да се включат всички подходящи заинтересовани страни
на гражданското общество и социалните партньори при разработването на национални
стратегии за борбата срещу бедността и социалното изключване. Поощряването на
участието е централен елемент в борбата срещу бедността и социалното изключване.
Това значи не само да се изслушат засегнатите, но също така те да бъдат включени в
политическия процес по подходящ начин.
Комисарят Спидла заяви че, не на последно място благодарение на Отвореният метод
на координация за социална защита и социално включване (ОМК), в рамките на
Европейския съюзa е създадена нюансирана отчетна система, която има на
разположение значителен количествен материал за тенденциите в социалната
ситуация в Европа.

Независимо от това, все още няма качествени изследвания,

описващи и анализиращи обстоятелствата на живота на хората в конкретни термини.
Опитът на засегнатите не е разглеждан и проучен систематично. Затова е важно и тези
групи от хора да бъдат по-добре включени в дискусиите и изследванията.
Европейските срещи на хората, живеещи в бедност, подчертават правото на
консултация на засегнатите. Както Комисар Спидла казва, те създават форум за
обмяна между хората, живеещи в бедност и политиците. Срещите им предоставят
място, където да се вслушат, да разберат и да получат информация един от друг.
Имайки предвид всичко, срещите помогнаха през годините да се задълбочи
разбирането за многомерния характер на бедността и социалното изключване и това
да се илюстрира на базата на индивидуалните реалности.
Също така стана ясно, на базата на тази обмяна, че ефективната политика срещу
бедността и социалното изключване трябва да е обвързана с много измерения, които
зависят едно от друго и взаимно се стимулират. Те включват социално политически
въпроси, като достъп до заетост, която осигурява жизнените стандарти на хората,
сигурност за възможностите за обучение и образование, достъп до подходящо
здравеопазване, както и (безграничен) достъп до социални блага и услуги като цяло.
Комисар Спидла посочи, че Европейският съюз цели да засили социалната кохезия в
ЕС. Налице е голям избор от средства на разположение, за да се изпълни това,
включително докладите, разработвани в рамката на ОМК, Структурните фондове и
Програмата на Общността ПРОГРЕС, обявена отново през 2007. Различни инициативи
на Комисията са насочени да привлекат внимание върху някои групи, изправени пред
проблеми като поощряване на проекти за подобряване на възможностите за работа за
хората, които са най-отдалечени от трудовия пазар.
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2007 година е Европейската година на равните възможности за всички. За да се
уверим, че мотото на Европейският съюз “Единство в разнообразието” (In varietate
concordia) не остава само на хартия, е важно ясно да се подчертаят връзките между
политиката, стимулираща равните възможности и социалната интеграция. За тази цел,
обаче, гражданите също трябва да бъдат включени по подходящ начин в Европейският
процес на интеграция. В този смисъл, 6тата Европейска среща на хората, живеещи в
бедност, помага да се поощри борбата срещу бедността и социалното изключване на
всички нива.

“Човешките права не са просто лукс за един малък и привилегирован елит. (…)
Бедността неизбежно е атака срещу човешкото достойнство. Тя също така служи
като непреодолима пречка пред упражняването на граждански и политически
права.”
Лаури Сивонен

Като съветник в Службата на Комисаря по човешки права в Съвета на Европа, Лаури
Сивонен приветства Срещата от името на Съвета на Европа. Според Комисаря за
човешки права, Томас Хамарберг, 6тата Среща на хора, живеещи бедност, е добра
възможност за да се оцени направения напредък по отношение на Лисабонската
стратегия. Фокусът беше върху въпроса какво е постигнато в Европа и дали ЕС е на
път да постигне целта си до 2010.
Много път е изминат от първата Среща през 2001, когато е повдигнат въпроса как
засегнатите могат да допринесат за изпълнението на Лисабонската стратегия. От
тогава, тези срещи се провеждат на равни интервали от време – достатъчна причина
да се открие, че те имат сериозен и плодотворен ефект върху изпълнението на
европейската политика за борба с бедността и социалното изключване.
Същевременно, срещите показват ясно идеята на Съюза, че действието срещу
бедността и социалното изключване винаги трябва да бъде осъществявано заедно със
засегнатите и с тези, които представляват техните интереси.
Съвместният доклад по социална защита и социално включване, който е представен
от Комисаря Спидла на 20 февруари 2007, също така, обаче, показва че много хора
остават маргинализирани сред благоденстваща Европа. 16% от мъжете и жените в
Европа живеят в бедност, а други 10% в безработни домакинства. И макар че може да
се наблюдава нарастваща тревога от социалното изключване в обществото, много
бедни хора остават стигматизирани и непривилегировани.
Като организация за правата на човека, съветът на Европа също адресира проблеми,
свързани с борбата срещу бедността и социалното изключване. Съветът на Европа е
приел две важни конвенции за да предпази фундаменталните права, под формата на
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Европейска конвенция за защита на човешките права и фундаменталните свободи, за
граждански и политически права, и Европейската Социална Харта за социални и
икономически права. Една от най-важните цели, преследвани от Съвета на Европа е
да се защитят социалните права.
Човешките права не са привилегия само на дадена група. Социалните и икономически
права подкрепят свободата и гражданските права – и обратно! Хора, които живеят в
бедност и социално изключване, са лишени от достъп до тези права. Хора, които всеки
ден се борят за да оцелеят, не могат да вземат участие в публичния живот.
Една от целите на срещата – според Сивонен – е да привлече внимание върху
примерите за успешна интеграция. На 23 март 2007, Съветът на Европа, в съдействие
с Европейската комисия, представи нова европейска дискусионна платформа за
етични инициативи за борба с бедността и социалното изключване в дух на
солидарност. Този проект е специален, защото последователно се опитва да включи
засегнатите, а не цели преди всичко да им осигури помощ чрез институциите.
Ксенофобията и расизмът са основни теми в Европа днес. Примерът на ромите
показва как ксенофобията и расизмът могат да се свържат с форми на крайна бедност.
Ромите са жертва на дискриминация в много области, независимо дали става дума за
образователната или здравната система или за трудовия пазар или за достъпа до
социални услуги. Друга причина за загриженост е темата за детската бедност.
Бедността и социалното изключване могат да имат директно въздействие върху
душевното и физическо здраве на децата и върху техните образователни
възможности.
Обобщавайки, Сивонен заключи, че бедността винаги е съпроводена от изключване на
засегнатите от техните права. Една политика, насочена срещу бедността и социалното
изключване, трябва, следователно, да осигури достъп на всички до права на участие в
обществото. Това включва, по еднакъв начин, правото на образование и правото на
обучение и работа, подходящо жилище и до социални услуги в здравеопазването.
Подходът за борба с бедността чрез прилагането на човешките права цели да даде
възможност на хората да упражняват своите права напълно!

“Тези срещи ни дават възможност да се срещнем един с друг и да получим сила от
общуването с други хора, живеещи в бедност, по отношение на идеята за участие.
За нашата делегация това е като да поемем дъх от бутилка с кислород!”
Виржини Поалвер
Бидейки член на френската делегация на 5тата среща на хората, живеещи в бедност и
социално изключване, Виржини Поалвер докладва за своя опит и впечатления. Тя
обедини тази ретроспекция с нейните очаквания към конференцията. Срещата през
миналата година беше основна възможност да се привлече публичното внимание. Тя
предостави на хората в бедност възможността да минат към действия за себе си и за
останалите. Участниците тук имат дълга традиция в борбата с бедността и социалното
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изключване, и е ясно че, промените най-напред изискват време, и второ, че те могат да
бъдат постигнати само в сътрудничество с много други играчи. Срещите на хората,
живеещи в бедност, са важно средство за това.
Виржини Поалвер докладва, че комплексната социална ситуация в ЕС е била уточнена
от участниците чрез много илюстрации на реални обстоятелства, както и различията,
които съществуват в степента на социалната сигурност. Да бъдеш беден в Европа не
означава да си еднакво беден! Трудностите, с които хората трябва да се справят, се
различават сериозно. В този смисъл, Срещата също така дава възможност да се
наблегне върху личния опит с бедността.
Според нейните възгледи, срещите в Брюксел са добра възможност да се увеличи
участието на засегнатите. Делегатите откриха първо форум, в който да обменят
възгледи и да се отнасят със солидарност, и второ се почувстваха много по-сериозно
приети от политиците. Участието в тези срещи има също така и конкретно влияние във
Франция. Като пример, провеждането на регионалните и транснационални срещи се
провежда в сътрудничество с организации за социално финансиране. Целта на тези
срещи е социалните работници и хората в бедност да се запознаят, за да развият
форми на конкретно включване. Важно е да се привлече вниманието на вземащите
политически решения, за да могат те да разберат, че има решения на социалните
проблеми. Друго директно следствие от 5тата Европейска среща е формирането на
“La parole du citoyen” асоциация (Гласът на гражданите), която обхваща едновременно
хора, живеещи в бедност и социални работници.
С оглед на тазгодишната среща, Виржини Поалвер изрази своята надежда, че ще има
възможност да се направи преглед и да се дискутират следващите стъпки, които
трябва да бъдат предприети. Лисабонската стратегия цели да постигне сериозен
прогрес в борбата срещу бедността до 2010. Въпросът е какви развития се разглеждат
в страните от Европейския съюз. Виржини Поалвер посочи по-горе изложените
централни начини за борба с бедността и социалното изключване: достъп до трудовия
пазар, до достоен приход и до жилища, интеграция на мигрантите, участие на
засегнатите и т. н. Тя подчерта важността да продължим да се стремим към тази цел,
за да допринесем за една социална Европа, полезна за своите граждани. Срещите на
хората, живеещи в бедност, са възможност да се обединим, да обменим информация и
да се отървем от пасивността. Въпреки всичко това, не бива да забравяме, че
обмяната трябва да бъде следвана от действия – иначе всичко ще бъде напразно.
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“Към какво се стремяхме, къде сме сега”
Символичните обекти, представени на Срещата

Под мотото “Към какво се стремяхме, къде сме сега” двадесет и пет делегации,
Европейската комисия, Комитетът за социална защита, белгийското фесерално
министерство на социалната интеграция, както и европейската анти бедност мрежа,
обобщиха своя опит от предишните пет срещи и визуализираха резултатите чрез
триизмерни обекти. Свързан с това беше и въпросът как включването на хората в
бедност въздейства на процеса на социална интеграция. Презентациите са групирани
по области на действие, а техните главни формулировки са изложени по долу. Някои
презентации попадат в различни групи, тъй като са фокусирани върху различни теми.
Бедност и участие
Презентациите от България, Кипър, Франция, Обединеното кралство и Португалия
показаха по различни начини как бедността може да се използва за синоним на едно
общество, загубило своя баланс. Това важи независимо от различните нива на
просперитет, като съществуващите между България и Франция. Бедността и опитът от
социалното изключване са подобни по отношение на просперитета на обществото, за
което става въпрос, затова и различните обстоятелства, с които се срещат засегнатите
в различните страни трудно могат да бъдат сравнени една с друга в статистическо
отношение. Ако, обаче, човек се съсредоточи върху хората, той вижда чрез
презентациите че конкретния опит в бедността и социалното изключване, и
последващата липса на участие и възможности за реализация са толкова универсални
колкото лежащите под повърхността социално разпределителни конфликти и
политически противоречия.
Българската делегация изрази, чрез представяне на безсмислени предмети (чаша без
дъно, пластична цигара), че хората в бедност се чувстват изключени от участие в
живота на обществото в резултат на изолация и стигматизация. Бедността се смята за
загуба на смисъл. Въпреки това, да се справиш в борбата с бедността и социалното
изключване не е само въпрос на това как индивидуалностите да бъдат интегрирани в
обществото. Всъщност това е проблем на политическия дебат по въпроса как
ресурсите на обществото като цяло трябва да бъдат разпределени. Социално
справедливо ли е – както попита българската делегация – правителството да
изразходва парите за военни съоръжения, докато същевременно много пенсионери
получават пенсия, с която не могат да преживеят?
Кипърската делегация пое тази мисъл и обсъди как участието на хората в бедност в
политическия процес може да бъде засилено допълнително. Също така или може би
точно затова особено в страна, в която бедността е маргинален феномен, възниква
проблемът за политическото лобиране на социалните малцинства. Докато в България
всички са наясно със социалното изключване на възрастните хора, в Кипър трябва да
се осъществи лобиране за да може засегнатите да направят себе си част от
колективното съзнание. Както беше показано от представянето на Кипър, тук има два
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належащи проблема: Първо, трудностите в намирането на финансиращи
споразумения за социални проекти в страната, но също така и от Европейския съюз, и
второ - бавното ниво на промяна за хората.
Общество, което се стреми да открие своя баланс, трябва да приеме пълноправно
хората с опит в бедността и социалното изключване. То трябва да уважава техните
права и да увеличи участието им. Презентацията на френската делегация показа как
може да се постигне осведоменост за борбата срещу бедността и социалното
изключване с малки стъпки. Тук, срещите на хората в бедност и социално изключване
са оказали влияние на национално и регионално ниво. Например, проведени са
множество само - организирани инициативи, в които засегнатите привличат
вниманието към своите ситуации и активно призовават за своите права на участие.
Идеята тук е да не се допуска някой да попада в изолация. Участието се нуждае от
политически и социални условия, които са отворени за участие, и които са най-малко
толкова важни, колкото и самото желание на човека да вземе активна роля в
упражняването на фундаменталните ценности на “свобода, равенство, участие”
символизирани чрез френския обект. В крайна сметка, само чрез постоянен натиск по
места политическият процес ще се отвори за засегнатите.
Делегацията на Обединеното Кралство също така смята че правата на участие на
хората, живеещи в бедност, са нарушени по много начини. Според тях, обещанието за
социално участие може да бъде онагледено като врата пред която са поставени
многообразни бариери. Расизма, всички типове дискриминация, липсата на
възможности за работа, ограничения достъп до социални и културни услуги, всичко
това води хората, живеещи в бедност все повече до живот в свят, който е паралелен
на този на мнозинството от обществото. Така, примерът от ОК също така показва че
по-голямо участие е възможно. Например, групата посочи че качествените
изследвания сред засегнатите и разработването на Националния план за действие
срещу бедността и социалното изключване в рамката на Лисабонската стратегия, със
сигурност са допринесли за по-високо участие от страна на засегнатите.
Примерът от делегацията от Португалия също така показва как може да бъде
организирано по-високо участие, например в областта на работата с възрастните.
Заетостта и дейностите през свободното време са били развити за възрастните хора в
непривилегировано положение в проект, наречен “Давайки възможност за участие” –
частично в сътрудничество с местни фирми. Обектът на делегацията – порцеланова
чиния, изрисувана с цвете, изработена през времетраенето на проекта – символизира
как възрастните хора, поради своя опит и умения, могат да превърнат нещо очевидно
излишно в изкуство. Други девет микропроекта са достигнали до други целеви групи
като деца, непълнолетни и ментално болни. Дейностите показват как участието може
да бъде реализирано в различни ситуации. Обаче, трябва да се мине дълъг път,
трябва да се изградят мрежи и трябва да се създаде пространство за участие. Оказва
се че е твърде трудно да се прехвърлят опити от добри практики от фаза в един
временен модел в дългосрочни практики.
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Бедността и провала в солидарността
Бедността и социално изключване са разкъсване на солидарността между хората, не
само в обществото като цяло, но също така и между групите от хора живеещи в
бедност. Те биват изтласкани в периферията било съзнателно, била несъзнателно.
Тези хора изчезват от поглед и няма автоматичен механизъм водещ към тези които се
занимават с обединяването и артикулирането на техните потребности. Менталните и
физически напрежения на всекидневния живот често са толкова силни, че им липсват
не само възможности, но и сила и желание да отстояват своите права. Делегациите на
Австрия, Испания, Германия и Словения се концентрираха върху този проблем.
“Имало някога едно тъжно малко дете. Очите му гледали към света, който изглеждал
твърде голям. В детството то е разбрало какво означава мъка. То не очаквало нищо от
своя живот. ” – така италианската делегация започна своето представяне, разказвайки
за малкото момче, което през целия си живот е изпитвало липса на солидарност и е
страдало от социална изолация. Един ден детето срещнало други хора на пазара,
които също като него са живеели в периферията на обществото. Но настъпила
промяна, защото хората изведнъж разбрали силата на броя си – те се обединили и
започнали да говорят в един глас.
Чувството на изключване, на индивидуална безпомощност бе визуализирано от
Австрия. Зарчето символизира различните страни на бедността и изключването.
Отделните страни се допират само по ръбовете – така както всеки индивид или група в
крайна сметка са сами в своите страхове и потребности. Зарът пояснява и нещо друго
– че няма значение как се обръща той, наблюдателят може да вижда винаги само
едната му страна. Колкото е селективна, тази представа за обществото показва и
колко свързани и важни са в крайна сметка социалното подпомагане и услугите за
подкрепа. Ние сме късметлии ако нашият зар се падне. Тази група може да привлече
вниманието и да получи подкрепа. Другите остават в сянка – и също така отчасти се
докосват до ръбовете, оставайки изолирани и без възможност да установят контакт.
Същите идеи може да се видят и в приносът на Испанската делегация. Оцветени
балони символизират проблемите, които карат хората живеещи в бедност и
изключване да защитават своите интереси. Работата в мрежи, участие от страна на
тези, които са засегнати, емпатия, внимание, и помощ за да се постигне самопомощ са
за Испанската делегация символите, които могат да покажат пътя за решаване на
социалните проблеми в духа на партньорство.
Парче хляб визуализира за германската делегация способността на обществото да
покаже солидарност и всички да вземат участие в общия просперитет. Хлябът е
символ на това и подчертава гладът на всички в еднаква мяра. В Срещите на хората
живеещи в бедност, делегацията също вижда знаци че е възможно да се справим с
разкъсването на солидарността. Така, присъствието на вземащите решения
нарастваше в течение на годините, което увеличаваше значимостта на Срещите и те
биваха вземане насериозно извън кръга на самите участници.
Германската
Национална мрежа успя да организира подобна конференция в Германия през
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миналата година и да подтикне участието на бедните на национално ниво. Тези
дейности може да бъдат твърде значими в борбата с бедността и социалното
изключване, но не бива да се забравя и въпросът за разпределението между бедните
и богатите, а следователно и търсенето на една система, по-справедлива
икономически и социално – поне според призива отправен от Германската делегация.
Словенската делегация добави към това и твърдението, че борбата срещу бедността и
социалното изключване би могла да е успешна в едно съвместно интернационално
усилие. Всяка държава има собствените си проблеми и очаквани решения.
Социалните проблеми впрочем, не се спират на границите между страните от общият
Европейски дом. Ето защо ЕС трябва да се погрижи страните да не се надхитрят една
друга, а да си сътрудничат и да обменят помежду си когато се сблъскват с глобални
тенденции към разкъсване на солидарността.
Многоизмерната природа на бедността
Приносът на делегациите на Полша, Унгария, Малта, Гърция, Холандия, Дания,
Люксембург и Швеция е в показването на многомерната природа на бедността и
социалното изключване. Те показват широкия спектър от рискове на социалното
изключване и идентифицират главно жените, децата и бездомните като целеви групи,
като особено засегнати. Полската делегация намира чрез кактуса семпла но
красноречива илюстрация, която подчертава както разнообразието на социалното
изключване, така и силата на волята от страна на засегнатите да променят
ситуацията. Дори и натискът на най-неблагоприятните условия не може да спре това
малко растение и то оцелява. Но както кактусът се нуждае от малко вода от време на
време, така и хората живеещи в бедност в периферията на обществата се нуждаят от
специална подкрепа за да могат да се развият техните възможности.
В контекста на различните рискове на бедността, Унгарската делегация посочва
последствията за здравето, ограниченият достъп до образование и обучение,
неадекватния свободен достъп до блага и услуги. Посочено бе че в Унгария
ситуацията значително се влошава особено в селските райони, за разлика от
градовете. Неща повече, държавните социални услуги не се адаптират към натиска
пораждан от срещаните проблеми.
Топка, спукана на половината описва ситуацията в Малта. Издутата част символизира
напредъка в борбата срещу бедността и социалното изключване, докато другата част
символизира настъпващите предизвикателства. Делегацията счита, че много е
известно относно многомерната природа на бедността, но това често играе малка роля
в политическия процес. Политическата арена бавно се отваря към по-голямо участие,
например, Парламентът за първи път обсъжда проект на закон заедно с НПО, но в
същото време липсва желание у много страни да се използва наличното знание
относно каузалните връзки и възможни решения. Поради тази причина делегацията
призовава да се направи усилие за увеличаване на осъзнаването на проблемите, чрез
финансиране на НПО за изпълнение на изследователски проекти и по-добро
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използване на Структурните фондове и въвеждането на социалното включване като
централно направление на всички полета на политиките.
Гръцката делегация продължи списъка на Малтийската делегация с послание в
бутилка. Писмото изразява нуждата на засегнатите хора, но също така е и послание
към политиците. Бутилката съдържа искане за диалог относно по-справедливо
разпределение на просперитета на обществата и формулиране на съответните
проблемни полета, подчертавайки целия спектър на социалното изключване: заетост,
старост, жилища, здраве, вода за пиене, достъпна енергия, образование и достъп до
култура.
Презентациите впрочем, съдържат и равносметка на съществуващите решения за
борба със социалното изключване. Например, според Холандската група
правителството е постигнало големи успехи в борбата с бедността и социалното
изключване. Списъкът показва също, многостранната природа на проблемите.
Например, според делегацията женската безработица е намаляла защото домашното
насилие е било признато за проблем, отчитат се по-малко отпадания от училище и
достъпът на хора с увреждания до публичните услуги е бил подобрен. От друга страна
много проблеми си остават нерешени. Например, липсват достатъчно жилища в
градовете. Младежката безработица все още е висока. В крайна сметка е трудно да се
каже какъв е именно приносът на Лисабонската стратегия за подобряване на
социалната ситуация. Няма съмнение обаче, че тя води до по-добро разбиране на
многомерната природа на бедността и рисковете на социалното изключване и
поддържа дебата за подобряване участието и възможностите за реализиране на
политическия дневен ред.
Датската делегация отдава специално внимание на връзката между бедност и
неадекватните образователни възможности. Представен бе проект който успешно
стабилизира социално-депривилегированите млади хора така че те могат да поемат
отговорността за самите себе си. Младежите се подготвят за трудовия пазар със
специални грижи и съвети и в този процес научават да уважават себе си и другите.
Проектът подчертава и пример как достъпа да прецизни индивидуализирани
образователни възможности може да прекъсне спиралата на бедност и социално
изключване.
Делегацията от Люксембург се фокусира върху здравните рискове произтичащи от
бедността. Неин символ е шкафът “Shalf” – игра на думи включваща споделям и шкаф.
Въз основа на мнението, че бедността е преди всичко относителен проблем в богатото
общество, каквото е Люксембург, групата подчертава фундаментален проблем –
ограничен достъп на хората до здравословна храна. Липсата на средства, както и
липсата на знание относно здравословната храна водят до нездравословни жизнени
стилове, особено за децата от депривилегировани семейства. Магазин за социална
храна като този отворен в Люксембург може да бъде начална стъпка към практическо
прилагане на правото на здравословна храна.
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Шведската делегация представи детайлна равносметка на индивидуалните
въздействия на различните прояви на бедността. Рисковете на изключването, които
често са комулативни, водят до загуба на посока и създават сред своите жертви
негативна, често пъти натоварена с чувство за вина, представа за самите себе си.
Състоянието на зависимост от социалните трансфери и подкрепа поражда не само
усещане за зависимост, но и също така ограничава свободата на засегнатите хора да
планират своя живот. Бедността и социалното изключване водят до социална
изолация, участието в живота на обществото става възможно само на ниско ниво. Това
води до чувство за безполезност. Навиците и дейностите необходими за изграждане
на добра структура на всекидневния живот, просто липсват. Достъпът до здравни
грижи също е ограничен и това е още по-важно защото животът в бедност поражда
много ментални и физически напрежения и оказва натиск върху здравето. Бедността и
социалното изключване могат да бъдат унизителни ако хората не се третират с
уважение и човешко съчувствие, ако решенията, които ги засягат се вземат не от тях а
вместо тях, ако им е отказано участие.
Бедност и бездомност
Много делегации се фокусират върху проблемът за достъп до подходящо жилище като
една от базисните човешки потребности. Презентациите на делегациите на Белгия,
Чешката република, Норвегия, Финландия разкриват, че много хора нямат покрив над
главите си в развитите страни на ЕС или са принудени да живеят в неподходящи
жилища. Тези хора са между най-тежко засегнатите от бедност и социално
изключване. Без жилище като място което предлага защита и без възможността да се
придобие, достъпа до социално участие си остава по-далеч от луната. Също така в
случая с ромите може да се види как ксенофобията и расизма са едновременно
причина и резултат от изключване, бездомността показва също че може да се
разглежда като Параграф 22 възникващ от масивни всекидневни нарушения на общи
човешки права.
Белгийската делегация символизира основната човешка потребност за защита и
сигурност чрез палатка. Групата извлече от това призив да се съобразяваме с правото
на всички хора на подходящо жилище като централно фундаментално условие за
социално участие. Така че палатката може да защити хората, но достъпът до социални
услуги, в частност тези в областта на образованието и здравеопазването, трябва също
да се улесни. По-конкретно, делегацията би искала да види една по-открита дискусия
относно това как основните потребности на хората могат да се дефинират и чрез какви
права и задължения те трябва да бъдат допълнени.
Със своя обект, чешката делегация също така призова към фундаменталното право на
дом. Те използваха скромна къща без покрив като символ на факта, че много къщи в
Република Чехия са в лошо състояние. Тук също така, да нямаш покрив над главата си
е символ на липсата на сигурност и удобства. Мишката в къщата показва специално
условията, в които живеят ромите, и преди всичко жените и децата. Според опита на
делегацията, много роми буквално трябва да живеят с това, което другите изхвърлят и
в неподходящи. Примера с ромските жени показва особено изразително как липсата на
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дом води по-нататък до социални пречки и дискриминация. Например, делегатите
докладваха за стерилизация и принудителни аборти срещу експлицитната воля на
жените.
Примерът от Финландия показва как публичното внимание към темата може успешно
да се повиши. Ненабиващ се на очи, но също така мистериозен символ върху значка
(черен огън) е бил достатъчен за група доброволци да предизвикат любопитство и да
започнат разговор с други хора по темата. Активистите са увеличили тяхната
автентичност като са живели един ден годишно като бездомни хора. 850 доклади от
опита на бездомни хора са били събрани и публикувани в контекста на друга кампания.
Така е станало възможно чрез този тип публична работа да се изгради гъста мрежа,
която се възприема сериозно и от финландските политици. Според делегацията,
основният проблем обаче остава защото обещанията направени от политиците често
не влияят върху реалните ситуации, в които се намират засегнатите. Затова
делегацията предложи дебат как политиците могат да бъдат по-ефективно задължени
да осъществяват своите обещания чрез въвеждането на конкретни санкциониращи
механизми.
Норвежката делегация също така засегна тези проблеми. Според нея, не е достатъчно
непрекъснато да се изисква допълнителна подкрепа за засегнатите. От централно
значение е как, до каква степен и по какви начини действително се предлага помощ на
бездомните хора. В много случаи – според делегацията – едно по-човешко отношение
от страна на властите в съответствие с потребностите на засегнатите вече ще бъде
достатъчно за да се избегне бездомността и други форми на социално изключване.
Като цяло, липсват интегрирани подходи, които да пронизват отделните политически
области. В този контекст, групата обърна внимание на друг проблем: Правителството
на Норвегия има за цел да намали бездомността с тридесет процента. Това звучи
амбициозно, но се разглежда и като основен проблем от делегацията тъй като то
означава че седемдесет процента от засегнатите остават в състояние, в което не им е
възможно да се освободят от обстоятелствата на своя живот.
Бедност и миграция
В своето представяне Ирландската делегация привлече вниманието върху ситуацията
на мигрантите. Шест области са от особено значение за жизнените условия според
тях. Първо, те посочват недостатъчната финансова подкрепа. Всеки възрастен търсещ
убежище в Ирландия е имал право на 19 Евро на седмица, докато децата получават
половината от тази сума. Както и в други страни от ЕС на засегнатите лица не им се
разрешава да работят. Храна им се предлага в столовете, но културните или
религиозни потребности често не се зачитат. В крайна сметка остава напълно неясно
как търсещите убежище в Ирландия могат да живеят по сносен начин при тези
условия. Втори проблем е експлоатацията и ограничената мобилност на
чуждестранните работници. Много трудови мигранти силно зависят от техните
работодатели и имат ограничени разрешителни за работа. Не се спазват стандартите
за заплащане и наемане и работниците се държат в постоянен страх, че може да
загубят работата си и да бъдат депортирани. Заетостта е ключ към социално участие –
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но бива използвана като верига за тези хора. Трето, мигрантите специално страдат от
расизъм и дискриминация, които достигат дори и до физически нападения. Специална
форма на дискриминация е, четвърто, неадекватното признаване на формалната
квалификация. Така много мигранти не могат да намерят работа, подходяща за
тяхната квалификация. Като парадокс на интеграцията може да се посочи, че докато
някои преминават по-нататъшно обучение за да се подобрят шансовете им за
наемане, други биват изключени от възможностите да подобрят квалификацията си.
Пети проблем се крие в ситуацията на т.нар. “мигранти без документи”, чийто брой
расте в цяла Европа. Те са особено засегнати от социално изключване и
дискриминация тъй като не могат да постигнат каквито и да било права или ползване
на социални услуги поради липсата на легално разрешение за престой. Шесто,
ограничените възможности за събиране на семействата също са проблем на социално
изключване. Търсещите убежище и трудовите мигранти нямат директно право да
приемат при себе си членовете на своите семейства. Необходими са години докато се
изпълнят формалните предпоставки, което е ситуация на голямо емоционално
напрежение за всички засегнати лица.
Правата на участие като надежда за бъдещето.
Презентациите от Литва и Латвия разкриват почти поетично надеждите на хората
живеещи в бедност за подобряване на обстоятелствата. Особено в пост
комунистическите страни на трансформация, хората живеят в големи социални
контрасти. Социалните трансфери не се справят с растящите издръжки на живота,
социално услуги, които по-рано са били безплатни вече не са достъпни за бедните или
са били премахнати напълно. В тази ситуация Латвийската делегация представи
стилизирано цвете, което пробива през снежна покривка като символ на живота.
Впрочем, цветето има празни цветчета защото живота на хората в бедност често е
безрадостно, безцветно съществуване. Но има и надежда че един по-добър живот ще
дойде след 2010 година. Например, дори и интеграцията на Латвия в ЕС беше
немислима преди 10 години. Първите стъпки към едно по-голямо участие на тези,
които са засегнати вече са предприети с участието на НПО в подготовката на
Национален план за действие срещу бедността и социалното изключване.
Бедността е също така част от социалната реалност за Литовската делегация. Техният
собствен опит на Брюкселските срещи изразява фактът че бедността и социалното
изключване се чувстват различно от хората по различен начин, от това което
статистиката и изследванията изразяват. Има много сиви зони и области, които не
могат да се опишат с научни термини. Взаимната обмяна на опит е незаменима като
средство за да се намери път вън от бедността и социалното изключване. Хората в
бедност са символизирани с фитил, а самата бедност с пламък. Веднаж започнал
огъня той консумира фитила но също така и бедността.
Борбата с бедността като политически мандат
Презентациите на ЕAPN, Комитета за социална защита, Белгийското федерално
министерство за социална интеграция и ЕК преди всичко подчертаха, че тази форма
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на обмяна на мнения също така се взема насериозно от институциите и че е довела до
интензивна рефлексия по тяхната роля в цялостния процес.
Предметът на EAPN посочва чрез различните страни на зара по какъв начин шестте
среши в Брюксел са повлияли върху участниците в тях. Въпреки че само ограничен
брой хора могат да бъдат поканени на всеки митинг, опитът показва че един
нарастващ брой от хора са въвлечени по някакъв начин в подготовката на срещата на
национално ниво. Тези събития са поддържали мостове между хората живеещи в
бедност от една страна и обществото и политическия дневен ред от друга страна.
Нещо повече, последващи събития са се състояли в някои от страните членки и нови
инициативи са били подети от тези, които са засегнати. Идеята за срещи на хората
живеещи в бедност надига своите вълни все по-нататък и по-нататък. Впрочем,
социалната ситуация в много страни се променя твърде колебливо а в някои случаи се
влошава. Дискусиите относно пътищата за борба с бедността и социалното
изключване често се водят по технократичен начин. Така бе създадено впечатлението,
че политическата сфера сякаш се върти в кръгове. Срещите в Брюксел и предметът
представен от EAPN подчертават че зад всички проблеми и предизвикателства за
които си дават сметка страните членки в дълги доклади, всъщност стоят хора които
желаят и са способни да вземат своята съдба в собствените си ръце.
Комитетът по социална защита представи червен мегафон символизиращ задължение
или функция - така срещите на хората живеещи в бедност функционират като
усилвател. Гласовете на тези които са заинтересовани се комбинират и може да се
чуят в европейските структури включително и самият Комитет по социална защита.
Това също така налага на членовете им задължението да бъдат високоговорители на
тяхната непосредствена сфера на влияние в името на интересите на засегнатите хора.
Белгийското министерство за социална интеграция символизира своята роля чрез
един сгъваем стол. Той изразява задължението на администрацията да се превърне в
част от решението на проблема. Участието означава да се третират хората с уважение
като се зачитат интересите на другите. В този смисъл пристигането в двореца Егмонт
означава че се оценяват, тези които са засегнати. Прякото участие трябва да се
осигури за да имат възможност засегнатите лица да седнат на масата за разговори
като равнопоставени. От такава гледна точка преносимият сгъваем стол изразяваше
също така желанието да се срещнат навсякъде със заинтересованите лица.
ЕК представи модел на малък цирк подсказващ преди всичко структура и смелост. Той
също така символизира изкуството да се организира успешна импровизация, състояща
се в множество събития със значителен талант за импровизация. Циркът също е място
за толерантност където се срещата много различни хора и заедно с аудиторията се
занимават с нещо специално. Желанието да се надмине самият себе си също се
задоволява в цирка както и любопитството да се отиде отвъд определени граници.
Понякога изпълнението става жонгльорство. Циркът е място, където хората се събират
заедно за да направят нещо за други хора.
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4
Резултатите от заседанията по групи и пленарното
заседание
От гледна точка на критическия поглед на Срещите днес, участниците дискутираха в
седем отделни заседания по групи, предизвикателствата и основните теми на
социалната интеграция, както и въпроса как приносът на тези Срещи може да бъде
увеличен в бъдеще. Цялостен кръг от теми беше дискутиран: възможности за участие
в образование и обучение за децата и непълнолетните, стимулирането на (активна)
интеграция чрез интеграция в трудовия пазар, маргинална заетост, бедността на
децата, семействата и самотните родители, преодоляване дългосрочна бедност и
избягването на предавана през поколенията бедност, борбата с бездомността,
интегрирането на мигрантите и етническите малцинства, включването на засегнатите в
подпомагащи и съветнически структури, както и засилването на тяхното активно
участие.
Резултатите от заседанията по групи бяха документирани в индивидуалните групи и
обобщени за кратък доклад на пленарното заседание. Докладването прерасна във
финална пленарна дискусия. Тук, Жером Виньон, ръководител на Директората за
социална защита и интеграция, Елизе Вилям, Председател на Комитета за социална
защита и Ренцо Фиор, Президент на Еммаус Интернешънъл, бяха налице за дискусия
и за въпроси от пленарната сесия.
Резултати от заседанията по групи1
Когато гледа резултатите от заседанията по групи, човек си спомня за символизма на
зарчето. Независимо от многото доклади за подходите за подобряване на жизнените
условия на хората, живеещи в бедност, също така стана ясно че липсват междинни
структури. За отбелязване е че никой от участниците в заседанията по групи не
докладва за интегриран национален политически подход, който да служи като
ръководство за борбата срещу бедността и социалното изключване. Частични успехи
за определени групи се постигат преди всичко на местно равнище и голям брой
проекти и инициативи са стартирани, но тези подходи не представляват цялостна
стратегия. Също така, Отвореният метод на координация, в рамката на Лисабонската
стратегия, и Националните планове за действие срещу бедността и социалното
изключване, не са демонстрирали за повечето делегати по-кохерентно политическо
планиране във или между отделните страни членки. Нещо повече, една страна членка
често не е наясно с нещата които са нормална практика от известно време в други.
Независимо от това, обмяната е доказала че е стимулираща, бяха обменени идеи и
опит, като например как да се постигат индивидуалните целеви групи по-добре.

1

Пълният доклад на заседанията по групи може да се види на интернет страница www.eapn.org в частта за
Европейските Срещи на хората, живеещи в бедност.
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Като казваме това, не отричаме факта, че въпросите на бедността и социалното
изключване са заели своето място в дневния ред на всички политически равнища.
Осъзнаването че са необходими конкретна помощ и по-голямо участие, за да дадат на
хората възможност да поемат собствена отговорност за живота си, нараства в
отделните страни членки. От гледна точка на засегнатите, най-големите пречки в
борбата срещу бедността и социално изключване са дискриминацията,
стигматизацията, расизма и ксенофобията, но също така и липсата на политическа
воля и в някои случаи de facto неспособността да се преразпределя общественото
богатство по-ефективно чрез средствата на социалните трансфери и социалните
услуги. Така става ясно че това е задача на обществото като цяло, с която само всички
страни членки могат да се справят заедно в общия дом на Европа. Освен че
резултатите от заседанията по групи посочват тези структурни проблеми, техните
изисквания и препоръки също така показват - според участниците – възможни начални
точки за бъдещи развития.
Стимулиране на цялостни политически подходи в борбата с бедността
Един делегат го каза накратко: Никой не иска да живее в бедност и никое дете не би
казало че то иска да е бедно, когато порасне. Социално осигурителните системи в
отделните страни членки трябва следователно да бъдат тест за бедност. Това не е
само проблем пред новите страни членки от ЦИЕ, в които особено ситуацията на
възрастните хора и също така на етническите малцинства (преди всичко всички ромски
общности) се развиват твърде проблематично. Също така в други страни членки със
сравнително добре установени социални осигурителни системи, социалните
обезщетения (например за семействата и децата) не гарантират че всеки живее над
линията на бедност след като получи социални трансфери и социални услуги. Особено
драматично тук е нарастването на броя на ‘работещите бедни’. Да бъдеш беден
независимо че работиш е жизнената перспектива за много хора днес. Един цялостен
подход към борбата срещу социално изключване следователно включва призива от
заседанията по групи за справедливи работни условия и заплащане, за прилични
схеми на минимални доходи, за неограничен достъп до обучение и образование и
здравни услуги, за подходяща защита на децата и семействата, както и за намаляване
на дискриминацията и (полово специфичните) вреди от всички видове. За да се
постигне по голям напредък в това отношение, делегатите изискват въпросите на
бедността и социалното изключване да бъдат интегрирани като основни теми във
всички политически области.
Хората живеещи в бедност често нямат силен глас за да привлекат публичното
внимание към тяхната ситуация. Призивът за по-добър достъп до образованието има
двустранно значение в този контекст. От една страна, колкото може по-високото
образование е ефективно оръжие срещу бедността, а от друга страна, образованието
може да се използва за да се разпространи повече информация за ситуацията на
социално маргинализираните хора. Като цяло, последователният политически подход
към борбата срещу бедността и социалното изключване може да бъде действителна,
само ако участието на тези, които са засегнати се възприема сериозно и бива
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подкрепяно. Приемането е основна ключова дума и за двете страни, особено по
отношение на дебата по начините и средствата, необходими за постигане на по-добра
социална интеграция. В този смисъл, страните членки са призовани да разгледат тук
разширяването и развитието на нови пътеки за достъп. Множество идеи за различни
подходи по този въпрос (за хора, които са бездомни, възрастните и т.н.) бяха описани
в заседанията по групи. Обаче, участието означава не само че тези които са засегнати
могат да участват в живота на обществото, то също така налага да се призове
политическата сфера да признае и да се бори с реалностите, пред които са изправени
засегнатите. Примерите от заседанията по групи показват, че все още има много
пространство за подобрения в страните членки.
Практиката на добро управление трябва да бъде още по-разширена на всички
равнища. Записите от заседанията по групи показват ясно, че основния проблем в
борбата срещу бедността е по-малко в липсата на юридическа основа, а повече в
нейното прилагане по места чрез конкретна политика. Следователно ние виждаме че
законите не се следват, или че административните власти прилагат рестриктивна
интерпретация. Често липсва култура на доброто управление. Затова едно от
груповите заседания прави доста фундаменталния призив да се адаптира закона към
хората, а не обратното. Тази област също така включва недостатъците които
отбелязаха участниците при прилагането на международните харти в националното
законодателство. Тясно свързано с практиката на прилагане на закона е, нещо повече,
осигуряването на достъп на всички до публичните социални и културни услуги. Тук
също, проблемът не е толкова във факта че липсват съответните услуги, колкото до
това че бюрократичните процедури действат като спирачка, която кара хората, които
действително имат право на обезщетения да се отказват от тези обезщетения
‘доброволно’ (проблеми на сивата област). Резултатът от това е призив за
задължаване на всички замесени власти и агенции да осигуряват информация на тези,
които са засегнати. Юридическата сигурност е тегло, което е задължение на властите
към гражданите. Ако за правата трябва да се борят чрез административни процедури
или в съда, то това маргинализира хората, живеещи в бедност в частност.
Участниците в Срещата смятат че един многомерен политически подход обгръщащ
отделните политически сфери за борба срещу бедността и социалното изключване е
крайно необходим, но в същото време те подкрепят прякото, целенасочено
насърчаване на определени групи от населението. Най-висок приоритет следователно
се приписва на специалната защита на жените и децата, на премахването на
дискриминацията срещу мигрантите и етническите малцинства, както и на
ефективните мерки срещу бездомността. Трябва да се отбележи че хората не трябва
да бъдат прехвърляни от един проект към следващия, а че на тях трябва да им се
осигури възможност последователно да развиват своите способности и познание в
един устойчив процес.
Изисквания на Европейско равнище
Участниците призоваха Европейския съюз да преразгледа своите политически
стратегии по-тясно по отношение на тяхното негативно влияние върху
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непривилегированите хора. От заседанията идва оценката че например
либерализацията на услугите често има негативен ефект върху хората, живеещи в
бедност, например в здравеопазването или при снабдяването с енергия. Необходим е
един по-прецизен анализ на взаимодействията. На тази основа, също така беше
направен призив да се продължат Срещите на хората, живеещи в бедност в термините
на информационна платформа. За да се даде на Срещите дори още по-значима
позиция в политическия пейзаж, трябва да се прецени как кръгът от участници може да
бъде полезно разширен. Например, участниците се оплакаха че не присъства
представител на Европейския парламент, и предложиха в бъдеще да бъдат поканени и
представители на работодателите.
Друг конкретен призив към Европейския съюз се отнасяше до приемането на по-силна
позиция в дискусията за доказани от гледна точка на бедността минимални заплати и
минимални доходи като Европейски социален стандарт. Тук най-напред възниква
въпроса за взаимоотношението между минималните заплати и схемите за минимални
доходи, способни да дадат възможност на хората да живеят в достойнство. От друга
страна възниква въпроса за дефиницията на Европейска минимална заплата и
Европейски минимален доход. Въвеждането на кошница от основни стоки и услуги
беше посочена като конкретно предложение, на основата на което би станало
възможно да се калкулират адекватните схеми за минимални доходи и други социални
трансфери в страните членки.

От гледна точка на участниците в конференцията, Европейският съюз трябва да
повиши усилията си за да направи Европейския социален модел по-балансиран и
хармонизиран. Прилагането на Лисабонската стратегия показва че Отвореният метод
на координация не води до задължение да се прилага конкретно политическо
действие. Затова тези, които са засегнати го смятат за твърде волунтаристичен по
своята природа. Налице е също така призив към Европейската комисия да бъде побдителна от по-рано относно това дали страните членки последователно прилагат в
националните си закони съответните конвенции и директиви към борбата с бедността
и социалното изключване и да гарантират човешките права, и че те наистина прилагат
тези клаузи. От гледна точка на делегациите, помощ в тази посока може да се осигури
ако се даде на Хартата за Фундаментални права фиксирано и обвързващо място в
Европейския Конституционен Договор.
Според участниците в Срещата, също така ще бъде добре ако Структурните фондове
на Европейския съюз бъдат използвани повече и по-устойчиво за борбата срещу
бедността. Проблем възниква поради твърде краткото времетраене на отделните
проекти. Задължението да се представят в кратки интервали още и още иновационни
проекти пречи на създаването на устойчива социална инфраструктура и за развитието
на холистични, постепенно развиващи се подходи за финансиране. Този контекст
включваше и бележката че локалните и регионални инициативи трябва да получат
повече подкрепа.
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Участието от панела
Жером Виньон, Ръководител на Директората за Социална Защита и интеграция
Г-н Виньон наблегна в своето изказване върху значението на Европейския
консултационен процес. Без обвързваща юридическа основа, Европейският съюз не
може да действа по проблеми, свързани с бедността и социалното изключване. В този
смисъл, Договорът от Амстердам, подписан през 1997 и влязъл в сила от 1999 вече е
важна стъпка в правилната посока, но тя трябва спешно да бъде последвана от повече
стъпки с обща конституция.
Също така въпросът за приносът на Европейската комисия за обвързващи минимални
социални стандарти беше тясно свързан с въпроса за условията на юридическата
рамка на Съюза. Европейската комисия не може да наложи обвързващи изисквания на
никоя страна членка, дори ако това изглежда че допринася за по-голяма хармонизация
на Европейския социален модел и за борбата срещу бедността и социалното
изключване. Съгласуваните цели и тяхното прилагане са в компетенциите на страните
членки. В този смисъл, обвинението, насочено към Европейската комисия че е твърде
пасивна, не издържа на критика. Като казват това, Европейската комисия и Комитетът
за социална защита биха искали да работят за ситуация в която на целите се дава поясна дефиниция в сферата на социалната защита и са прилагани по по-обвързващ
начин. Така, достъпът до прилични равнища на минимален доход трябва да бъде понедвусмислено свързан с въпроса за минималната кошница от основни стоки и услуги,
до която гражданите на Европа трябва да имат достъп.
Според г-н Виньон, Европейският съюз също така може да посочи важни успехи.
Европейският съюз има най-обширната система за професионална сигурност и здраве
от всички икономически области, установен е социален диалог. Направени са много
подобрения, в частност в областта на защитата от дискриминация. Например, хора в
рамките на Съюза имат сега правото да предприемат действие срещу
дискриминацията, което може в частност да подпомогне ромите да подобрят своята
ситуация. В контекста на Социалния фонд имаше специфични програмни линии за
подкрепа на работата за и с мигрантите.
Това отслабва обвинението че Лисабонската стратегия служи само за да поддържа
икономически интереси. Тя наложи задължение на страните членки да разработят
стратегии срещу бедността и социалното изключване, да увеличат обмяната и да
подобрят равнището на налична информация, и сравнимостта на тази информация, за
жизнените условия в Европа. Накрая, той наблегна върху централната роля,
приписвана на мобилизацията на засегнатите и на възраждането на конституционния
процес за да се стимулира социалното измерение на ЕС.
Елизе Вилям, Председател на Комитета за Социална Защита
Според г-жа Вилям, Комитетът за социална защита работи за да осигури на хората,
живеещи в бедност и социално изключване по-добри възможности за участие.
Лисабонската стратегия и целите, извлечени от нея вече съдържат ясни задължения
на страните членки в това отношение. Много от нерешените въпроси, които бяха
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засегнати в контекста на 6тата Европейска среща на хората, живеещи в бедност, бяха
включени в тези цели. В този смисъл, тези теми бяха в дневния ред на Европейските
институции и този на националните правителства. Трябва обаче да се гарантира че
вземащите решения на всички равнища действително действат в съответствие със
съгласуваните цели.
Що се отнася до въпроса как Лисабонската стратегия може да се приложи по един поефективен начин, г-жа Вилям посочи необходимостта за по-нататъшни разширяване
на участието на всички засегнати. Това включва задачата за разширяване на диалога
на всички равнища. И накрая, Срещите между съседни страни са според нея основен
елемент за по-нататъшно действие.
Участието, обаче, означава също така хората да бъдат възприемани сериозно. В този
смисъл, г-жа Вилям прие загрижеността на участниците по отношение на
потенциалното негативно влияние на либерализацията на услугите, и пое като
ангажимент за Комитета за социална защита да изгради за себе си по-ясна картина за
социалното значение на тези инициативи в бъдещето. В същото време, тя увери
делегатите че Комитета ще продължи да бъде място за обмяна и подкрепа на техните
безпокойства.
Ренцо Фиор, Президент на Еммаус Интернешънъл
В контраст на призива често появяващ се на Срещата за по-добра държавна подкрепа
на местните инициативи на неправителствените организации, г-н Фиор сподели
възгледа че, за да се запази тяхната независимост, организациите трябва да се
стремят да получат независимост, вместо да получават финансови споразумения.
Работата на Еммаус също така доказва опита споделен от участниците на 6тата
Среща. От централно значение е хората, живеещи в бедност и социално изключване
да получат отново своето достойнство. За тази цел, е важно също така засегнатите да
не бъдат поставяни в ситуация на постоянна зависимост от социалните трансфери,
защото това ще ги лиши от способността им да живеят един самоопределен живот.
Според г-н Фиор, не е реалистично да се очаква че Лисабонските цели ще бъдат
постигнати до 2010. След като, обратно, бедността и социалното изключване
нарастват, не е ясно по негово мнение как ще се постигне основна промяна в
следващите три и половина години. Нещо повече, принципите на пазарната икономика
като основа на Европейския съюз са несъвместими според него с исканията за пълна
интеграция на всички граждани. И накрая, политиката на либерализация и
приватизация, особено в сферата на осигуряването на публични стоки (енергия,
питейна вода) носи със себе си нови прояви на социално изключване.
Следователно, политиците са задължени да слушат хората, живеещи в бедност и
социално изключване. В този смисъл, 6тата Среща, както и предишните събития, имат
основно значение за стимулирането на правото да имаш глас.
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Заключителни бележки

Франц Тьонес
Парламентарен държавен секретар на Федералното министерство на труда и
социалните дела
Г-н Тьонес наблегна че 6тата среща се характеризира с конструктивен диалог и
дискусии от които всички участници могат да придобият нови впечатления и
перспективи. Събитието направи ясно че Срещите на хората, живеещи в бедност имат
значение. Три аспекта са били особено важни според г-н Тьонес. Първо, било е
възможно да се увеличи ангажирането на хората, живеещи в бедност в политическата
дискусия и в процеса на вземане на решения на Европейско и национално равнище от
2001 насам. Второ, картината на бедността и социалното изключване е станала поконкретна и по-лесна за разбиране чрез посочване и обсъждане на специфични
обстоятелства. И, трето, много примери показват че включването на засегнатите в
политическия процес може да има позитивен принос върху преодоляването на тяхната
ситуация и за решаването на проблемите. Това може ясно да се наблюдава в много
местни, регионални и национални форуми, в които засегнатите са взели участие.
Мотото на Германското президентство на Съвета беше “Обединявайки сили за една
социална Европа – за един социален свят”. Би било възможно да се създаде доверие
и допускане за една социална Европа само ако е приемливо за хората че тази Европа
предлага перспектива на всички граждани. В това отношение, Срещата показа че
живота в бедност не е непроменлива съдба, с която засегнатите трябва да се
примирят. Участниците показаха значим ангажимент и творчество всеки ден, и
направиха така че изискванията им да се чуят. Политиците и правителствата бяха
задължени да чуят хората, живеещи в бедност, за да получат специфично познание,
което могат да използват в своите политически дейности и за да предприемат
действия в полза на хората, живеещи в бедност. Хората, живеещи в бедност се
нуждаят от помощта на държавата и обществото. Това означава комбинация от помощ
за самопомощ и надеждни минимални стандарти за социална защита. Такива
минимални стандарти включват, най-напред и преди всичко, да се посрещнат
потребностите на хората, които поради болест, увреждане или трудни обстоятелства,
или наистина поради ниското образователно равнище са твърде отдалечени от
изискванията на трудовия пазар. Те, обаче, също така включват справедливо
заплащане за работа, покрив над главата, здравеопазване и достъп до образование от
много ранна възраст.
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Лудо Хореманс
Президент на EAPN
Според Лудо Хореманс, Срещата е показала че Европейския съюз е далеч от
постигането на своята цел за борба с бедността и социалнота изключване. 2010 е
точно зад ъгъла и това означава че борбата трябва да продължи дори с по-голяма
сила. Неговият апел беше да не се забравя че бедността и социалното изключване са
несправедливост, която не може да бъде толерирана в една от най-богатите части на
света. Особено на Европейската среща, делегатите никога не трябва да пренебрегват
факта, че проблема за борбата с бедността и социалното изключване се е превърнал
в световно измерение. Премахването на бедността обхваща голям брой от подходи.
Жизненият елемент е да не се забравя че политиките трябва да се развиват срещу
бедността, а не срещу бедните. Централните теми на борбата срещу бедността бяха
приличните схеми за минимални доходи, справедливи заплати, участие на всички
равнища и в частност участието на тези, които са директно засегнати от бедността.
Давор Доминкус
Генерален изпълнителен директор на Социалните дела на Министерството на труда,
семейството и социалните дела на Република Словения
Г-н Доминкус даде израз на неговото убеждение че всички присъстващи преживяват
Срещите като личностно обогатяване. Твърде личните в някои случаи, мощни
описания, направени от тези, които са засегнати наблягат върху необходимостта
категорично да се продължи борбата с бедността и социалното изключване. Става
дума преди всичко за осигуряване на достъп в областите на образованието, работата,
жилищата, здравеопазването и социалните и културни услуги. Борбата срещу
бедността е една от централните политически теми в Словения, в която борба
Национален план за действие играе основна роля. Политическият подход в борбата с
бедността и социалното изключване се състои от мерки, насочени към това да дадат
възможност на засегнатите да помогнат сами на себе си, както и към превантивни
елементи, които на първо място да предпазят от бедност и социално изключване.
Резултатите от този подход могат да бъдат установени в позитивната тенденция в
равнището на бедност в Словения. За да се защитят и подобрят резултатите, обаче, е
необходим постоянен диалог на национално, регионално и местно равнище. Шестата
Среща послужи за да напомни значението, придавано на включването на засегнатите
в това отношение. В тази връзка, Словенското президенство на Съвета също така ще
подкрепи интензивната роля при продължаването и моделирането на дискусионния
процес, който е започнал, и ще направи покани за 7та Европейска Среща на хората,
живеещи в бедност.
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Приложение
1:
Заключения
на
германското
президентство на ЕС от 6тата Европейска Среща на
хората, живеещи в бедност, представени на Съвета по
заетост, социална политика, здравеопазване и
проблеми на потребителите на 30 и 31 май 2007
Трябва да приветстваме факта че Пролетният съвет подчерта значението на
социалното измерение на Европа и желанието да засили икономическата и социална
кохезия в Европа. По същия начин трябва да приветстваме факта че Пролетния съвет
подкрепи приемането на засилена отговорност за общите социални цели в рамката на
Лисабонската стратегия и посочи че Европейския съюз може да бъде успешен само
ако, в допълнение към икономическия прогрес, е гарантирана адекватна социална
защита за всички. За тази цел, трябва да се развият общи минимални стандарти и
инструментите на Отворения метод на координация трябва все повече да се
фокусират върху централни проблеми.
Беше подчертано че открития диалог между тези, които са засегнати от бедността и
правителствените представители на Европейските срещи на хората, живеещи в
бедност, е важен за формирането на Отворения метод на координация на Европейско
равнище. Шестата Европейска Среща на хората, живеещи в бедност, отбеляза че
участието на хората, засегнати от бедността в страните членки се е подобрило от
началото на тези Срещи през 2001 година. Срещите засилиха обмяната между хората,
живеещи в бедност, от всички страни членки и поставиха началото на процес на
научаване. Това допринесе за изграждането и засилването на формите на участие и
създаването на мрежи между хората, засегнати от изключване в страните членки,
което на свой ред води до осъществяване на малки стъпки на напредък особено на
местни равнища. Като резултат, основата за по-интензивно политическо и гражданско
участие на засегнатите хора се засили.
Но също така трябва да се отбележи че има широки различия по отношение на
алиансите между хората, засегнати от бедността и тяхната интеграция от
правителствата в националните процеси, което все още трябва да се подобрява в
някои страни членки. Германското президентство на ЕС следователно подчертава
потребността да се увеличат усилията за включване на всички заинтересовани страни
и призовава страните членки да инкорпорират в по-голяма степен резултатите и
заключенията от Срещите на хората, живеещи в бедност в тяхната работа. За да се
гарантира интензивен и продължаващ диалог, беше предложено между Срещите
делегатите да поддържат контакт с членовете на Парламента на ЕС на национално
равнище. Нещо повече, предлага се нарастващо да се практикува принципа на
променящите се перспективи и, в рамките на официалните визити, да се разглеждат
проектите за социална интеграция.
В същото време, дискусиите на 6тата Среща за ориентираното към бъдещето понататъшно развитие на конференциите и увеличаването на тяхната обективна
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ориентация са направили ясно че в бъдещите дискусии трябва да се съсредоточим
върху конкретни приоритети.
Що се отнася до политиките в областта на социалната интеграция, фокусът трябва да
се постави върху:
•

Трябва да се предприемат контрамерки срещу каквато и да е форма на изключване
и дискриминация – независимо дали е икономическа или социална – и на всички
хора трябва да се гарантира живот в достойнство. Засилването на социалната
кохезия е основа на Европейския социален модел.

•

Трудовият пазар трябва да бъде моделиран по такъв начин че и хората, които са
най-отдалечени от него да получат шанс за икономическо участие. Всички
възможности, които служат за активно интегриране в обществото на хората, които
са най-изключени, трябва също така да бъдат използвани. Трябва да бъде
гарантиран адекватен минимален доход за всички без да се пренебрегва принципа,
че работата трябва да плаща. В същото време, на засегнатите хора трябва да се
предложи балансирана система от подкрепящи мерки в термините на активираща
политика на трудовия пазар, както и достъп до високо - качествени услуги. В този
контекст, достъпът на всички до образование и обучение е приоритет.

•

Европейският социален модел трябва да се развие по-нататък чрез общи
минимални стандарти и постепенното прилагане на общи цели в областта на
заетостта, социалната защита и социалната интеграция. Това също така включва
осигуряването на достатъчно средства за прехрана на хората, които не са в
състояние да получат рентабилна заетост, както и да се обезпечи че всички хора
имат покрив над главите си и да се гарантира техния достъп до всички обществени
здравни услуги и грижи. Необходимо е също така всички мигранти да бъдат
третирани благоприлично от страна на страните домакини и да се подкрепя тяхната
социална интеграция.

•

Изисква се решителен ангажимент за намаляването на детската бедност. Найважната цел е да се предпазят децата от изпадане извън социалната интеграция в
ранна възраст и следователно да бъдат лишени от възможности. Следователно,
усилията за интеграция на родителите, особено на самотните родители, в трудовия
пазар трябва да се увеличат и също така грижите за деца под три-годишна възраст
трябва да бъдат подобрени за да се гарантират равни образователни възможности
за всички и да се предотврати предаването на бедността от едно поколение към
следващото.

•

За да се постигне решителен напредък в борбата с бедността и социалното
изключване, е необходимо в процеса да се включат всички отговорни лица и
заинтересовани страни на национално и европейско равнище. Що се отнася до
моделирането, прилагането и наблюдението на мерките и оценката на техните
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резултати, ползи и устойчивост, съществена предпоставка е приносът на всички
равнища на управление, гражданското общество, изследванията и засегнатите
хора. Формулирането на национални цели може да подкрепи процеса.
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