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Europa behöver ett nytt hjärta
Generalförsamlingen möttes med en växande vrede över att EU och medlemsländerna
misslyckats med att finna solidariska metoder för att skydda människor från fattigdom och
utanförskap. I stället har man åter svarat på marknadens krav under den rådande krisen.
Delegaterna varnade för att Europa inte kommer att få medborgarnas stöd om man
fortsättningsvis undergräver grunden för ”välfärdsstaterna”.
EAPN ser att över hela EU hur de s k ”räddningarna” och lån till skuldbetalning snarare
försätter människor i djupare fattigdom och hotar den sociala sammanhållningen samtidigt
som man åter ger stöd till finansmarknaden och spekulationsekonomierna. Detta gäller
särskilt i de länder som tvingats tillmötesgå ekonomiska överenskommelser med EU/IMF, för
lån till straffräntor. Sådana åtgärder har drivit fram stränga åtstramningsprogram som
oproportionerligt drabbar de svagaste medborgarna.
Samtidigt som man stöder ohållbara och hårda åtstramningsprogram fortsätter EU och
medlemsländerna med att inte kräva ekonomisk disciplin eller finansiellt ansvar av den
rovgiriga spekulationsekonomi som orsakat krisen både internationellt och i EU. Dessutom
förefaller den Europeiska Centralbanken att sätta bankernas intresse före de europeiska
medborgarnas.
Med dessa metoder kommer Europa aldrig att lyckas minska antalet fattiga och resultatet av
krisen kommer att utmynna i att man underminerar möjligheten till mer jämlika och rättvisa
samhällen, både i det korta och långa perspektivet. I det sammanhanget är det inte
förvånande, men djupt oroande, att stödet för ett Europeiskt integrationsprojekt är det
lägsta någonsin.
EAPN accepterar inte påståendet att det saknas alternativ till den hårda
åtstramningspolitiken. Delegaterna på EAPNs Generalförsamling uppmanar därför de
europeiska ledarna att ge Europa ett nytt hjärta genom att:
1: Placera social, hållbar utveckling och solidaritet i hjärtat av EUs prioriteringar och att sätta
mänskliga rättigheter i centrum för ansträngningarna att bekämpa fattigdom och
utanförskap.
2. Sätta ambitiösa och sammanhållna mål för att bekämpa fattigdom, med utgångspunkt i
alla de tre indikatorer som beslutats av European Council (juni 2010) och garantera en
noggrann övervakning av de framsteg som uppnåtts för alla människor som lever i
fattigdom, även de mest utsatta. Misslyckanden i ambitionen att årligen åstadkomma
minskning av antalet personer som lever i fattigdom måste visas genom övervakningen och
förklaras som oacceptabla.

3. Försvara och främja ”välfärdsstaten” och sociala rättigheter som nödvändiga
förutsättningar för ekonomisk återhämtning. Detta inkluderar en uppföljning av Active
Inclusion Recommendation som antagits genom ett European Framework Directive som
innebär acceptans av adekvata minimiinkomster, metoder för att stödja tillgång för alla till
allmän social service med god kvalitet samt positiva åtgärder för att åstadkomma
anställningsbarhet av dem som står långt från arbetsmarknaden.
4. Försvar av gemensam väfärd (framför allt vatten, hälsa, transporter och social service)
som fundamentala rättigheter.
5. Stärka den verkliga ekonomin, också de sociala företagen, inklusive investeringar i
arbetsmarknaden strategier för att skapa arbetstillfällen av god kvalitet och möjligheter för
alla.
6. Begränsa de destruktiva systemen av spekulativ handel, tvinga banksektorn att ta sin del
av bördan och introducera skatt på finansiella transaktionerför att bekosta sociala
investeringar samt garantera en hög grad av insyn för att motverka korruption.
7. Bekämpa skatteflykt samt avskaffa möjligheten att placera pengar i skatteparadis, särskilt
de som finns inom den europeiska unionens område. Skärp kampen mot den organiserade
brottsligheten och utveckla samarbetet på pan-europeisk nivå för att komma åt
nyckelmekanismerna som skapar orsakerna till fattigdom och socialt utanförskap.
8. Skapa förutsättningar som möjliggör för medlemsländerna att ta lån till rimliga
räntekostnader.
9. Utveckla övervakningssystemen för att spåra trender välfärd och ojämlikhet i alla
medlemsländer och för att stödja implementeringen av metoder för att minska ojämlikhet
vad gäller inkomster och välfärd.

Not: EAPNs 22:a Generalförsamling ägde rum i Lissabon, Portugal, den 16 – 18 juni 2011.
Delegationer från 27 länder och 11 europeiska organisationer deltog i debatter och andra
aktiviteter. På detta möte välkomnade EAPN nya nationella nätverk från Island, Serbien och
Makedonien som medlemmar

