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REDACTIONEEL
Zet armoede en sociale uitsluiting in de kern van
de EU agenda!
Het is officieel…. 16 % van de Europeanen blijven risico houden om
een armoede te leven en 10 % inleveren in huishoudens zonder
betaalde arbeid, Volgens het gezamenlijk rapport over sociale
bescherming en sociale inclusief, gepresenteerd door de commissaris
Spidla d. d. 20 februari 2007.
Nog meer schokkend is dat deze cijfers nauwelijks zijn veranderd en in
sommige gevallen zelfs zijn verergerd, Sinds het begin van de
Lissabon strategie. De voortzetting van zulke hoge ‘ relatieve’
armoedecijfers in geheel Europa is een teken van een falend beleid
om de vruchten van de economische groei evenwichtig te verdelen
over alle mensen en een falend beleid om meer gelijkwaardige
maatschappijen te promoten.
Europa moet erkennen dat het heeft gefaald in het verminderen van
armoede en sociale uitsluiting en dat het terug moeten keren om het
bestrijden van armoede en sociale uitsluiting als hoofditem van de
Open Method of Coördination (OMC) op het gebied van sociale
bescherming en sociale insluiting en als hoofd item van der Lissabon
strategie algemeen. Effectieve strategieën om armoede te bestrijden
zullen moeten starten bij het onderzoeken wat de oorzaken van
armoede zijn en moeten gebaseerd zijn op basis mensenrechten.
Alhoewel het helpen van mensen op aan een fatsoenlijke baan te
komen een belangrijke stap is, moet dit ondersteund worden door een
vastberaden inzet om voldoende inkomen voor iedereen te realiseren,
waardoor een menswaardig leven voor iedereen mogelijk wordt,
aangevuld met gelijkwaardige toegang tot kwalitatieve hoge welzijnsen andere diensten, ongeacht of iemand een baan heeft of niet.
Doetreffende strategieën om armoede te bestrijden moeten daarom
ook gaan over de noodzaak om de maatschappelijke ongelijkheid aan
te pakken. En moeten gaan over alle belangrijke prioriteiten welke zijn
geïdentificeerd in het sociale inclusief proces. Om dit te bereiken zal
de impact en de kracht van het odyssee instrument moeten worden
vergroot binnen de Lissabon strategie.

Fintan Farrell
EAPN Director
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ARMOEDE IN DE EU AGENDA

Wat leveren de Nationale strategieën
(2006 – 8) op voor mensen die in
armoede leven? Gezien vanuit het
zicht van EAPN1
n 2006 was de EU inclusief strategie
gestroomlijnd op het Europees niveau. Deze
stroomlijning brachten de onderwerpen zoals
sociale inclusief, pensioenen, gezondheid en
lange termijn verzorging samen in een EU strategie
genaamd de Open Method of Coordination (OMC)
voor Sociale Bescherming en Sociale Inclusie. Deze
strategie werkt samen met de Lissabon strategie
(stroming in) en liet zien hoe socialer beleid een
productieve factor kan zijn waar de Lissabon
strategie geacht werd te laten zien hoe het kan
bijdragen aan sociale cohesie (stroming uit)

I

De voorbereiding op de Een Nationale Rapportages
over de Strategieën voor Sociale Bescherming en
over de sociale Inclusie (National Reports),
waarbinnen de Nationale Actie Plannen over Sociale
Inclusie een belangrijke plek inneemt, is een
centraal deel van de strategie. Dit artikel valt samen
EAPN is ervaringen over het ‘ inclusive ‘ gedeelte in
de eerste rondes van de Nationale rapporten.
Gerapporteerde
beleidsvoorstellen
Nationale rapporten

in

de

De meeste Nationale reporter hebben het over
onderwerpen zoals: kinder armoede (in de eerste
levensjaren en tijdens de kinderen dagverblijf tijd)
onderwijs (vroegtijdig stoppen met school en
levenslang leren), werkloosheid (te laag geschoold,
activering (gelinkt aan bepaalde voorwaarden) en
collectieve diensten (de toereikendheid van een
dienst en de houdbaarheid van dienst). Aansluitend
keken vele van de Nationale rapporten ook naar de
afhankelijkheid van ouderen en problemen rond om
dak- en thuisloosheid.
Gelijkwaardig heeft tussen man en vrouw (gender)
wordt ook genoemd internationale rapporten, maar
voornamelijk i wanneer het te doen heeft met de
mogelijkheid om betaald werk te krijgen. Alhoewel
problemen met migranten worden geparkeerd gaat
het meeste beleid over de taal trainingen voor
migranten. Wat betreft over de Roma, sommige
multidimensionale strategieën zijn gerapporteerd. In
de meeste rapporten wordt de situatie van
allochtonen niet of nauwelijks genoemd.

Wat niet consequent is doorgezet is als voorbeeld,
beleid gaande over gezinnen volgens zich
voornamelijk op de verantwoordelijkheid van de
leden van de families op het gebied van ‘hoe men
zich gedraagd en wie moet wie verzorgen, waar de
verantwoordelijkheid van de staat, om families te
ondersteunen,
nauwelijks
wordt
genoemd.
Huisvestingsbeleid gaat nauwelijks over de
noodzaak voor grote gebouw of betaalbare huizen.
En tenslotte, dus nauwelijks iets te vinden over het
algemene bewustzijn van de bevolking rond om
armoede, waar in deze bevolking via het
kiessysteem van invloed zijn op beslissingen van de
staat rondom het herverdelen van ‘ de bronnen van
inkomen’ met een voorkeur voor inzetten van deze
gelden voor het bestrijden van armoede en sociale
uitsluiting.
Al hoe wel men binnen het EAPN netwerk algemeen
van mening is dat de beleidsmaatregelen in hun
Nationale rapporten niet voldoende zijn om armoede
te bestrijden, de meeste netwerken zijn van mening
dat er in de rapporten goede maatregelen staan.
Sommige netwerken (Frankrijk, Portugal, Malta,
Zweden) zijn van mening dat de maatregelen in de
juiste directie gaan. Zondag aan het werk geloven
dat de maatregelen beter op het papier staan dan in
de praktijk wordt uitgevoerd (Polen, Nederland) daar
waar anderen geloven dat de maatregelen die
gerapporteerd zijn te algemeen worden gesteld
(Duitsland, Oostenrijk).

De beschreven beleidsmaatregelen zijn niet
voldoende om armoede effectief te bestrijden.

Welke beleidsprioriteiten
nationale rapporten?

staan

in

de

De commissie heeft twee belangrijke prioriteiten uit
de nationale rapporten gehaald en in een
2
gezamenlijk rapport 2007
beschreven. Het
gezamenlijk rapport noemt ook nog andere
prioriteiten en we hopen dat de prioriteiten al eerder
geïdentificeerd inclusief degenen komend uit de
3
EPSCO raad (maart 2005) niet worden vergeten.
Gezien de realiteit dat kinderen meer dan
volwassenen in armoede leven is EAPN het ermee
eens dat het essentieel is om armoede onder
kinderen aan te pakken. Maar zien ook het gevaar in
dit is slechts focussen op armoede onder kinderen.
Opmerkingen van de Nationale netwerken: ‘je ziet
de weinige rijke kinderen in arme families’; ‘hoe
2
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Dit artikel is gebaseerd op een artikel dat eerst
gepubliceerd was in de nieuwsbrief (nr. 4) van het
OASI project. (www.oasi-eu.org) geschreven door
Catherine de drie, voorzitter EAPN sociale inclusie
review Groep.
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de definitieve versie van het gezamenlijk rapport
moet nog in februari 2007 door de EPSCO raad
worden goedgekeurd.
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http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en
/lsa/84176.pdf

kinderen zich gedragen is niet de oorzaak van
armoede.’
Het EAPN netwerk is bang dat de focus op armoede
onder kinderen een signaal aan de regering kan
afgeven om van algemene strategieën gebaseerd
op
universele
sociale
protectie
(inclusief
alleenstaanden volwassenen) te verschuiven naar
de verantwoordelijkheid voor armoede te leggen bij
de individuele families.

Het EAPN netwerk is ook nog steeds niet tevreden
over het verschil tussen de termen ‘ actieve inclusie’
en ‘ activering tot betaald werk’. Velen Nationale
netwerken zijn gefrustreerd door wat zij zien als de
toenemende manier waarop dringend activa te zien
maatregelen op mensen worden opgedrongen en
waarbij de situatie van de mensen die in armoede
leven niet echt wordt verbeterd. Zoals een reactie uit
de netwerk vroeg – ‘wat is er gebeurd met de
sociale inclusie?’ En hierop aanvullend, de Nationale
netwerken ervaren weinig sterke maatregelen voor
die mensen die geen werk meer kunnen vinden op
de betaalde arbeidsmarkt en andere netwerken
zouden het promoten van banen in de sociale
economie meer willen zien. Behalve in het Finse
Nationale rapport is nergens te lezen of de huidige
arbeidsmarkt de capaciteit heeft om een ieder die wil
werken ook werk te kunnen bieden.
De commissie's meest brede begrip van de term
actieve inclusief, zoals gepresenteerd in hun laatste
4
communicatie , waarin ze actieve inclusie eigenlijk
meer zien als werkgelegenheid gecombineerd met
een balans tussen een toereikend inkomen, toegang
tot hoge kwaliteit diensten en werkgelegenheid
activering, is niet terug te zien in de meeste
nationale rapporten
Algemeen, het EAPN Nationale netwerk zal meer
politieke energie willen zien gericht op het bestrijden
van armoede en sociale uitsluiting waarbij erkend
wordt dat sociale politieke maatregelen niet
voldoende zullen zijn om dit voor elkaar te krijgen en
dat andere ministeries, in het bijzonder economische
ministeries, ook een rol moeten gaan spelen.

De betrokkenheid van de mensen die
armoede ervaren is minimaal

Overheidsbeleid op dit punt
Alle
lidstaten
melden
sommige
tot
alle
geïnstitutionaliseerde
mechanisme's
ter
voorbereiding van de nationale rapporten, in het
4

EU actie om actieve inclusief te promoten voor die
mensen die het verst af zijn van de betaalde
arbeidsmarkt. E commission februari 2006

bijzonder over de inclusief hoofdstukken: coördinatie
afdelingen,
interdepartementale
commissies,
Nationale ontmoetingen en andere stakeholder
mechanisme's. En in sommige lidstaten zijn ook
berichten melden mechanisme's (Hongarije, Latvia).
Terwijl
mechanisme's
for
monitoring
en
implementatie nauwelijks worden genoemd.
EAPN is van mening dat de volgende gebieden niet
voldoende zijn ontwikkeld.
• De betrokkenheid van de Nationale and
Europees parlement
 betrokkenheid van de regionale en lokale niveaus
 het effect van de Nationale rapport op de Lissabon
strategie
 de mobilisatie van visie van betrokken factoren is
beperkt gebleven tot het inclusief gebied
 en de betrokkenheid van de mensen die armoede
ervaren is minimaal
Het EAPN netwerk ziet ook positieve aspecten:
 de mogelijkheid om vergelijking te maken tussen
de verschillende strategieën uit de verschillende
lidstaten
 het consequent volgen van de aanpakken op deze
thema's heeft geleid tot het leren van elkaar door
verschillende regeringen en andere actoren
 er zijn meer toegangsmogelijkheden voor NGO en
anderen en meer gestructureerde
toegangsmogelijkheden tot de beleidsmakers
 de expertise van EAPN op sociaal en Europees
gebied wordt meer en meer ook Nationaal erkend
echter, het is tevens duidelijk dat daar een grote
variatie is tussen de verschillende lidstaten in de
mate waarin er een serieuze investering wordt
gedaan in een werkelijk Open Methode van
Coördinatie. En hoewel een benoeming van wie wel
en wie niet dit doet niet heeft geholpen in de
toekomst zullen gezamenlijke rapporten meer
duidelijk moeten rapporteren over de wijze waarin
lidstaten geprobeerd hebben om alle relevante
factoren in het proces te betrekken.
Conclusies
de realiteit, zes jaar na de introductie van de
Lissabon strategie zoals gezien door de leden van
EAPN, is dat armoede en ongelijkheid in de meeste
landen is toegenomen, op de rechten gebaseerde
benaderingen (wetten en uitvoering) liggen onder
vuur en het vertrouwen in de mogelijkheid van onze
politieke instituties om sociale cohesie te
beschermen is gedaald. Om dit bij de harde
statistieken gegevens te staven, is moeilijk maar dat
bewijs wat bestaat te vinden bij EUROSTAT, de
Nationale statistieken, de hoeveelheden van de
werkende armen eten EC. Lijken deze conclusies te
ondersteunen.
Maar dit, vinden de EAPN leden, is geen reden om
het bestaande proces te beëindigen, maar juist meer
reden geeft om nog meer op te staan en te vechten

3

tegen armoede. Alleen dan zullen de woorden in de
conclusies van de 2006 spring council dat "de
Lissabon strategie in dienst is van sociale cohesie"
werkelijk waar zijn.
EAPN zou graag zien dat de spring bijeenkomst
(2007) leidt tot het hernieuwt uitspreken van de wil
van Europa om ‘n belangrijke vermindering van
armoede te verkrijgen gaande naar het jaar 2010
Sian Jones
EAPN beleid's medewerker politieke strategie

De realiteit is echter dat er meer aandacht is voor de
‘info stroom in’ en er weinig aandacht is om een
goede ‘info stroom uit’ elkaar te krijgen. nu zes jaar
later is de realiteit dat de leden van EAPN steeds
meer melding maken van een verhoogd niveau van
armoede een vermindering van op ‘rechten
gebaseerde
benaderingen’
en
verminderd
vertrouwen in de capaciteit van onze politieke
stelsels en instituten om sociale cohesie te
beschermen. Een Europa wat dichter bij zijn burgers
wil zijn moet reageren op deze realiteit en daarom
hopen we dat het beste nog moet komen.
Fintan Farrell, directeur EAPN

EU armoede percentages
2000 - 2004
2000

Source : EC

Het beste moet nog komen!
De Lissabon strategie was gebaseerd op drie
uitgangspunten: competitie, meer en betere
werkgelegenheid en sociale inclusie. Recentelijk is
de focus van de strategie verschoven naar werk en
groei, wat heeft geresulteerd in een dominantie van
een beperkt economisch perspectief.
De belangrijkste documenten die de belangrijkste
stappen beschrijven in de hernieuwt strategie zijn::
•

•
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“ De nationale rapporten, strategie voor
sociale protectie en sociale inclusief”, en op
het Europese niveau, het jaarlijkse “
gezamenlijk rapport over sociale protectie
en sociale Inclusie ”. Deze strategie en
bonen bij te dragen aan een groei van
werkgelegenheid en economische groei
(“info stroom in”).
“ De Nationale reform programma's ”
gebaseerd op de geïntegreerde richtlijnen
voor macro and micro-economie en
werkgelegenheid en op het Europees niveau
het “ jaarlijks voortgangsrapport”. De
conclusies van Spring Raad zijn gebaseerd
op dit rapport en veronderstelt te laten zien
hoe de algemene strategie bijdraagt aan
sociale cohesie (“info stroom uit”).

Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Germany
Ireland
Finland
France
Greece
Hungary
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg (Grand-Duché)
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Spain
Sweden
United Kingdom
EU 25

2004

12
13
14
:
:
:
18
10
20
11
16
20
11
18
16
17
12
15
11
16
21
17
11
:
18
:
19
16

Bron: SILC (2005) – inkomensjaar 2004
(inkomensjaar 2005 voor Ierland en de United
Kingdom); behalve voor Bulgaria en Romania –
gebaseerd op de bruto nationale inkomens
overzichten.

12
15
15
16
10
12
18
13
20
12
13
20
13
19
19
21
13
15
11
21
20
18
12
13
20
9
19
16

Welke positie hebben armoede
gerelateerde thema's in de EU
agenda? Interview met Jerome
Vignon, directeur DG werkgelegenheid verantwoordelijk voor sociale
protectie en inclusie beleid

sociale
bescherming
en
sociale
inclusie
ondersteunen. Het presidentschap een van
Duitsland en komende presidentschap van Portugal
dit jaar, hebben sterker en positieve meningen op dit
geuit. De Ronde tafel in Portugal dit jaar kan een
belangrijke moment zijn, ook vanwege het feit dat
het de 10e jaar is van Portugal's eigen
minimuminkomen schema's.

APN: EAPN is bezorgd over het feit dat
kom ik mijn om nul doorslaggevende
invloed te hebben op het verminderen van
armoede,
ogenschijnlijk
bijna
is
verdwenen uit het Lissabon proces?

Wat
is
uw
mening
over
de
ontwikkelingen in het debat Flex-Werk?

E

Jerome Vignon: wel, ik maak
mijn ook zorgen over dat jullie
perceptie hier zo negatief over is,
alhoewel ik kan begrijpen waarom
juli tot deze conclusie zijn
gekomen.. Maar integendeel, ik
denk dat we nu in een andere
fase zijn gekomen welke ons vele
mogelijkheden biedt. The trend
lijkt te veranderen. Ik ben er zeker
van dat er een versteviging gaat
komen van onze sociale pilaar bij
de komende Europese Raad
bijeenkomsten - net in het minst
door de herziening van het sociale
aandeel - wil zij graag luisteren
naar de visie is een idee en hoe
toegang en kansen voor allen
kunnen worden gegarandeerd.
We zullen samen moeten werken
met de gewone burgers en de sociale partners om
de plek van sociale inclusie en sociale protectie in
de volgende Lissabon cyclus voor 2008 Street 2011
te verankeren, niet alleen als een productieve factor
maar ook als een commitment met op zichzelf.
Hoe zou je dat doen?
De mechanisme's van de Lissabon strategie op het
nationale niveau zouden mogelijk moeten maken dat
de ministeries van sociale Zaken actief betrokken
worden om een meer sociaal perspectief te
verkrijgen. EAPN is een sterke positie om deze
zorgen over het voetlicht te krijgen. Natuurlijk, de
commissie en de gewone burgermaatschappij
hebben niet dezelfde rol. NGO's, zoals EAPN,
moeten heldere boodschappen leveren gebaseerd
op de contacten met mensen die in armoede leven
en met organisaties die lokaal werken. Niemand
anders kan dit doen. Ik van mening dat de EU
Sociale Inclusie en Sociale Bescherming Open
Methoden van Coördinatie niet moet worden
bijgevoegd in het Lissabon proces, omdat dit een
risico met zich meeneemt dan blik dan wordt
versmald. We zullen speciaal moeten staan op de”
informatiestroom
uit”
dimensies,
waar
werkgelegenheid en economische groei strategieën
moeten bewijzen hoe zij de prioriteiten van de

huidige

het is duidelijk dat er uniforme verschillen zijn in de
meningen tussen de verschillende lidstaten over de
mate waarin arbeidsrecht wel of niet meer flexibel
zou moeten worden gemaakt. Het
verbeteren van de algemene kwaliteit
van tijdelijke contracten of partijen
baanden
zullen
een
belangrijk
onderwerp zijn. We hebben op dit
moment een debat tussen diegenen
die willen we gaan voor meer
kwalitatieve
werkgelegenheid,
toereikende
niveaus
van
werkloosheidsuitkeringen en een sterk
voor sociale zekerheid en degenen
die bang zijn om een meer fiscale last
te veroorzaken. Ik ben niet kritisch
over dit debat. Ik denk dat als FlexWerk
ook gehanteerd dat er
toereikend inkomen en degelijk
ondersteuning en begeleiding deel
uitmaken
van
een
positieve
activering's benadering, dan kan het
en goed bruikbaar concept zijn. Ik zou
ook willen benadrukken dat het een omzet van de
commissie
over
actieve
inclusie,
waar
geargumenteerd wordt voor een toereikend inkomen
tezamen met de activering’s benadering voor een
fatsoenlijk leven met toegang tot kwalitatieve
sociale's diensten, de visie van flex-werk
complimenteert, daar heeft ook de situatie voor
diegenen in ogenschouw neemt waar werk niet de
oplossing is om sociale excursie te verminderen.
Hoe ziet u de invloed van EAPN op het Europese
sociale beleid?
Één keer is een belangrijke partner, speciaal waar
het gaat over de Open Methoden van Coördinatie
over Sociale Inclusie, als onderdeel van het
stroomlijning's proces. Echter, daar is een ongelijke
sterkte van de leden in de verschillende lidstaten
waar het in het bijzonder gaat over de manier
waarop het terug reflecteert in het EU niveau. Het is
zeer belangrijk dat EAPN het Nationale netwerken
niet de Europese dimentie vergeten. De
ontmoetingen van mensen die armoede ervaren,
mede georganiseerd door EAPN, hebben een sterke
politieke waarden. De ministers die bij deze
ontmoetingen zijn geweest geven blijk zeer
beïnvloed hierdoor te zijn en dat heeft een directe
impact in de manier waarop zij zich positioneren in
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de verschillende raads bijeenkomsten en in de
planning en de opvolging van deze bijeenkomsten.
In het duo onder, EAPN heeft een sleutelpositie om
ervoor te zorgen dat er continuïteit is te zien in het
politieke commitment om armoede en sociale
exclusie te willen bestrijden. Op deze wijze is zij een
fundamenteel onderdeel in het perspectief van de
Europese integratieproces, welke voorbijgaat aan de
fluctueringen van de politieke meningen.
Wat kunt u zeggen over de voorbereiding voor
2010, het Europees jaar tegen armoede?
De commissie is begonnen met de voorbereiding
van dit jaar en we zullen binnenkort een consultatie
ronde lanceren, om op die wijze goed te kunnen
weten wat alle betrokkenen willen met dit jaar. Ons
voorstel zou dan voor de volgende Ronde Tafel,
over armoede en sociale excursie in oktober,
goedgekeurd moeten worden.

Hoe wordt tegen stroomlijning’
aangekeken door Europese
organisaties?
AGE (het Europees platform van ouderen) and
FEANTSA (de Europese federatie van Nationale
organisaties werken met dak-en thuislozen)
delen met ons hun visie op het gebied van de
gestroomlijnde Nationale Rapporten, Sociale
Bescherming en Sociale Inclusie 2006-2008.

A

GE: “meer concrete voorstellen zijn
nodig”

In de allerlaatste nationale reporter heeft AGE
enkele belangrijke vraagtekens geïdentificeerd over
zowel de methode van rapportage als de politieke
inhoud..

Interview: A. Gueudet

De Open Methoden van Coördinatie:
op naar een effectief instrument
tegen armoede?
Om de Open Methode van Coördinatie (OMC) te
versterken, als een effectief strategisch instrument
tegen armoede, roept EAPN op om de volgende
veranderingen te realiseren:
•
•
•

•
•

•
•
•
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Een evaluatie om de impact van
stroomlijning op het gebied van armoede
inzichtelijk te krijgen;
interdepartementale werkgroepen op het
gebied van armoede binnen de commissie
waarbinnen NGO's een rol spelen;
een hogere status voor het Gezamelijk
Rapport, voor Sociale Bescherming en
Sociale Inclusie en meer invloed van alle
betrokkenen bij het voorbereiden van dit
rapport;
een bespreking van alle prioriteiten niet
alleen twee sleutel prioriteiten die benoemd
zijn in het Gezamenlijk Rapport;
het stroomlijnen van armoede en sociale
inclusie behelst moet ook gebeuren in the
gezondheid en pensioen onderwerpen
horen bij het totale stroomlijning proces;
versterkt de betrokkenheid van de nationale
parlementen en sub-nationale regeringsniveaus;
effectieve monitoring van de implementatie
van de Nationale Actieplannen tegen
Armoede en Sociale Uitsluiting;
de lancering van een “lecacy planning” van
de Nationale actieplannen om te garanderen
dat er uitkomsten zullen zijn die mede het
Europees jaar tegen armoede zullen
beïnvloeden.

Het gestroomlijnde rapportage mechanisme
alhoewel de rapporten minder beschrijvend zijn en
meer een strategische benaderingen hebben dan in
het verleden, eens vind het jammer dat de vele
rapporten nog steeds alleen een simpele
opsomming bevatten over bestaande programma's
en beleid dan daadwerkelijk te idee en en plannen
om de problemen waar het over gaat te kunnen
aanpakken.
Het raamwerk voor stroomlijning is niet terug te
vinden in de totstandkoming's proces van het rapport
en de link tussen sociale inclusie, sociale
bescherming, gezondheid en lange termijn zorg zijn
er niet. Hieruit zou blijken dat er geen of nauwelijks,
in termen en externe coördinatie bestaat tussen de
verschillende ministeries die betrokken zijn in het
totstandkoming van het rapport.
Politieke inhoud
alhoewel onderzoek in Europa uitwijst dat oudere
mensen een hoger risico hebben om een armoede
en sociale excursie te geraken dan de rest van de
burgers, alleen enkele nationale rapporten
identificeren hen als een doelgroep.
In de laatste jaren hebben de nationale rapporten
aan een aantal thema's te weinig aandacht
geschonken:
- Het risico op armoede gerelateerd aan het
staatspensioen geldend voor de 2de en 3de
pilaar.
- Gezinshoofden
- armoede van de gepensioneerden, in het
bijzonder de oudere (alleenstaande) vrouw
en de oudere migranten
- pensioen indexatie
- de wijze waarop getest wordt of men wel of
niet recht heeft op een uitkering
- toegankelijkheid tot gezondheid- en lange
termijn zorg voor de meest kwetsbaren.

En hoewel er enige verbetering hebben
plaatsgevonden in de manier waarop gerapporteerd
wordt over Oudere Mensen gerelateerde thema's
worden gepresenteerd en hoe er mee om wordt
gegaan, AGE roept op voor meer concrete
voorstellen en heldere aan tijd gekoppelde
implementatie plannen. Dit alles om te voorkomen
dat het gestroomlijnde rapport niet alleen.
Bureaucratische oefening blijft.

•

namelijk als aan essentieel element van de
sociale wetgeving in vele landen;
En sommige dak- en thuislozen strategieën
presenteren in de nationale rapporten 20062008, ook een versterking van de gezondheiden werkgelegenheid dimensie.

FEANTSA beveelt aan dat het sociale inclusief proces
proces wordt voortgezet:
•

Maciej Kucharczyk
AGE beleidsmedewerker
www.age-platform.org/
•

Het is belangrijk om heldere en het
gezamenlijke leerprocessen te creëren rond om
sociale problemen die vallen onder de strategie,
als Europa een grote impact zou willen om
armoede te beindigen.
FEANTSA
stelt
voor
om
multilaterale
uitwisselingen te faciliteren tussen verschillende
actoren door hun expertise en contacten te
gebruiken
en
samenwerking
tussen
verschillende niveaus van regeringen en
andere partners te realiseren, van allen die
betrokken zijn in het gevecht tegen dak- en
thuisloosheid.
FEANTSA
roept
andere
thematische netwerken op om dit voorbeeld te
ondersteunen.

Liz Gosme
FEANTSA beleidsmedewerker
Zie het volledig FEANTSA evaluatierapport op
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=663

F

EANTSA: “ het bestrijden van dak- en
thuisloosheid is naar boven gekomen als
een belangrijke prioriteit”

FEANTSA heeft gezien hoe de belangrijkheid van de
bestrijding van dak- en thuisloosheid en het verbeteren
van de toegang tot fatsoenlijke huisvesting als
belangrijke prioriteit voor de EU Sociale Inclusie
strategie zichtbaar is geworden. De recentelijk
verschenen nationale rapporten van de 27 EU lidstaten
bevestigen deze trend and demonstreren de
belangrijkheid van de volgende onderwerpen:
• Dak- en thuisloosheid en toegang tot
fatsoenlijke huisvesting zijn nog steeds
belangrijke prioriteiten voor de EU lidstaten;
• De noodzaak voor actie om toegang tot
fatsoenlijke en betaalbare huisvesting mogelijk
te maken en een noodzaak om de toenemende
realiteit van verschillende vormen van
thuisloosheid en huisuitzettingen in Europa te
voorkomen;
• De enorme kans om van elkaar te leren op het
gebied van beleid van dak- en thuisloosheid,
huisuitzettingen, aangezien vele EU lidstaten
bezig zijn met het ontwikkelen of evalueren van
hun beleid op dit gebied;
• Huisvesting is daarboven komen als een
belangrijke pilaar van de Europese sociale
inclusief de sociale bescherming strategie

Wat is stroomlijning?
In maart 2006, heeft de Europese Raad een
raamwerk geadopteerd om sociale bescherming en
sociale inclusie gezamenlijk onder te brengen bij de
gemeenschappelijke doelstellingen binnen de
bestaande Open Methode van Correlatie (OMC) op
het gebied van sociale inclusie, pensioenen en het
proces van samenwerking op het gebied van
gezondheid-en lange termijn zorg.
De
overkoepelende
doelstellingen
van
de
gestroomlijnde OMC voor sociale bescherming en
sociale inclusie's promoten:
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•

Sociale cohesie, gelijkheid tussen mannen
en vrouwen en gelijke mogelijkheden voor
toereikende,
toegankelijke,
financiële
duurzame, geaccepteerde en efficiënte
sociale bescherming systemen en sociale
inclusie beleid;
effectieve en gezamenlijke interacties
tussen de Lissabon doelstellingen voor
grotere economische groei, meer en betere
werkgelegenheid en grotere sociale ook
cohesie en met de EU's duurzame
ontwikkeling's strategieën;
fatsoenlijk overheidsleiderschap, helderheid
en de betrokkenheid van actoren bij de
ontwikkeling, implementatie en monitoring
van beleid.

hun organisaties kregen geen aandeel in dit proces.
De Belgische regering gaf in de inleiding van het
eerste NAP dit zelfs toe en beloofde beterschap.

Waarom stroomlijning? De commissie heeft
voorgesteld om het werk op het gebied van inclusie
en pensioenen te stroomlijnen, samen met het
geplande werk voor gezondheid- en lange termijn
zorg, om op deze wijze een geïntegreerd proces te
ontwikkelen, geïnitieerd in mei 2003. Het doel was
twee-voudig: om ‘n sterke, meer zichtbare OMC te
creëren met een verhoogde belangrijkheid op het
gebied van beleidsimplementatie, die positief invloed
zal hebben op de gereviseerde Lossabon Strategie,
en een versimpeling van de rapportages en
uitbreiding van de kansen voor beleidsuitwisseling.

Als reactie op het verzoek om toegang te krijgen tot
de eerste twee NAP’s heeft de Belgische federale
regering een één dags conferentie georganiseerd
voor alle actoren bedoeld in de vierde doelstelling
van het verdrag van Nice. Dit bewees dat de
meesten niet op de hoogte waren van het bestaan
en de inhoud van de NAP, maar er graag betrokken
wilde worden in de ontwikkeling van dit rapport.
EAPN België zag de mogelijkheid tot ontwikkeling
van een nieuwe procedure voor de werkgroep
Maatregelen en een betere manier om een volgende
NAP sociale inclusie tot stand te brengen. Nu
onderdeel van het Nationaal Strategisch Rapport,
Sociale Bescherming en Sociale Inclussie. De
Sociale Inclusie afdeling nam het voorstel over wat
daarna
ook
werd
goedgekeurd
door
de
interdepartementale conferentie over Sociale
Inclusie.

•

•

In 2006, leverden the Europese lidstaten hun eerste
gestroomlijnde Nationale strategie rapporten voor
sociale bescherming en sociale inclusie.
Voor meer informatie over stroomlijning en
gerelateerde documenten:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusi
on/objectives_en.htm

Van
nergens
naar…
ergens.
Participatie door alle actoren in het
Belgische NAP/Incl 2006-2008
De import van de burgers in het ontwikkelen van
Belgische sociale bescherming en inclusie
NAP’s wordt meestal aangehaald als een
voorbeeld van participatie in actie. Maar EAPN
België heeft zes jaar eraan gewerkt om hier te
komen.

E

Een valse start

EAPN België zich verraden door de manier waarop
in 2001 was gekozen om het eerste Belgische
Nationale Actie Plan voor Sociale Inclusie te
ontwikkelen (NAP/Inclussie). En hoewel the 4de
doelstelling van de sociale inclusief strategie,
goedgekeurd in Nice 2000, oproept voor de
mobilisatie van alle relevante actoren, de burgers en
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De tweede NAP/Inclusie (2003) leverde een verdere
teleurstelling op voor EAPN België. Ondanks de
verbetering, een werkgroep die maatregelen mocht
nemen als vervolg op de 300 genoemde
maatregelen uit de NAP, bleef het doodstil vanuit de
burgers en hun organisaties. EAPN België was de
enige Niet Regeringsgebonden Organisatie om
samen
te
werken
met
de
Belgische
verantwoordelijken van de regering in het
ontwikkelen van het tweede Nationale actieplan
Een geleidelijke ontwakening…

Al vanaf het begin van november 2005 zijn we
gestart met het basiswerk van de NAP Sociale
Bescherming en Sociale Inclusie vorm te geven, met
de bedoeling dit in september 2006 bij de Europese
commissie in te kunnen dienen. Een eerste
ontmoeting van de nieuwe stijl ’werkgroep
maatregelen’ ging van start met ambtenaren uit de
zes verschillende regeringen en alle actoren die het
in hun belang hadden om de eerste prioriteiten van
de nieuwe NAP vast te stellen. Aan het einde van dit
proces, begin juli 2006, hadden we gezamenlijk een
belangrijke tekst geschreven om in te dienen bij de
interdepartementale conferentie voor de uiteindelijke
goedkeuring.

De Belgische regering heeft nog steeds niets
gedaan om de basisvoorwaarden te scheppen
voor mensen die armoede ervaringen volledig te
kunnen betrekken

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
De ‘werkgroep maatregelen’ kwam op regelmatige
tijden bij elkaar. En hoewel ze te vaak voor ons

plaatsvonden, deze bijeenkomsten hebben het voor
ons mogelijk gemaakt om zicht te kunnen houden op
het NAP proces en om ons eigen werk vorm te
geven en op koers te houden.
Het huidige systeem is een grote verbetering in
vergelijking met de eerste keer en we zijn ons er van
bewust dat het inmiddels kan worden gezien als een
goed voorbeeld voor de andere lidstaten in Europa.
Maar hoe goed het ook mag zijn, de Belgische
regering heeft nog steeds niets gedaan om
basisvoorwaarden te scheppen waardoor mensen
die in armoede leven volledig betrokken kunnen zijn
in de totstandkoming, ontwikkeling, evaluatie en
opvolging van de NAP’s. En wat zijn de
voorwaarden? Werktempo op aangepaste snelheid,
maar ook het erkennen van hun behoeften voor
ondersteuning om het mogelijk te maken
gelijkwaardige partners te worden in dit proces.
EAPN België heeft de minister van sociale Zaken,
wiens taak het is om te coördineren in de sociale
inclusief strategie, gevraagd de vrijwilligers en hun
vrijwillige organisaties de mogelijkheid te geven om
zichzelf fatsoenlijk te kunnen ontwikkelen (deskundigheidsbevordering) om zo gelijkwaardig deel te
kunnen nemen in dit proces. Concrete plannen om
dit te kunnen gerealiseerd en de zijnen hem
aangeboden, maar tot aan nu is er geen reactie
gekomen.

over het investeren in the en parlement van mensen
in hoe ze weer een eigen leven kunnen
organiseren.”
Sommige positieve voorbeelden van NGO's die
betrokken zijn in het ontwikkelen van de NAP's/
Inclusie, in verschillende lidstaten zoals het geval is
een Polen, UK en België. Ook is erg gul suggereert
dat het belangrijk zou zijn om de ambtenaren,
verantwoordelijk voor de NAP's te trainen in
participatie technieken om op die wijze een
verhoogd effect in participatie voor de toekomst te
realiseren.
Lees:
th
Report of the 5 meeting of people experiencing
poverty:
http://www.eapn.org/code/en/publ_detail.asp?pk_id_
content=2140
nd

Report of the 2 meeting of people experiencing
poverty (focused on participation):
http://www.eapn.org/code/en/publ_detail.asp?pk_id_
content=684

Ludo Horemans
EAPN België

5th ontmoeting van Mensen die
Armoede
Ervaren
(People
Experiencing Poverty) beroep op
voor meer participatie mogelijkheden
in het EU Sociale Inclusie proces
“ We hebben hem iets te bieden (beleidsmakers).
Ze hebben ons nodig voor echte informatie (de
realiteit). Met ons erbij, kunnen ze betere wetten
maken ”. SWEDEN
's in de locatie van de vijfde ontmoeting van mensen
die armoede ervaren, welke plaatsvond d.d. 12 en
13 mei 2006 in Brussel, dringen de participanten bij
de beslissingsmakers op alle niveaus aan om
participatie te verdiepen en uit de breiden voor juist
de mensen die armoede ervaren. En voor de NGO's
die hen representeren en werken aan de
voorbereiding en monitoring van de nationale
actieplannen voor Sociale Bescherming en Sociale
Inclusie.
“ Het zou moeten veranderen van publieke
ontmoetingen tot echte betrokkenheid in het
ontwikkelen en onderhandelen ”, zeggen zij. “ Een
belangrijk onderdeel in de nap's zou moeten gaan

familiefoto: 5de Europese ontmoeting van mensen
de
die armoede ervaren (5 PEP ontmoeting)

Lissabon faalt in het garanderen van
arbeidsparticipatie
kansen
voor
migranten en etnische minderheden
Migranten en etnische minderheden worden nog
steeds geconfronteerd met wijdverspreide
discriminatie in de Europese arbeidsmarkten.
erwijl de sociale pilaren van de Lissabon strategie
voor groei en werkgelegenheid zich richt op het
bestrijden van sociale excursie, de verschillende
lidstaten zijn langzamer inkrimpen and keer een
van de noodzakelijke maatregelen discriminatie in
werkgelegenheid te bestrijden. Uit uit de samenvattingen
van de Nationale reform programma's (NRPs) uit 2006,
komt de conclusie van het Europees netwerk tegen
racisme (ENAR) dat de initiatieven faalden in het
toereikend bestrijden van discriminatie waarde migrant en
de minderheidsgroeperingen mee te maken hebben. Het
streven om groei en werkgelegenheid in Europa te

T
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promoten binnen een raamwerk van sociale cohesie en
duurzaamheid, zouden ook deze complexe materie
moeten aanpakken als zij participatie vanuit de gelijke
kansen in de arbeidsmarkt willen promoten
De NRPs ingediend door de verschillende lidstaten zijn
over het algemeen zwak in het aanpakken van
discriminatie waar deze groepen mee te maken hebben.
Met respect voor de minderheidsgroeperingen in het
bijzonder, vele rapporten noemen hen helemaal niet zo
was Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Estonia,
Finland, Duitsland, Latvia en en Malta. In de rapporten
openbaar discriminatie wel genoemd wordt voor beide
groeperingen, weinig rapporten doen dat op zo’n wijze dat
het de noodzakelijke beleid stroomlijning gefêteerd, nodig
om deze problemen te kunnen tackelen. De twee
rapporten die in de buurt kwamen waren die van Engeland
en Denemarken; maar Denemarken heeft het alleen over
migranten.

beperking, het integreren van immigranten en
minderheden zijn zeer noodzakelijk’. Niettemin, het
benoemen van discriminatie behelst twee zinnen in 36
pagina's en nergens van de 24 richtlijnen is de focus direct
gericht op werkgelegenheid of de arbeidsmarkt
discriminatie. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de
NRP’s een gebrek aan beleid stroomlijning komen die
noodzakelijk zijn om effectief de oorzaak van obstakels
voor kunnen vinden van werk voor migranten zijn
meerderheden, aan te kunnen pakken.

Stefanie Ligori
ENAR beleidsmedewerkster
http://www.enar-eu.org/en/

De oorzaak van obstakels voor het kunnen
vinden van werk voor migranten en etnische
minderheden zijn vooral te vinden in het Multisectorale patronen van discriminatie

De maatschappelijke organisaties die in hetzelfde
werken met de mensen rapporteren serieuze
consequenties. In Portugal als voorbeeld, veel mensen
van de leefgemeenschappen van de Roma leven van
straathandel en in verschrikkelijke situaties van sociale
exclusie. De integratie maatregelen hebben en niet voor
mekaar gekregen om voorwaarden te scheppen voor ook
deze groep te laten participeren op de arbeidsmarkt. Een
gebrek aan besef rond om Roma samenlevingen bij de
beleidsmakers Brussel turen in staan maatregelen die de
integratie behoeften van deze groep niet ziet. De
dagelijkse discriminatie realiteit
op het gebeid van
werkgelegenheid verergert het probleem. De Portugese
NRP benoemd de Roma helemaal niet en heeft slechts
een korte benoeming van minderheden algemeen, In het
47 pagina's tellende rapport.
In Ierland, om een ander voorbeeld te noemen,
minderheidsgroeperingen
ervaren
discriminatie
in
kopiëren werk te vinden en terwijl ze werken. Dit uit zich in
hoge werkloosheid bij deze groepen, slechtere
werkomstandigheden en condities en verminderde kansen
voor promotie mogelijkheden. Asielzoekers hebben geen
recht op betaald werk; een situaties waar NGO's en
onafhankelijke onderzoekers zien dat dit een negatieve
impact heeft op de integratie en persoonlijke gezondheid
van deze groep. De Ierse NRP benoemd in migranten
slechts twee keer in hun 58 pagina's tellende rapport en
de maatregelen genoemd en bedoeld voor minderheden
in het bijzonder de woonwagens samenlevingen, worden
helemaal niet benoemd.
Het is ENAR’s mening, deze onvoldoende benoeming in
de NRP’s reflectereerd een gebrek aan effectieve
stroomlijning voor thema's in de geïnteresseerden
richtlijnen voor groei en werkgelegenheid. De richtlijnen
nogal 18 (de promotie van een life-cycle benadering van
werk), benoemd discriminaties slechts indirect: ‘ het
bestrijden van discriminatie en het promoten van toegang
tot werkgelegenheid voor mensen met een lichamelijke
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Source : EC

Van Lissabon naar Lissabon - terug
naar Lissabon en naar Sociale
Inclusief
Het Europees anti armoede netwerk Portugal (REAPN),
in samenwerking met de Portugese overheid, organiseren
we een evenement met de naam: "van Lissabon naar
Lissabon". Dit initiatief zal zijn hoogtepunt hebben tijdens
de Europese ontmoeting (negen en de 10e maart) van
verschillende experts op het gebied van armoede en
sociale uitsluiting waar ingezet wordt op het volk worden
van meerdere voor stellen om op deze wijze het komende
Portugese presidentschap van de EU te helpen de
onderwerpen Sociale Inclusie en de sociale inclusief
strategie op de huidige en toekomstige agenda's te
verstevigen en te verankeren.

Zes jaar na die eerste Lissabon strategie en terugkijkend
op de gemaakte afspraken en wat er is bereikt, is de
religie tijd helaas dat 72 miljoen mensen in Europa nog
steeds te maken hebben met armoede en sociale
uitsluiting. En is er te weinig bewijs dat er in deze situatie
veranderingen zullen komen.

En vanwege dit heeft EAPN Portugal de volgende zorgen
geuit: een zwakke vooruitgang in het promoten van
sociale inclusief en de Europese aanpak van het; de
aandacht en de focus op “ economische groei en
werkgelegenheid ” als pre condities voor het verminderen
van armoede en sociale exclusie en het verlies van het
einddoel, sociale cohesie, minder extreem werk van de
herzien de Lissabon strategie (2005); en het debat over
Sociale Bescherming en de toekomst van het Europese
Sociale Model in het zicht van de uitbreiding van de unie
en de Europese Strategie voor Sociale Inclusie, welke in
een " stand by " modus staat.
Het resultaat van deze conferentie zal gepresenteerd
worden in de volgende editie van het Netwerk Nieuws

Sérgio Aires & Jordi Estivill
Co-ordinators van het initiatief “ van Lissabon
naar Lissabon”

Gemiddeld zo'n 3 miljoen mensen met werk: in theorie in
aanmerking voor de aanvullende uitkering. In 2006
hebben slechts een derde van hen dit aangevraagd. Maar
de hoeveelheid aanvragen worden verwacht te stijgen. Op
dit moment hebben ongeveer 400.000 rechthebbenden
een volledige baan maar de meesten zijn partij immers of
laagbetaalde werkers.

Een systeem onder druk
De regering is bezorgd over deze trend en de kosten die
het met zich meebrengt. Het systeem heeft ook zijn
beperkingen, omdat werkers vaak alleen die banen nemen
wat hem nog binnen het systeem het meeste oplevert.
De vakbonden zijn ook bezorgd vanwege het risico dat
werkgevers deze manier van combineren van inkomens
zal gaan gebruiken om de lonen verlaagd te krijgen.
Omdat hun werknemer met een combinatie loon,
ongeveer € 100 minder inkomen heeft slechts € 20 verlies
lijdt in het deel dat hij mee naar huis kan nemen. Ze zijn
ervan overtuigd dat een wettelijk minimuminkomen nodig
is om deze neerwaartse trend te stoppen en te voorkomen
dat er sprake is van zogenaamde sociale dumping.

“ De introductie van een minimuminkomen welke
de huidige combinatie inkomen schema's niet
belemmerd, zou een acceptabele oplossing zijn”

Kijk op EAPN Portugal's website: http://www.reapn.org/

Het “combinatie loon” en minimum
loon in Duitsland – stand van zaken
Herziening van de arbeidsmarkt in 2005
e sociale wetgeving was in Duitslang januari 2005
aangepast: de Duitse sociale welzijns diensten
waren hierdoor samengevoegd met de werklozen
uitkeringsfonds door de Hartz IV Act. Sinds die tijd
krijgt een rechthebbende volledige werkloosheidsuitkering
gedurende de eerste 12 maanden. Na deze periode komt
er een verandering in de rechthebbende krijgt alleen nog
maar de zogenoemde “ werkloosheid's uitkering II”, wat
neerkomt
op
ongeveer
hetzelfde
als
aan
bijstandsuitkering. In de meeste gevallen betekent dit dat
de uitkering lager is dan de werkloosheidsuitkering welke
persoon daarvoor zou hebben ontvangen, nog voor de
herziening van de arbeidsmarkt in 2005.

d

En vanaf dat moment heeft Duitsland en "combinatie loon"
waarbij een werkloze elke baan die hem wordt
aangeboden moet accepteren op straffe van een korting.
Dit heeft geresulteerd dat er meer dan genoeg kandidaten
te vinden zijn voor zelfs de ongelooflijk laagbetaalde
banen, waarbij men dit inkomen dan kan combineren met
aanvullende werkloosheidsuitkering. Aangezien slechts
een deel van het inkomen wordt verrekend in de
aanvullende uitkering, is het maximum wat men (families
met kinderen ) met deze " combinatie loon " kan verdienen
€ 310.- Over de ‘ nieuwe stijl’ werkloosheid uitkering en
voor families zonder kinderen is dit € 280,- .

“ Een individueel uurloon is niet voldoende ”
Het zou kunnen ernstige vergissing zijn om de bestaande
combinatie loon schema’s in te wisselen voor een
individueel minimuminkomen welke, in de vorm zoals het
eerst was voorgesteld, waarschijnlijk voldoende zal zijn
voor een alleenstaande persoon, maar haar absoluut niet
voldoende voor een familie met één of twee kinderen. Het
introduceren van een minimuminkomen zonder de
combinatie inkomens mogelijkheid zou leiden tot het te
gaan van armoede onder kinderen.
En mogelijk een acceptabele oplossing zou zijn, het
introduceren van een minimuminkomen welke de huidige
combinatie inkomen schema's
- beschreven in de
werkloosheid uitkering’s wet “werkloosheidsgeld II” - niet
belemmerd. De komende relatie inkomen schema's en het
minimumloon zijn twee sluitstenen in het arbeidsmarkt
beleid welke ‘werkende armen’ kan helpen voorkomen.

Dr Rudolf Martens
verenigde sociale welzijns federatie – algemene
federatie

De status van minimuminkomen
variërend van 1 tot 11 in Europa,
januari 2006
18 van de 25 lidstaten hadden in januari 2006 een
nationale wetgeving voor het vaststellen van een
minimuminkomen. Oostenrijk, Cyprus, Denemarken,
Finland, Duitsland, Italië en Zweden hebben geen
minimuminkomens wet waar ik de algemene voltijdse
werker een beroep op kan doen (er zijn wel sommige
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vastgestelde
minimum
inkomens
gebaseerd
op
categorieën zoals leeftijd, geestelijke, lichamelijke
activiteit, economische staat of het soort beroep).
Kijkend naar het niveau van het minimuminkomen in
euro's, zijn de lidstaten te verdelen in drie grote groepen.
In Latvia (129), Lithuania (159), Slowakije (183), Estonia
(192), Polen (234), Hongarije (247) en de Tsjechische
Republiek (261), zijn de minimum inkomens onder de 300
euro permanent in januari 2006. Portugal (437), Slovenië
(512), Malta (580), Spanje (631) en Griekenland (668
vallen in de midden de groep, met een minimuminkomen
tussen 400 en €700 per maand. In Frankrijk (1 218),
België (1 234), het Verenigd Koninkrijk (1 269), Nederland
(1 273), Ierland (1 293) en Luxemburg (1 503) is het
minimuminkomen over € 1200 per maand.
De niveaus waarbinnen deze zijn vastgesteld varieerde in
om, van € 129 per maand in Latvia tot € 1503 permanent
in Luxemburg. Het moet gezegd dat de hoeveelheid van
werknemers die het minimumloon ontvangen net zo
varieert van minder dan één 1% in Spanje tot 18% in
Luxemburg.
Deze cijfers zijn gepubliceerd door Eurostat, het statistisch
bureau van de Europese samenlevingen.

NIEUWS VAN BULGARIJE
EAPN Bulgarije: een mix van
successen en falen
Het Bulgaarse anti armoede netwerk was de
eerste die in het EAPN netwerk werd toegelaten
in 2003. We praten met Douhomir Minev,
president van EAPN Bulgarije.

E

APN: hoe is de ombouw naar de ecu
begon voor Bulgarije van invloed geweest
op het werk van de sociale NGO’s?

Douhomir Minev: de derde sector in Bulgarije is
ontwikkeld uit specifieke politieke, sociale en
economische context. De 17 jaar van deze ombouw
heeft zijn invloed gehad op de publieke
samenleving.
De eerste stap van deze ombouw (tot ongeveer
2000) werd gedomineerd door een grote
hoeveelheid
van
externe,
niet
EU,
donorprogramma's, welke ressorteerde in een
moeilijke
hoeveelheid
geïsoleerde
projecten,
intensieve interne conflicten, zwakke netwerk
capaciteit en een laag niveau van maatschappelijke,
burger participatie in dit hervormingsproces. De
regering had een ‘Laissez-faire’ aanpak, waar deze
ontregeling de burgergroepen overgieten aan hun
eigen mogelijkheden te overleven binnen deze
groeiende onzekerheid.
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De tweede stap (na 2000) liet een bescheiden
terugkeer van " resocialisatie " van NGO's zien, zich
uit
in
bijvoorbeeld
publiekeen
private
partnerschappen, maatschappelijk georiënteerde
aanpakken, het promoten van NGO's als
dienstverleners en het verminderen van de rol van
NGO's als belangenbehartigers en lobbyer's. Dit
herstel dit ook een groeiende trend zien richting het
centraliseren van programma's, actieve promotie
van de regering schriftelijk NGO's wat resulteerde in
zijn gratie en toenemende grotere kloven.
Ondanks dat hebben sociale NGO's geprobeerd de
netwerken vanaf het begin van de ombouw. Al vanaf
1998 waren er netwerk promotors actief om op die
wijze interne capaciteit uit te bouwen door het
aangaan van contacten met Europese NGO's en
andere netwerken. Vanaf 2000 zijn deelnemers van
Bulgarije instaat geweest verbinding te maken met
de Europese activiteiten van EAPN gebruikmaking
van de ‘wind van verandering’ komen van de
Lissabon agenda. En zich zo deze manier van
werken eigen maken en instaat te zijn om EU
aanpakken in Bulgarije te monitoren. Dit alles heeft
proces geholpen om het EAPN Bulgarije is de
Nationale netwerk te realiseren en in 2003 was dat
feit.
Hoe is het EAPN Bulgarije opgebouwd?
Het EAPN Bulgarije staat uit NGO's die bepaalde
waarden gemeenschappelijk hebben: het bestaan
van armoede in Bulgarije is zowel om acceptabel als
niet passend in onze uitbreidende economie; beleid
moet armoede en exclusie bestrijding getoetst zijn
aan, armoede en sociale exclusie kan alleen worden
aangepakt door actieve participatie de beslissing's
proces. Netwerk NGO's werken voor en met
verschillende
kwetsbare
groepen
(kinderen,
vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten,
geestelijke ziekte, werklozen, etc.) en zijn betrokken
in verschillende vormen van activiteiten (lobbying,
informatievoorziening, dienstverleningen, onderzoek,
etc.).
Het netwerk heeft erkenning gekregen op
verschillende fronten. Haar vertegenwoordigers zijn
betrokken bij het werk van senior Nationale raden
(economische en Sociale raden, raden op het
gebied van geestelijke gezondheid, bij verschillende
werkgroepen van het ministerie van arbeid en
sociaal beleid, etc.) en heeft een hand gehad in het
vormgeven van belangrijke Nationale documenten
(JIM, het Nationale Actie Belang tegen Armoede en
Sociale Exclusie, operationeel programma, “Human
Resource development”, etc.).

Wat zijn de komende uitdagingen?
Ondanks de positieve ontwikkelingen hebben de
sociale NGO's in Bulgarije nog steeds enorm veel
uitdaging en werk te doen om positieve beïnvloeding

van de nationale ontwikkeling en ombouw tot een op
een Europa niveau functionerende lidstaat te
worden met bijpassende visies en vaardigheden
terug te vinden in de nationale praktijk van onze
samenleving.
De resultaten en de zwakheden van het EAPN
Bulgarije is dezelfde te zien bij andere sociale
NGO's tijdens deze opbouwfases ontwikkeld,
komend uit een gefragmenteerde samenleving waar
inclusie en burger participatie laag was. Er is een
grote behoefte aan het hervormen van de sociale
dementie van onze Nationaal beleid waarbij een
uitbreiding van de betrokkenheid van sociale NGO's
in de ontwikkeling, implementatie en monitoring
hiervan onderdeel van een verreikende nationale
anti armoede strategie kan zijn.

•

Huishouden zonder werk (hoeveelheid
mensen die ) (2006): 11,6% van
volwassenen (studenten uitgezonderd) en
14.5% van de kinderen

Armoede en sociale exclusie zijn nu officieel erkend
als problemen in het gezamenlijke Memoranda over
Sociale Inclusief (2004) en de Nationale Actie
Plannen. De groeiende aanpassingen aan het
Europese proces is terug te zien in het Nationale
Ontwikkeling's Plan (2005), erkennen dat ons land
het hoogste niveau van armoede heeft in vergelijking
met de andere lidstaten (het verschil is 13 keer)
inclusief de werkende armen bij de kwetsbare
groepen. Op dit moment is onze minister van sociale
Zaken bezig een officiël armoede grens te krijgen,
gebaseerd op consumptie van bases goederen en
diensten.

Interview: A. Gueudet
Maar, het Nationale Refom Programma (2006-2009)
-meer economische groei en werkgelegenheid, (op
dit moment wordt deze herzien) is een stap terug.
De gezien de Lissabon agenda volgen, wordt
nauwelijks armoede en sociale exclusie genoemd,
worden minimale sociale doelen nagestreefd en is
gebaseerd op de Internationale Monetair Fonds
‘trickle down” benadering een verdere liberalisatie
van diensten voor algemeen belang.

EAPN Bulgarije viert het EU lidmaatschap

Bulgarije in cijfers
•

Bevolking (juli 2005): 7,450,400 miljoen

•

Risico op armoede (inkomen onder de
60% van het nationale medium inkomen)
(2004): 15% (mannen: 13; vrouwen: 17;
kinderen: 22)

•

In totaal aan werkenden (2005): 55.8%
(mannen: 60; vrouwen: 51.7)

•

Werkloosheid (2005):
10.3; vrouwen: 9.8)

•

Jeugdwerkloosheid: 22.3% (15-24 jaar
oud)

10.1%

(mannen:

En ondertussen is het GDP in Bulgarije continu
gegroeid na 2002 (gemiddeld zo'n vier % jaarlijks)
en dit heeft niets the ressorteert in een vergroting
van het basisinkomen: juli 2006, het maandelijks
sociale pensioen was rond € 32, het maandelijks
minimumpensioen € 44, het maandelijks minder
salaris zo rond de € 70 en het maandelijks
gemiddelde salaris zo rond de € 125. Voor de hele
periode geven de cijfers over subjectieve armoede
aan dat rond 80 % van de bevolking zich arm voelt,
waar het beleid meer en meer afstandelijk wordt en
niet een heldere visie heeft over sociale
geaccepteerde vooruitgang.
Bulgarije heeft dringend een nationale anti armoede
strategie nodig, gericht op controle en vermindering
van
armoede
veroorzakers
en
uitsluitingsmechanisme's aan een goed uitgewerkt
systeem van indicatoren om de vooruitgang en
ontwikkeling
te
monitoren.
Dit
alles
zal
doorzichtigheid en helderheid, publieke monitoring
moeten bieden en gebaseerd moeten zijn op een
brede publieke steun in plaats van op de gevestigde
orde, inclusief gezamenlijk overeenkomen sociale
doelen voor het gebruik van het structurele fonds.
Maria Jeliazkova
EAPN Bulgarije beleidsmedewerkster
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Het netwerk nieuws is gericht om debat over specifieke thema's te stimuleren. De meningen beschreven zijn niet
alle noodzakelijk die van EAPN. Als je wilt reageren op de inhoud of op een onderwerp, stuur dan een mail naar
team@eapn.skynet.be
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