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ZGROMADZENIE OGÓLNE EAPN 2010 – WERSJA  ROBOCZA OŚWIADCZENIA 

 

Europejski Rok 2010: Budowanie Europy dla Wszystkich 

 

W dniach 10-12.06.2010 w Limassol na Cyprze odbyło się 21. zgromadzenie ogólne EAPN, w 

trakcie którego członkostwo w sieci uzyskała EAPN Estonia. 

 

Zgromadzenie ogólne odbyło się w połowie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i 

Wykluczeniem Społecznym na tydzień przed kluczowym posiedzeniem Rady Europejskiej, które 

wyznaczy cele redukcji ubóstwa nowej Strategii UE 2020. Zgromadzenie Ogólne było równieŜ 

okazją do zaakcentowania 20. rocznicy powstania EAPN. 

 

W ramach zgromadzenia ogólnego odbyła się konferencja EAPN na temat problemu ubóstwa i 

wykluczenia społecznego wśród imigrantów w Unii Europejskiej. Cypr, jako jedno z państw, do 

których w pierwszej kolejności przybywają imigranci do UE, często naraŜając się na wiele 

niebezpieczeństw w poszukiwaniu lepszego Ŝycia, to szczególnie odpowiednie miejsce do dyskusji 

na ten temat. 

 

Podejmowane obecnie decyzje dotyczące strategii wyjścia z kryzysu, obejmujące między innymi 

znaczące cięcia wydatków publicznych zaczynają odnosić katastrofalny wpływ na walkę z 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. EAPN jest zdania, Ŝe nie ma strategii wyjścia z kryzysu 

bez strategii wyjścia z ubóstwa, cięcia wydatków publicznych nie są rozwiązaniem problemu. 

NaleŜy znaleźć sprawiedliwe rozwiązania, obejmujące równieŜ bardziej szczegółowe programy 

walki z postępującą feminizacją ubóstwa. 

 

Kolejnym dostrzeŜonym przez EAPN problemem jest fakt, Ŝe stopa bezrobocia w UE wynosi 10% i 

rośnie, a jednocześnie 8% zatrudnionych jest dotkniętych ubóstwem. Osoby samozatrudnione takŜe 

odczuwają dotkliwie cięŜar kryzysu ze względu na ograniczony dostęp do pomocy i zabezpieczeń 

społecznych. 

 

W świetle powyŜszego, stu czterdziestu delegatów na zgromadzenie ogólne z 26 sieci krajowych 

EAPN i 13 organizacji ogólnoeuropejskich oświadcza co następuje: 

 

- Ubóstwo jest spowodowane polityką strukturalną opartą na nierówności, a nie 



zmieniającymi się potrzebami ludności i jest ono konsekwencją pozbawienia ludzi ich 

podstawowych praw. Podstawowym celem kaŜdego uczciwego społeczeństwa powinno być 

wykorzenienie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Aby to osiągnąć naleŜy wprowadzić przepisy 

chroniące prawa człowieka na szczeblu krajowym i europejskim, wzmocnić istniejące przepisy i, 

jeśli to konieczne, monitorować ich wdraŜanie. 

- Równiejsze społeczeństwa są lepsze dla wszystkich. Więcej praw dla osób dotkniętych 

ubóstwem to więcej praw dla całego społeczeństwa. Walka z nierównościami i dyskryminacją to 

podstawowy warunek ograniczenia zagroŜenia ubóstwem. 

- Aby promować spójność społeczną i osiągnąć wysoki poziom standardów socjalnych 

dostępnych dla wszystkich, potrzebujemy mocniejszego i bardziej ambitnego projektu 

socjalnej Unii Europejskiej. 

- Musimy promować pozytywną i realistyczną debatę o imigracji, podkreślając podstawowe 

prawa imigrantów i wskazując na to, Ŝe imigracja moŜe przynosić korzyści obu stronom – 

zarówno gospodarzom jak i imigrantom. Zjawisko imigracji moŜe równieŜ wspomagać strategie 

walki z ubóstwem. 

- NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, Ŝe w całej Europie imigranci są w duŜym stopniu zagroŜeni 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Nie jest to nieunikniony skutek migracji, a 

konsekwencją polityki rządów państw UE wobec imigrantów. Unia Europejska powinna równieŜ 

zrewidować politykę wywołującą ubóstwo w krajach pochodzenia imigrantów. 

- Działania EAPN i innych podmiotów podzielających wizję bardziej socjalnej Europy przynoszą 

efekty, które jednak są podwaŜane i negowane przez dominującą kulturę ukształtowaną przez 

paradygmat neoliberalny. 

- Dostrzegamy ogromną odwagę osób Ŝyjących w ubóstwie i osób, które działają w solidarności 

z nimi oraz ich zaangaŜowanie w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, która musi trwać 

aŜ nikt nie będzie musiał Ŝyć w ubóstwie. 

- NaleŜy podkreślić, Ŝe kryzys finansowy i gospodarczy jest wynikiem nieograniczonych 

przepisami spekulacji. Odpowiedzialni za jego wywołanie powinni być pociągnięci do 

odpowiedzialności. Nie do zaakceptowania jest, by zwykli ludzie, szczególnie osoby Ŝyjące w 

ubóstwie, musieli płacić za kryzys, którego nie wywołali. 

- Długofalowe koszty ignorowania problemu ubóstwa i braku nacisków na rzecz skuteczniejszej 

dystrybucji bogactwa w naszych społeczeństwach mogą doprowadzić do tego, Ŝe nasze wyjście z 

kryzysu pociągnie za sobą napięcia społeczne, a kolejny kryzys przyniesie jeszcze straszniejsze 

skutki. 

  

 



Postulaty delegatów na zgromadzenie ogólne EAPN: 

 

1) Ambitna Strategia UE 2020 

 - Określenie konkretnych i jednoznacznych celów redukcji ubóstwa, które będą oznaczały sukces 

w walce z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i nierównościami. 

- Umieszczenie walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i nierównościami w centrum 

gospodarczej, finansowej i podatkowej polityki UE i jej państw członkowskich. 

- Uznanie kryzysu finansowego, gospodarczego i socjalnego za okazję do opracowania sposobu 

redystrybucji dochodu i bogactwa np. poprzez opodatkowanie transakcji finansowych. Niech ci, 

którzy wcześniej czerpali ogromne zyski płacą za kryzys. 

- Zwiększenie inwestycji społecznych zamiast cięć wydatków socjalnych i obniŜania pensji. 

 

2) Stworzenie skutecznej platformy walki z ubóstwem na szczeblu krajowym i 

europejskim 

- Przekształcenie socjalnej OMK w dynamiczne platformy na szczeblu krajowym i europejskim, 

angaŜujące wszystkie kluczowe podmioty, w szczególności EAPN i jej sieci krajowe z ich wiedzą 

ekspercką, tak by zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność za decyzje, promować wzajemne 

uczenie się i zapewniać osiąganie wspólnych celów poprzez skupienie się na danym kraju i temacie. 

- Stworzenie wysokiej jakości mechanizmów oceny aktualnych instrumentów i rozpoczęcie 

tworzenia europejskich ram prawnych, gwarantujących standardy socjalne w UE. 

- Zmobilizowanie instrumentów finansowych UE w celu wsparcia rozwoju infrastruktury usług 

socjalnych, plany demonstracji, lepsze uczestnictwo i sprawowanie kontroli. 

- Uznanie podmiotów społecznych za kluczowy czynnik osiągania spójności społecznej i 

zapewnienia niezbędnych środków wspierania programów integracji społecznej w celu 

zapobiegania kryzysowi socjalnemu oraz finansowe wsparcie działania sieci takich jak EAPN. 

- Zapewnienie mainstreamingu celów integracji społecznej w Strategii UE 2020 i powiązania ich 

następnie z oceną wpływu społecznego nowych programów i przepisów. 

 

3) WdroŜenie zobowiązań zawartych w Zaleceniu Aktywnej Integracji społecznej i 

Strategii Integracji Społecznej UE. 

- WdraŜanie Zasad Aktywnej Integracji społecznej poprzez: 

- Zatwierdzenie ramowej dyrektywy UE o odpowiednim dochodzie minimalnym, wystarczającym 

do godnego Ŝycia i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. 

- Stworzenie integracyjnych rynków pracy, które umoŜliwiają zindywidualizowane ścieŜki wsparcia 

dostępu do odpowiednio płatnej pracy, tak by nikt, kto pracuje, nie musiał nadal Ŝyć w ubóstwie. 



- Zagwarantowanie dostępu do usług wysokiej jakości, takich jak darmowa opieka zdrowotna i 

edukacja, porządne i niedrogie energooszczędne domy. NaleŜy zakazać wszelkich cięć w usługach 

związanych z podstawowymi potrzebami takimi jak Ŝywność, energia elektryczna i gaz, ogrzewanie 

i woda, poniewaŜ Ŝycie bez tych dóbr byłoby nieludzkie. 

- Postęp w tworzeniu i wdraŜaniu narodowych strategii walki z bezdomnością. 

- Stworzenie Zaleceń UE, odnoszących się do ubóstwa dzieci. 

 

4) Polityka imigracyjna w oparciu o prawa człowieka 

- Rozpoczęcie debaty nad wspólną polityką imigracyjną i zarządzanie napływem imigrantów w celu 

zapewnienia lepszego przyjęcia imigrantom przybywającym do UE, aby mogli budować swą 

przyszłość w ludzki i godny sposób. Domagamy się wdroŜenia przez UE Karty Praw Migrantów 

ONZ. 

- Zapewnienie, by potrzeby imigrantów, ich integracja i uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, stały się 

priorytetem w przyszłej strategii integracji społecznej UE. 

- Wspieranie sprawozdań medialnych i zwiększanie pozytywnie rozumianej obecności imigrantów 

w mediach, by umoŜliwić zmianę postaw społecznych. 

-  Zapewnienie imigrantom lepszego dostępu do porządnej pracy, usług społecznych, edukacji i 

ochrony zdrowia oraz do odpowiedniego dochodu. 

- Koniec z obecną polityką ignorowania realiów Ŝycia nielegalnych imigrantów do państw Unii 

Europejskiej, wdroŜenie konkretnych działań, zapewniających imigrantom dostęp do 

podstawowych praw, takich jak edukacja czy ochrona zdrowia. 

- Zwiększenie wsparcia takich projektów w krajach rozwijających się, które dąŜą do stworzenia 

lepszej przyszłości osobom Ŝyjącym w ubóstwie, zamiast inwestowania w róŜnorodne systemy 

bezpieczeństwa, mające powstrzymać napływ imigrantów do Europy oraz wywieranie nacisku  na 

elity tych krajów, by uczyniły to samo. 

 

5) Ambitne dziedzictwo polityczne Europejskiego Roku 2010 

- W oparciu o powyŜsze postulaty naleŜy na zakończenie Europejskiego Roku 2010 doprowadzić 

do zobowiązań głów państw i rządów państw członkowskich UE do uznania walki z ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym za kluczowy element socjalnej, gospodarczej, finansowej i podatkowej 

polityki tych państw. 

- Przyznanie, Ŝe zadanie stworzenia większej świadomości przyczyn i konsekwencji ubóstwa to 

zadanie długofalowe, wymagające ogromnych inwestycji na rzecz zaangaŜowania całego 

społeczeństwa w zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

- ZaangaŜowanie wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich szczeblach 



administracji publicznej we wdraŜanie i ocenę Europejskiego Roku 2010. 

 

 

Jeśli Rok 2010 ma przynieść rzeczywiste efekty, to musi w widzialny sposób poprawić realia Ŝycia 

imigrantów i wszystkich osób dotkniętych ubóstwem w całej Europie. Przyszła Strategia UE 

powinna otworzyć drogę nowej kulturze tworzenia polityki i nowym programom, które zamiast 

tworzyć nowe rodzaje ubóstwa, zagwarantują dobre Ŝycie dla wszystkich. Aby to osiągnąć 

konieczne jest uczestnictwo osób doświadczających ubóstwa, w tym imigrantów, oraz 

pomagających im organizacji pozarządowych.  


