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 2010 METAI PRIVALO PRISIDĖTI PRIE TVIRTO POLITINIO 
PALIKIMO 
Autorius: Ludo Horemans, EAPN prezidentas 
 
Po metų laukimo ir planavimo pagaliau atėjo 2010 Europos metai. Ispanijos prezidentavimas, 
organizuojant aukšto lygio renginį, skirtą paminėti oficialų Europos metų atidarymą sausio 21 
d. Madride, prisidėjo prie užtikrinimo, kad šiems Europos metams pasirinktas tinkamas laikas.  
Ispanijos vyriausybės pirmininko Jose Luis Zapatero, Komisijos prezidento Jose Manuel 
Barroso ir Gene Lambert iš Europos Parlamento dalyvavimas užtikrino didelį Ispanijos 
žiniasklaidos susidomėjimą ir leido tikėtis, kad šiuos Europos metus ES valstybės narės įvertins 
iš tiesų rimtai. Sezono atidarymo Madride dėmesio centras buvo skurdą patiriančių žmonių 
susitikimas. Šie žmonės, remdamiesi savo patirtimi, pateikė aiškias rekomendacijas, ko reikia 
realioms pastangoms, siekiant iš esmės įtakoti skurdo naikinimą.  
 
Šiame EAPN žurnalo leidime Jums pateikiama informacija apie Europos metus ir apie 
pagrindinius įvykius bei veiklą Europos lygmenyje ir ES valstybėse narėse, siekiant pažymėti 
šiuos Europos metus. Jūs taip pat rasite informacija apie tai, kokio žinojimo didinimo tipo 
reikia, norint užtikrinti tinkamą politiką bei strategiją kovai su skurdu ir socialine atskirtimi. 
Mums reikalingi žmonės, realiai suvokiantys, kad skurdas ir socialinė atskirtis yra 
fundamentaliųjų teisių paneigimas. Mes taip pat turime išmokti suvokti, kad augančios 
nelygybės poveikis egzistuoja ne tik „vargšams“ bet ir visai visuomenei.  
 
2010 metai patys savaime nėra pabaiga, jie skirti prisidėti prie tvirto politinio palikimo, kuris 
pakeis augančio skurdo ir nelygybės tendencijas. Šiame leidime taip pat rasite pagrindinius 
bendrus visuomeninių nevyriausybinių organizacijų pranešimus apie tai, koks turėtų būti šio 
politinio palikimo po 2010 m. turinys.  
 
Tikiuosi, kad skaitydami šį leidimą būsite įkvėpti prisidėti prie veiklos bei renginių, skirtų 
paminėti 2010 Europos metus, o taip pat gausite įkvėpimo organizuoti savo renginius bei taip 
užtikrinti, kad 2010 metai nebus tiesiog dar vieni ES metai. 
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Bendras nevyriausybinių organizacijų tikslas, kad 2010-ieji metai... būtų lūžio 
taškas! 
Autorė: Pauline Geoghegan, visuomeninių NVO koalicijos 2010 m. koordinatorė  

 
Nuo 2004 m. EAPN skleidė Europos metų, skirtų kovai su skurdu ir socialine atskirtimi, idėją. Taigi, kokie 
lūkesčiai, kai šie metai jau atėjo? Kas vyksta šiai idėjai įgyvendinti ir kaip drauge dirba nevyriausybinės 
organizacijos? Du svarbiausieji 2010 m. nevyriausybinių organizacijų tikslai yra šie: didinti žinojimą apie 
skurdo ir socialinės atskirties priežastis bei poveikį ir formuoti argumentuotą žinią apie metų rezultatus.  

 
Tinkamas ar prastas laikas Europos lūžio taškui?  
Šių Europos metų laikas yra lemtingas: būtent 2010 m. ES įsipareigojo iš esmės daryti įtaką skurdui ir 
socialinei atskirčiai. 2010 m. pažymi Lisabonos strategijos pabaigą, taigi būtini nelengvi sprendimai, kurie 
užtikrintų, kad laikotarpiui po Lisabonos strategijos skirta, tikslus iki 2020 m. numatanti strategija didintų, o 
ne mažintų paramą kovai su skurdu ir socialine atskirtimi ne tik Europos lygmenyje, bet ir nacionaliniame ir 
vietiniame lygmenyje. 2010 m. taip pat pažymi Europos institucijų atsinaujinimą: naujas Europos 
Parlamentas buvo išrinktas 2009 m. birželį, o taip pat dabar pradėjo veikti ir nauja Komisija. Galiausiai, bet 
ne svarbiausiai, taip jau sutapo, kad 2010 m. taip pat yra pasaulinės ir socialinės krizės laikotarpis.  Europos 
kovai su skurdu ir socialine atskirtimi skirti metai tapo svarbūs ir aktualūs labiau nei kada nors anksčiau. 
Nevyriausybinės organizacijos labai tikisi, kad šie metai suteiks joms galimybę atskleisti sąlygas, kurios 
lėmė skurdą ir socialinę atskirtį, o taip pat atkreipti dėmesį į pagrindinius aktualius klausimus ir problemas, į 
kurias būtina atsižvelgti, norint panaikinti šias sąlygas.  

 
Nevyriausybinės organizacijos Europos lygmenyje įsteigia koaliciją  
Jeigu metams suteikiama prasmė, vadinasi, reikia siekti konkrečių rezultatų. Nevyriausybinės organizacijos 
Europos lygmenyje nusprendė, kad geriausiai pavyktų šiais metais įgyvendinti Europos socialinę pažangą, 
dirbant drauge. NVO suformavo 2010 Europos metų nevyriausybinių organizacijų koaliciją, kurią valdymo 
grupės pagalba koordinuoja EAPN. Ši koalicija skirta bendrai veiklai ir pranešimų platinimui, siekiant 2010 
m. tikslų. Šie bendri siekiai aprašyti toliau:  

 
• informacijos skleidimo ir žinojimo lygio didinimo kampanija, skirta informuoti apie skurdo 

priežastis ir valstybės vaidmenį įgyvendinant visų žmonių ekonomines ir socialines teises;  
• finansinės investicijos vietiniame, nacionaliniame ir ES lygmenyje siekiant užtikrinti 

aktyvesnį dialogą su skurdą patiriančiais žmonėmis ir su skurdu kovojančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis; 

• tvirtas politinis paveldas nuo 2010 m., siekiant įtraukti naują dominuojančią ir darnią ES 
strategiją, pagrįstą fundamentaliosiomis teisėmis, pavyzdžiui, kaip atgaivinta ES socialinės įtraukties 
strategija, užtikrinanti pažangą įgyvendinant bendrus nacionalinius ir ES kovos su skurdu tikslus, siekiant 
pažangos garantuojant bendro intereso paslaugų prieinamumą ir įperkamumą, o taip pat kuriant minimalių 
pajamų užtikrinimo sistemos direktyvos gaires; 

• ES kovos su skurdu programa ir struktūrinių fondų naudojimas siekiant įgyvendinti ES 
įsipareigojimus kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi.  

 
Bendradarbiavimas vietiniame lygmenyje 
Vietiniame lygmenyje nevyriausybinės organizacijos planuoja bendrą veiklą, kultūrinius renginius, 
susitikimus, žinojimą didinančius įvykius. Plačiai paplitusi įvairovė. Šios veiklos koordinavimas reiškia 
informacijos skleidimą: tai vienas iš 2010 Europos metų NVO koalicijos Europos lygmenyje tikslų. Kokias 
priemones šio tikslo įgyvendinimui mes naudojame? Bendrą interneto svetainę: www.endpoverty.eu , ir 
bendrą tapatumą: „END POVERTY  building a Europe for all“ (liet. „ĮVEIKIME SKURDĄ sukurdami visų 
žmonių Europą“) logotipą.  
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Darbas su Europos Komisija  
EAPN bandė užtikrinti, kad šių Europos metų planas būtų rengiamas jau nuo pat pradžių glaudžiai 
bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nors nevyriausybinės organizacijos į bendrą 
Europos metų planavimą ir valdymą nebuvo įtrauktos, dabar suformuotos įvairios struktūros, kurių narės yra 
nevyriausybinės organizacijos.  

 
Europos metų ES suinteresuotų šalių ekspertų grupė apjungia visus tuos, kuriems svarbu, kad Europos 
metais būtų renkama informacija bei vyktų jos mainai. Tai pagrindinė konsultacijų su Komisija priemonė ir 
vyksta kas šešis mėnesius, drauge surenkant nevyriausybines organizacijas, regionų, Europos ir tarptautines 
institucijas.  
 
Europos metų konsultacinį komitetą visų pirma sudaro Nacionalinės įgyvendinančios institucijos (NIB). Šių 
susirinkimų metu buvo pakviestos nevyriausybinės organizacijos, kurios pristatė savo pranešimus 
nacionalinėms įgyvendinančioms institucijoms. Taip pat šių susirinkimų tikslas – skatinti glaudesnį NVO ir 
NIB bendradarbiavimą nacionaliniame lygmenyje.  
 
Taip pat NVO turi galimybę tiesiogiai bendrauti su komunikacijų kampanija Europos metų Nevyriausybinių 
organizacijų komunikacijų ekspertų konsultacinėje taryboje.  
 
Žinojimo didinimas reiškia stereotipų susijusių su žmonėmis, patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį, 
nagrinėjimą. Būtent todėl Komisija spalio 29-29 d. surengė žiniasklaidos renginį „Skurdas tarp realybės ir 
išankstinių nustatymų: komunikacijos iššūkis“, į kurį buvo pakviesti žurnalistai, nevyriausybinės 
organizacijos bei skurdą patiriantys žmonės.  
 
Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinimo priemonės 2010 metais   
Nevyriausybinių organizacijų koalicijos vardu mes kuriame priemones, skirtas didinti dalyvavimą Europos 
metų laikotarpiu tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmenyse.   

 
NVO interneto svetainėje (www.endpoverty.eu) pateikiama informacija apie Europos metus, apie NVO 
koaliciją, NVO 2010 Europos metų logotipo naudojimą, informacija apie valstybes, įgyvendinamus tikslus, 
bendrą veiklą ir kalendorių, o taip pat skurdą patiriančių žmonių istorijos.  

 
EAPN suformuotas žiniasklaidos vadovas skirtas nevyriausybinėms organizacijoms siekti metų tikslų, 
pavyzdžiui, vykdyti informacines kampanijas, ruošti pranešimus spaudai, organizuoti spaudos konferencijas 
ir t. t., o taip pat skelbti su Europos metais susijusią informaciją, pavyzdžiui, apie pagrindinius įvykius ir 
nacionalines dėmesio centro savaites.  

 
Matomumas šiais metais  
Nevyriausybinės organizacijos ne tik planuoja įvairias kampanijas ir veiklą nacionaliniame lygmenyje, tačiau 
taip pat Europos lygmenyje planuoja svarbius įvykius, kurie turėtų atsispindėti vietiniame, nacionaliniame ir 
Europos lygmenyje:  

 
EAPN nariai numatė, kad šių metų Nacionalinės dėmesio centro savaitės bus rengiamos visose ES valstybės 
narėse, išskyrus vieną (papildomai Norvegijoje ir Islandijoje). Nevyriausybinės organizacijos planuoja veikti 
su atitinkamomis vykdančiosiomis institucijomis bei kitais nacionaliniais partneriais, siekiant šiais metais 
atkreipti visų dėmesį į vieną šalį.  

 
Pavasario Europos dėmesio savaitė (gegužės 24-30 d.) ragins žiniasklaidos priemones visoje Europoje skirti 
dėmesį skurdo ir socialinės atskirties problemoms. Tai puiki galimybė vietiniame lygmenyje veikiančioms 
nevyriausybinėms organizacijoms bei skurdą patiriantiems žmonėms gauti reikalingas konsultacijas 
remiantis EAPN patirtimi dirbant su žmonėmis gyvenančiais skurdo sąlygomis kasmetinių žmonių 
patiriančių skurdą susitikimų metu.  

 
Tarptautinei kovos su skurdu dienai paminėti, spalio 17 d., vyks spalio mėnesio Europos dėmesio centro 
savaitė (spalio 11-17 d.), kurios svarbiausias taškas – Europos Briuselio institucijų (Komisijoje, Parlamente, 
Taryboje, Regionų komitete ir t. t.) atstovų susitikimas spalio 12 d. Šios savaitės tikslas surinkti tūkstančius 
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dalyvių ir taip atkreipti dėmesį į pranešimą, kokios Europos mes norime. Šio renginio idėja nutolusi nuo 
tūkstančių Europos Parlamente užsidariusių darbuotojų – mes pakviesime juos prisijungti ir siekti mums 
visiems geresnės Europos. Spalio 12 d., 12:10 val. vyks institucijų susirinkimas! Visi Briuselyje susitikti 
negalėsime, todėl parodykite iniciatyvą ir organizuokite renginius savo šalyje, regione, vietoje, skelbdami 
vieningą idėją: „Geresnė Europa visiems žmonėms!“. Taip pat sužinokite, kas jau planuojama Jūsų regione – 
daugiau informacijos ieškokite Koalicijos interneto svetainės kalendoriuje: http://endpoverty.eu/-Calendar-
of-EVENTS. 

 
Koaliciją sudaro: AFEM (Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros šalių moterų teisių komitetas) , AGE (Europos 
pagyvenusių žmonių platforma) , ATD QUART MONDE (Tarptautinis judėjimas – „ATD ketvirtasis pasaulis“) , 
AUTISM EUROPE (Autizmo Europoje organizacija) , CARITAS EUROPA (Europos „Caritas“ organizacija) , CEBSD 
(Bendra Europos socialinio vystymo valdyba), CECODHAS – Housing Europe (CECODHAS – Europos socialinio 
būsto ryšių komitetas) , CECOP (Europos darbuotojų kooperatyvų, socialinių kooperatyvų ir kolektyvinių įmonių 
konfederacija) , CEV (Europos savanorių centras), COFACE (Europos šeimos organizacijų konfederacija), Europos 
Bažnyčių konferencija (Europos Bažnyčių konferencijos bažnyčių ir visuomenės komisija), EAEA (Europos 
suaugusiųjų švietimo asociacijos), EAPN (Europos kovos su skurdu tinklas) , EAPSD (Europos įmonių, teikiančių 
paslaugas neįgaliems žmonėms, asociacija), EBU (Europos aklųjų sąjunga) , EDF (Europos neįgaliųjų forumas) , EFSC 
(Europos gatvės vaikų federacija), ENAR (Europos tinklas prieš rasizmą), EMN (Europos mikrofinansų tinklas), EPHA 
(Europos visuomenės sveikatos aljansas), EPPF (Tarptautinis planuotos tėvystės federacijos Europos tinklas) , EPR 
(Europos reabilitacijos platforma), ERIO (Europos romų informacijos biuras), ESAN (Europos socialinių veiksmų 
tinklas), EURAG (Europos pagyvenusių žmonių rūpybos federacija), EUROCHILD („Eurochild“), EURODIACONIA 
(„Eurodiaconia“) , EWL (Europos moterų lobistinė organizacija), FAI (Tarptautinė Italijos darbuotojų krikščioniškų 
asociacijų federacija),  FEANTSA (Europos, su benamiais dirbančių nacionalinių organizacijų, federacija), FEFAF 
(Europos vaikų, pagyvenusiųjų ar neįgaliųjų priežiūrą pasirinkusių ir namuose dirbančių tėvų federacija), ICSW 
(Tarptautinė socialinės gerovės taryba), IJJO (Tarptautinė nepilnamečių teisingumo stebėjimo organizacija) ILGA 
EUROPE (Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos atstovybė Europos regione), INCLUSION EUROPE (Europos 
sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimų bendrijų asociacija), MHE (Europos psichikos sveikatos organizacija) , RED 
CROSS EU OFFICE (Raudonojo kryžiaus ES biuras), SMES-EUROPA (SMES-MHSE – Europos psichikos sveikatos 
ir socialinės atskirties organizacija), SOCIAL PLATFORM (Europos visuomeninių nevyriausybinių organizacijų 
platforma), SOLIDAR („Solidar“ Europos nevyriausybinių organizacijų susivienijimas), WORKABILITY EUROPE 
(Darbdavių, įdarbinančių asmenis su negalia, organizacija Europoje) , YES FORUM (Jaunimo ir Europos socialinio 
darbo forumas), YFJ (Europos jaunimo forumas). 

 
→ Pagrindinės nuorodos 
2010 Europos metų nevyriausybinių organizacijų koalicijos interneto svetainė: 
www.endpoverty.eu  
Europos Komisijos 2010 m. interneto svetainė:  
www.2010againstpoverty.eu  

 
Pauline Geoghegan, EAPN 2010 Europos metų koordinatorė, pauline.geoghegan@eapn.eu  
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2010 Socialinių NVO koalicija, Spaudos konferencija, 2010m. sausio 19d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMKITĖS VEIKSMŲ! 
 
VIENA SAVAITĖ – VIENA VALSTYBĖ 
Jūsų šalyje vyksta svarbūs įvykiai ir Jūs galite organizuoti savo renginius! 
→ daugiau informacijos apie nacionalines dėmesio centro savaites bei apie tai, kas vyksta Jūsų šalyje šiais 
metais rasite interneto svetainėje adresu: http://endpoverty.eu/-COUNTRYfocus-.html 

 
GEGUŽĖS ŽINIASKLAIDOS SAVAITĖ 
2010 m., gegužės 24-30 d. mes kviečiame VISUS ŽINIASKLAIDOS ATSTOVUS iš visos ES dalyvauti ir kurti 
diskusijos skurdo klausimu erdvę.  
→ Pasiruošę prisidėti? Svarbus kiekvieno iš Jūsų dalyvavimas! Daugiau informacijos rasite interneto 
svetainėje adresu: http://endpoverty.eu/MEDIA-weekin-MAY-We-need-you.html 

 
2010 M. SPALIO 12 D. 
Žingsnis pažangos link! Prisijunkite prie įvairių institucijų atstovų susitikimo spalio 12 dieną. Įvairiuose 
Europos miestuose ir miesteliuose bus organizuojami dideli ir maži renginiai, taip suteikiant galimybę šioje 
iniciatyvoje sudalyvauti tūkstančiams žmonių.  
 
Daugiau informacijos apie netoli Jūsų rengiamus renginius bus skelbiama vietiniame lygmenyje ir/arba 
daugiau informacijos galėsite rasti interneto svetainėje adresu: www.endpoverty.eu. 
 
Ieškokite informacijos jau dabar adresu: http://endpoverty.eu/IMG/pdf/pp_human_ring_en.pdf  
 
Prisijunkite prie šių iniciatyvų ir išreikškite savo paramą visiems žmonės skirtos Europos kūrimui. 
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Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas 2010 Europos metuose 
nacionaliniame lygmenyje 
Autorė: Sian Jones, EAPN politikos koordinatorė 

 
ES sprendimas turi nepaprastą įtaką nevyriausybinių organizacijų dalyvavimui  

ES institucijų sprendimas nekurti Nacionalinio lygmens Komitetų, kurie įtrauktų prieš skurdą 
kovojančių nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotų šalių atstovus į tiesioginį Europos metų veiklos 
valdymą, lems nepaprastą įtaką nevyriausybinių organizacijų dalyvavimui ir vaidmeniui 2010 Europos metų 
veikloje. Tokie Nacionaliniai Komitetai buvo steigiami ankstesniais Europos metais, pavyzdžiui, Europos 
žmonių su negalia metais (2003 m.) ir Europos kovos su rasizmu metais (1997 m.). ES institucijos 
nusprendė, kad 2010 Europos metais turėtų vadovauti Nacionalinės įgyvendinančios institucijos (NIB), 
kurios dėl savo, kaip institucijų, kriterijų, yra esminė Nacionalinių ministerijų dalis. Šis sprendimas reiškė, 
kad su skurdu kovojančių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas šiuose Europos metuose nacionaliniame 
lygmenyje priklausys nuo NIB atstovų, atsakingų už Europos metų veiklą, geros valios, kompetencijos bei 
patirties.  

 
2010 atidarymo konferencijos planavimo seminaras, EAPN Austrija.  
 
Kai kuriose ES valstybėse narėse prieš skurdą kovojančios nevyriausybinės organizacijos 
lieka už proceso ribų  

Atsižvelgiant į šį 2010 metų organizacijų kontekstą, dėl prieš skurdą kovojančių nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimo susidaro kažkiek painus vaizdas. Kai kuriais atvejais joms suteikiama galimybė 
kurti ir įgyvendinti veiklos ir veiksmų, susijusių su Europos metais, programas, kurių gali ir neremti 
„oficiali“ Europos metų programa. Dažniausiai Nacionalinės įgyvendinančiosios institucijos aktyviai 
įtraukdavo nevyriausybines organizacijas (įskaitant EAPN nacionalinį tinklą) į „oficialių“ nacionalinių 
Europos metų programų kūrimą ir įgyvendinimą. Tačiau kitose ES valstybėse narėse su skurdu kovojančios 
nevyriausybinės organizacijos lieka už proceso ribų, lyg nepripažįstant jų kompetencijos ir indėlio kovoje su 
skurdu ir socialine atskirtimi. Tuo tarpu Europos metų veiklai skirtas finansavimas pereina informacijos apie 
Ministerijų veiklą platinimui bei profesionalių viešųjų ryšių kampanijų rengimui.  
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Šią situaciją padėtų iliustruoti raginimai teikti veiklos pasiūlymus, siekiant prisidėti prie Europos 
metų tikslų įgyvendinimo. Kai kuriose šalyse šie raginimai buvo paramos, skirtos su skurdu kovojančių 
nevyriausybinių organizacijų veiklai, susijusiai su šiais Europos metais, šaltinis. Tačiau įvairiose kitose 
valstybėse šių raginimų rezultatas buvo tikras nusivylimo šaltinis, nes nevyriausybinės organizacijos, 
dirbančios iš esmės savanorišku principu ir skatinančios bei dalyvaujančios ES įtraukties strategijose, taip ir 
negavo finansavimo, kuris remtų jų veiklą.  

 
Kai vieni gauna finansavimą, nevyriausybinėms organizacijoms tenka administracinė našta 

Susijusi struktūrinė problema yra sprendimas taikyti Struktūrinių fondų taisykles reikalingai Europos 
metų veiklos finansinei kontrolei užtikrinti. Šio griežto reglamentavimo taikymas jokiais būdais negali būti 
laikomas proporcingas finansavimo dydžiui, kuris skiriamas Europos metų veiklos vykdymui. Su šio 
reglamentavimo taikymui susijusi administracinė našta lėmė net ir tai, kad Nacionalinės vykdančiosios 
institucijos galinčios kurti „mažas finansavimo programas“, skirtas teikti paramą su Europos metų veikla 
susijusių nevyriausybinių organizacijų iniciatyvoms, dabar yra tiesiog atbaidomos tai daryti.   

 
Aiškus įsipareigojimas užtikrinti tiesioginį skurdą patiriančių žmonių ir nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimą?  
Europos metų plane bus aiškiai nurodytas įsipareigojimas užtikrinti tiesioginį „skurdą patiriančių žmonių“ 
dalyvavimą metų veikloje. „Žmonių turinčių tiesioginės skurdo patirties“ pasitarimas Europos metų sezono 
atidaryme Madride aiškiai parodė, kokia šio susitarimo papildoma vertė. Tačiau drauge svarbu pažymėti, kad 
šis tiesioginis skurdą patiriančių žmonių įtraukimas negali pakeisti su skurdu kovojančių nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimo. Norint užtikrinti tiesioginio žmonių patiriančių skurdą dalyvavimo politikos 
diskusijose darną, būtinas jų įsipareigojimas su skurdu kovojančioms nevyriausybinėms organizacijoms – 
nepriklausomai nuo to, ar tai būtų savarankiškai valdoma nevyriausybinė organizacija, ar didesnio masto su 
skurdu kovojančių nevyriausybinių organizacijų dalis. Todėl labai svarbu, kad ES metai abipusiai remtų siekį 
užtikrinti tiesioginį skurdą patiriančių žmonių dalyvavimą ir su skurdu kovojančių nevyriausybinių 
organizacijų infrastruktūros stiprinimą. Vertinant Europos metų veiklos įtaką reikėtų drauge nustatyti, kiek 
buvo pasiektas šis abipusis siekis. Vertinimas taip pat turėtų sąžiningai atsižvelgti, kiek turi būti remiamos su 
skurdu kovojančios nevyriausybinės organizacijos, kad jos galėtų prasmingai dalyvauti 2010 Europos metų 
veikloje. 
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Ką gali įgyvendinti 2010 ES metai, skirti kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, ES lygmenyje – EAPN tinklo lūkesčiai  
Autorius: Fintan Farrell, EAPN direktorius 

 

Europos metai prasideda drauge atsinaujinus Europos Sąjungos 
instituciniam gyvenimui. Šių Europos metų pradžia praktiškai sutampa su narių į Europos Parlamentą 
rinkimų pabaiga ir su naujos Europos Komisijos paskyrimu. 2010 Europos metų dėmesio centras bus 
skurdo ir socialinės atskirties naikinimas, drauge formuojant tvirtą politinį palikimą, kuris garantuoja 
matomą ir aiškų pažangos žingsnį kovoje su skurdu, socialine atskirtimi ir nelygybe ateinantį dešimtmetį.  

 
Jeigu norime žengti šį žingsnį pažangos link, būtina aiškiai apibrėžti, kad vieni pagrindinių ES 2010-

2010 politikos iššūkių yra skurdas ir politinė atskirtis. ES lyderiai vis dar delsia prisiimti šį įsipareigojimą 
nepaisant skaudžios realybės: beveik 80 milijonų ES žmonių gyvena skurde arba jiems yra kilusi tokia rizika, 
o neseniai atlikti „Eurobarometer“ tyrimai atskleidė, kad 73 % Europos gyventojų manymu skurdas yra 
plačiai paplitusi problema.  

 
Tačiau vien sustabdyti skurdo nepakanka. Mes privalome išnaikinti skurdo priežastis ir parodyti 

visiems, kad pajamų ir gerovės nelygybės mažinimas panaudojant efektyvius perskirstymo mechanizmus yra 
būtina geresnės, sąžiningesnės ES kūrimo sąlyga. 2010 metai yra puiki galimybė paskleisti žinią, kad 
lygesnės visuomenės yra geresnės visiems.  

 
Norint daryti pažangą kovoje su skurdu ir socialine atskirtimi, mums būtina politinė lyderystė. 2010 

metai privalo būti ta proga, kada ES valstybių vadovai ir vyriausybės, remiantis ES sutartimis ir tarptautiniais 
Žmogaus teisių dokumentais prisiimtais įsipareigojimais, pagaliau rimtai ir atsakingai pareikštų bei 
pasižadėtų imtis konkrečių veiksmų bei taip įgyvendinti pažangą kovos su skurdu ir nelygybe srityje.   

 
Norint realius žodžius paversti realybę ir iš tiesų vykdyti kovą su skurdu, mums būtinos efektyvios 

priemonės. Ir ypač dabar, kada daug daugiau žinoma apie BVP, kaip visuomenės gerovės matavimo 
rodiklio, trūkumus. Pažangos pasiektos vykdant ES 2020 m. strategiją vertinimui turėtų būti sistemingai 
naudojami tie skurdo ir nelygybės rizikos indikatoriai ir rodikliai, kurie buvo sukurti siekiant suformuoti 
efektyvias pažangos vertinimo priemones, parodančias daugiau, nei anksčiau taikytas BVP.  

 
ES nebeturėtų taip slėpti ES strategijos, skirtos kovai su skurdu ir socialine atskirtimi 

(vadinamos socialinės apsaugos ir socialinės atskirties atviruoju koordinavimo metodu (AKM). 2010 metai 
turėtų būti puiki proga iš naujo paskelbti efektyvesnį ir griežtesnį šios strategijos variantą, kuriame turi būti 
nurodomi nacionaliniai ir ES lygmens tikslai, siekiant sumažinti skurdą ir nelygybę. Taikant gaires, rodiklius 
ir rekomendacijas būtina skatinti ir stebėti realaus dalyvavimo strategijos įgyvendinimo galimybes ir paramą.   

 
2010 metais būtina tęsti pažangą tose strategijos srityse, kuriose jau buvo prisiimti 

įsipareigojimai ES lygmenyje. Remiantis aktyvios įtraukties rekomendacija, kuria įsipareigojama: „vykdyti 
integruotą ir visapusišką strategiją... derinant paramą adekvataus uždarbio sistemai, įtraukiančiai darbo rinkai 
bei prieigai prie kokybiškų paslaugų“ – ta ir turėtų būti svarbiausias prioritetas. Šio įsipareigojimo vykdymas 
privalo užtikrinti adekvačių minimalių pajamų sistemų pažangos ES valstybėse narėse stebėjimą, o taip pat 
pažangos vykdymą remiantis šios srities pagrindų direktyva. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tendencijų 
pakeitimą: reikėtų daugiau dėmesio skirti gilėjančiai ES šalių „dirbančių vargšų“ problemai. Taip pat reikėtų 
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užtikrinti, kad aktyviau daroma pažanga vykdant ES pagrindų direktyvą, skirtą garantuoti teisę gauti 
prieinamas kokybiškas paslaugas.   

 
2010 metais taip pat reikėtų  atsižvelgti į realius įsipareigojimus ir sekti šių Europos metų temine sritimi, t. y. 
spręsti ES įtraukties strategijoje pabrėžtas vaikų skurdo (2007), o taip pat aprūpinimo būstu ir benamystės 
(2009) problemas. Tolesnis strategijos lygmens iššūkis yra lygybės ir kovos su diskriminacija principų 
dominavimo kovai su skurdu skirtoje strategijoje įtvirtinimas. Tokiu būdu bus siekiama kovoti su 
ksenofobija ir rasizmu, kuris nukreiptas prieš migrantus ir etnines mažumas, ypač romus. 

 
2010 metais būtina prisiimti finansinį įsipareigojimą ir suvokti, kaip svarbu, kad būtų užtikrinamas žmonių, 
patiriančių skurdą, dalyvavimas. Atėjo laikas įsipareigoti vykdyti būsimą ES skurdo ir socialinės įtraukties 
programą, kuri apima: 1) fondus, skirtus formuoti su skurdu kovojančių nevyriausybinių organizacijų 
valstybėse narėse kompetenciją; 2) palengvina žmonių, gyvenančių skurde, dalyvavimą; ir 3) remia 
žvalgomuosius projektus, skirtus kovai su skurdu vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje. Taip pat reikėtų 
įsipareigoti siekti, kad su skurdu kovojančios nevyriausybinės organizacijos, pasinaudodamos technine 
pagalba ir globalių subsidijų mechanizmais, galėtų pasiekti ES struktūrinius fondus, ir kad programos, 
finansuojamos struktūrinių fondų lėšomis, iš tiesų vykdytų socialinės įtraukties darbotvarkės užduotis.  

 
Europos lygmenyje EAPN tinklas prisideda prie visuomeninių nevyriausybinių organizacijų, koalicijos 
veiklos. Šios koalicijos nevyriausybinės organizacijos susivienijo bendradarbiavimui vykdant bendrą veiklą 
ir tvirto politinio palikimo nuo 2010 m. skatinimui. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje 
adresu: http://www.endpoverty.eu.   
 

  
Koalicijos žinutės pasirašymas, 2010m vasario 15-21d, Airija  
 

  
Koalicijos žinutės pasirašymas, 2010m. vasario 22-28d, Austrija.  
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Žmonių, patiriančių skurdą, konferencija, 2010m. vasario 19d, Dublinas  
 
 
 
 

  
Fotografijų paroda, Portugalijos EAPN  
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Piešimo užsiėmimas, 2010m. spalio 17d, Belgijos EAPN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naudingi dokumentai 
EAPN tinklo reikalavimus 2010 m. rezultatams rasite interneto svetainėje adresu:  
→ http://www.endpoverty.eu/IMG/pdf/eapn_s_messages_for_2010_en_eapn_only_.pdf 

 
EAPN tinklo pozicijos dokumentą „ES, kuria galime pasitikėti“ (angl. „An EU we can trust“) rasite interneto svetainėje 
adresu: 
→ http://www.eapn.eu/content/view/1000/82/lang,en/ 

 
EAPN tinklo ataskaitą apie krizės socialinį poveikį ir ekonominio atsigavimo paketą rasite interneto svetainėje adresu:  
→ http://www.eapn.eu/content/blogcategory/42/82/lang,en/ 
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Europos metai kovai su skurdu ir socialine atskirtimi  
…2010 m. PORTUGALIJOJE 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Situacija PORTUGALIJOJE 
Kova su skurdu Portugalijoje išlieka rimtas 

iššūkis. Naujausi duomenys atskleidžia situacijos 
sudėtingumą, nors net ir ši informacija parodo tik 
sunkiai suvokiamos realybės dalį. Žmonių, kurie 
susidūrė su skurdo rizika, lygis itin aukštas (18 %), 
aukštesnis tik Latvijoje (23 %) ir Graikijoje (21 %), 
dar sudėtingesnė situacija Ispanijoje, Italijoje ir 
Lietuvoje (visais atvejais – 20 %). Nuo 2005 m. šis 
rodiklis buvo stabilus; tačiau reikėtų pažymėti, kad 
žmonių, kurie susidūrė su skurdo rizika, lygis 
pradėjo augti jaunesnių žmonių grupėse 
(paskutiniais metais padidėjo 2 procentais) ir mažėti 
pagyvenusiųjų grupėse (paskutiniais metais 
sumažėjo 4 procentais). Šis reikšmingas rodiklio 
sumažėjimas vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 
galėtų būti paaiškinamas Solidarumo priedu 
pagyvenusiems1. Net ir šiuo atveju, 
pažeidžiamumas dėl skurdo šiose dviejose amžiaus 
grupėse (vaikų ir pagyvenusiųjų) išlieka aukštas, kai 
skirtumas grupėje iki 18 m. amžiaus siekia 5 
procentus, o pagyvenusiųjų grupėje – 4 procentus. 

 
Rezultatai, kurių tikimasi Portugalijoje 2010 m. 

Praėjus 10 metų po Lisabonos 
strategijos mes susidūrėme su esmine akimirka, 
kada turime apžvelgti, kokia buvo kova prieš skurdą 
ir atnaujinti savo įsipareigojimus naikinant skurdą. 
Tokiu būdu, mūsų lūkesčiai iš esmės nukreipti ir 
mes siekiame:  

 
• Kovoti su skurdo priežastimis ir 

pasekmėmis. 
• Stiprinti gyventojų dalyvavimą. 
• Apjungti visus gyventojus, įskaitant tuos, 

kurie yra labiau pažeidžiami. 
• Užtikrinti lygybę prieigoje prie socialinių 

teisių: švietimo, sveikatos apsaugos, 
aprūpinimo būstu ir adekvačių pajamų.  

• Bendra kryptimi nukreipti politiką bei 
strategijas, skatinančias kovos su skurdu 
įvairiapusiškumo principą.  

 
 
 

• Stiprinti socialinę apsaugą. 
• Užtikrinti saugias darbo vietas ir skatinti aktyvią 

įtrauktį.  
• Remti socialinės ekonomikos organizacijų vaidmenį.  
• Skatinti visuomenės suvokimą ir žinias apie pagrindinį 

kovos su skurdu vaidmenį, formuojant efektyvaus 
solidarumo atmosferą.  

• Lūkesčiai galbūt ir daug siekiantys, tačiau jie būtini, 
jeigu mūsų pagrindinis tikslas yra kovoti su skurdu bei 
atskirtimi ir skatinti socialinį teisingumą ir visų 
gyventojų gerovę. 

 
 

 

 

VEIKLA - PORTUGALIJOJE 2010 m.  
 
• Projektas Mokyklos prieš skurdą  

(Žinojimo didinimo veikla, skirta mokyklų 
bendruomenei ir skurdo naikinimui, 
nacionaliniame lygmenyje)  
 

• Nacionalinis skurdą patiriančių žmonių 
susirinkimas  
(PEP tarpininkaujamas dalyvavimas, spalio 4-
10 d., Lisabona) 
 

• Dėmesio centro savaitė 
(2010 Europos metų tema vykdoma įvairi 
veikla, spalio 4-10 d., nacionaliniame 
lygmenyje) 

 
• Vaikų/jaunimo leidinio publikavimas 

(Vaikų knygos su istorijomis apie skurdo ir 
socialinės atskirties reiškinį leidimas, visus 
metus, nacionaliniame lygmenyje)  
 

• 18 projektų atsiliepė į raginimą teikti 
pasiūlymus 2010 Europos metų nacionalinei 
programai.  

 
 

NAUDINGOS NUORODOS! 
 

EAPN PORTUGALIJOJE TINKLAS 
http://www.reapn.org  

 
Daugiau informacijos apie 2010 Europos metų veiklą 
PORTUGALIJOJE 
http://www.2010againstpoverty.eu  
 
Portugalijos nacionalinė įgyvendinančioji institucija (NIB) 
http://www1.seg-social.pt/  
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Europos metai kovai su skurdu ir socialine atskirtimi  
…2010 m. Čekijoje  
Autorė: Katarína Klamková, EAPN Čekijoje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Situacija Čekijoje 
Iš esmės, Čekijos gyventojų, kuriems gresia 

socialinė atskirtis ar skurdas arba kurie jau susidūrė su 
šiomis problemomis, didžiąją dalį sudaro bedarbiai, 
socialiai atskirtos romų bendruomenės ir kitų etninių 
mažumų nariai, jauni ir pagyvenę žmonės, taip pat 
žmonės turintys rimtų sveikatos problemų, ir vaikų 
turinčios šeimos. Pagrindiniai iššūkiai iškyla 
aprūpinimo socialiniu būstu, švietimo ir darbo rinkos 
srityse, taip pat siekiant socialiai nuskriaustų grupių 
padėties gerėjimo, keičiant sveikatos priežiūros, 
pensijų, užimtumo ir socialinių paslaugų sistemas.  

Nors Čekijoje skurdo lygis yra vienas 
mažiausių (apytiksliai 7-10 %), nerimą kelia ties 
skurdo ir socialinės atskirties riba esančių žmonių 
lygis (apytiksliai 8 %). Dėl finansinės krizės 2008-
2009 m., didėjo darbo neturinčių žmonių skaičius 
(lyginant su 2008 m. nedarbo lygis 2009 m. padidėjo 
2,2 %), todėl didėja žmonių, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, skaičius.  
 

         

                 

 

Rezultatai, kurių tikimasi Čekijoje 2010 m. 
Mes, nevyriausybinės organizacijos, kurios prisijungė 
prie Europos metų veiklos, siekdamos kovoti su 
skurdu ir socialine atskirtimi, drauge įsteigėme NAPSI 
grupę! (Čekiškai „NAPSI spolu!“, kurią sudaro EAPN 
Čekijoje, „People in Need“ – „Clovek v tisni“, SKOK, 
„Socioklub“, „IQ Roma servis“ organizacijos). Todėl 
mes visoje šalyje įvykdėme kampaniją ir siekėme trijų 
pagrindinių tikslų. Visų pirma, pradėję iniciatyvą 
pristatydami šiuo klausimu kelias paskaitas, 
susitikimus, naujienlaiškius, seminarus ir išleidę 
vaizdo klipą, mes siekėme Čekijos gyventojams 
skleisti orumo, tolerancijos ir supratimo, skurdą ir 
socialinį skurdą patiriančių žmonių atžvilgiu, principą. 
Mūsų pranešimas visuomenei skamba taip: „Visiems 
kažko trūksta. Skurdas nenusipelnė Jūsų paniekos (ir 
ignoravimo)“.. 

Antra, mes siekiame gerinti politinį ir 
vyriausybės įsitraukimą ir skatinti diskusijas šia 
tema. Galiausiai, bet ne mažiau svarbu, mes ieškome 
būdų, kaip išspręsti keletą svarbių problemų, kurios 
lemia skurdą ir socialinę atskirtį, pavyzdžiui, su 
apsirūpinimu būstu, skolomis, švietimu susijusių 
problemų, taip pat diskriminacijos dėl išankstinių 
rasinių ir etninių nustatymų, problemos. Mūsų politinis 
pranešimas skamba taip: „Geresnė ir PROTINGESNĖ 
NAPSI, aktyvesnis dalyvavimas ir daugiau dėmesio 
socialinėms tendencijoms“.  

 

VEIKLA Čekijoje 2010 m.  
• 2010 Europos metų, skirtų kovai su 

skurdu ir socialine atskirtimi, 
atidarymas ir spaudos konferencija: 
sausio 22 d., 12:00 val., Europos 
rūmai, adresas: Jungmannova 24, 
Praha 1 
 

• Skurdą patiriančių žmonių 
susitikimas: balandžio 15-16 d., 
Praha-Toulcův Dvůr (tbc) 

 
• Ministerijų konferencija: gegužės 19 

d., Europos rūmai, adresas: 
Jungmannova 24, Praha 1 

 
• Nacionalinės televizinės kampanijos 

pradžia: 2010 m. vasaris 
 

NAUDINGOS NUORODOS! 
 

EAPN Čekijoje tinklas: 
http://www.eapncr.org 

 
Daugiau informacijos apie 2010 metų veiklą 
Čekijoje:  
http://www.mpsv.cz/en/ 
www.2010againstpoverty.eu/extranet/cz_natio
nal_programme_en.pdf 
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Europos metai kovai su skurdu ir socialine atskirtimi…2010 m. 
Airijoje 
Autorius: Mark Byrne, EAPN Airijoje 

 
Airijos ekonominė ir socialinė situacija išlieka sudėtinga 
Airijos ekonominė ir socialinė situacija išlieka sudėtinga, o recesijos poveikis ir toliau reikšmingai įtakoja 
tūkstančių žmonių gyvenimą visoje šalyje. 2010 Europos metai, skirti kovai su skurdu ir socialine atskirtimi, 
yra puiki galimybė Vyriausybei įrodyti, kiek ji rimtai nusiteikusi skurdo naikinimui, nedarbo lygio 
mažinimui, o taip pat socialinio ekonominės griūties palikimo problemų sprendimui.  

 
2009 jaunųjų socialinių inovatorių konkurso laimėtojai ir studentai iš St.Peter‘s koledžo, Dunboyne, Co. Meath   
 
Airijoje žmonių, kuriems kilo skurdo rizika, lygis 2008 m. siekė 14.4%. Tačiau 2008 m. duomenys taip 
pat rodo, kiek dar pastangų reikia įdėti mažinant pažeidžiamų grupių, kurioms gresia skurdo rizika, lygį; 
ypač vaikų (18 %), vienišų tėvų (36 %) ir bedarbių (23 %). 
 
Airijos socialinei ir ekonominei ateičiai nedarbas yra didžiulė grėsmė, taigi jeigu nebus atsižvelgiama į 
šią problemą 2010 metais, tūkstančiai žmonių ir šeimų bus nustumtos už skurdo ribos. Airijoje skurdo rizika 
kilusi 6,7 % dirbančiųjų, tačiau tas pats rodiklis bedarbių atvejų siekia net 23 %. Dabar Airijoje darbo ieško 
420 000 žmonių ir 2010 Europos metai, skirti kovai su skurdu ir socialine atskirtimi, yra puiki proga 
Vyriausybei sudaryti rimtą ir daug pastangų reikalaujantį planą, kaip įtraukti žmones atgal į darbo rinką.  
 
Kokių rezultatų tikimasi  
Nacionaliniame lygmenyje 2010 Europos metai gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį kovojant su socialinio 
ekonominės griūties palikimo problemomis, o taip pat atkreipiant dėmesį į struktūrines socialines problemas, 
pavyzdžiui, ilgalaikį nedarbą ir atskirtį.  
 
Sėkmingai veikianti Airijos vyriausybė, bendradarbiaudama su Europos Sąjunga, padarė esminę pažangą 
kovojant su skurdu Airijoje. Kiekvienais metais skurdo lygis sąlyginai mažėjo ir dabar siekia 14,4 %, 
lyginant su 21 % 2001 metais. Svarbu pažymėti, kad skurdas nuosekliai buvo sumažintas 4,2 % ir 
Vyriausybė dabar yra labai netoli savo nustatyto tikslo – iki 2012 m. sumažinti skurdą 2-4 %, o iki 2016 m. – 
visiškai jį išnaikinti.  
 
Tačiau Airija vis dar turi pasimokyti iš praeities klaidų. 2010 Europos metai skirti kovai su skurdu ir 
socialine atskirtimi yra puiki galimybė sukurti Airijai geresnę viziją ir drauge prisidėti prie Europos 
Sąjungos, kuri pagaliau padarys reikšmingą poveikį skurdui tiek Europoje, tiek visame pasaulyje, kūrimo.  
 
Airijos ir Europos Sąjungos socialinis ir ekonominis likimai yra susiję tarpusavyje. 2010 Europos metais bus 
deramasi dėl ir priimama nauja Lisabonos strategija – bendra visų valstybių narių programa ir mūsų bendro 
atsigavimo artimiausiam dešimtmečiui gairės. Airija turi puikias galimybes raginti sudaryti naują, daug 
pastangų reikalaujančią darbotvarkę, kurioje prioritetas teikiamas žmonėms, visuomenei ir gyvenimo 
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kokybei, o ne pelnui, nuosavybei ir rinkos pirmenybei. EAPN Airijoje dės visas pastangas, kad skurdo 
problema būtų vienas svarbiausių nacionalinės darbotvarkės tikslų ir mes suformuosime viziją, kuri lems 
reikšmingus pasikeitimus, ypač siekiant lygesnės, darnesnės visuomenės, dalyvavimu pagrįstos politikos 
formavimo, o taip pat politinių jėgų įsipareigojimo naikinti ir kovoti su skurdu Airijoje. 2010 metai yra puiki 
galimybė suformuoti efektyvią ir pažangią ateities viziją; tokią vizija, kuri gebėtų iš esmės suvienyti žmones 
bendrame projekte siekti sąžiningesnės, darnesnės ir lygesnės Airijos ir visos Europos Sąjungos visuomenės.  
 
Veikla 

• Tarptautinė konferencija: „Socialinės Europos kūrimas: iš krizės link galimybių“ – vasario 19 
d., Croke Park, Dublinas. 

• EAPN Airijoje istorijų kampanija – informacijos apie skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių 
žmonių patirtį platinimas – 2010 m. gegužė. 

• 20:20 vizija – knygos, kurioje nagrinėjamas socialinės Europos poveikis ir apžvelgiama 
socialinės Europos projekto plėtra ateityje, išleidimas – 2010 m. gegužė. 
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Visuomeninės nevyriausybinės organizacijos ragina siekti šių tikslų... 

 

  
 

Žinojimą didinančios kampanijos apie 
struktūrines skurdo ir socialinės atskirties 
priežastis 

 
Pradėkite aukšto lygio žinojimą didinančią 

kampaniją apie struktūrines skurdo ir socialinės 
atskirties priežastis bei pasekmes, o taip pat apie 
dabartinės krizės priežastis ir socialinį poveikį. Ši 
kampanija turėtų išryškinti didėjantį atotrūkį tarp 
turtingųjų ir skurdžiai gyvenančių bei valstybės 
vaidmenį gerovės kūrimo ir jos perskirstymo 
reguliavime, siekiant visuotinio ekonominių ir 
socialinių teisių įgyvendinimo.  

 

Aktyvesnis dialogas su skurdą patiriančiais 
žmonėmis ir su skurdu kovojančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis 

Pagrindiniai elementai, norint surasti ilgalaikį 
sprendimą, kaip įveikti skurdą, yra skurdą patiriantys žmonės ir 
jas remiančios organizacijos. Būtina sukurti ir įgyvendinti ES ir 
nacionalines gaires, taip skatinant jų dalyvavimą ir aktyvų 
įtraukimą į valdymą. Gairių įgyvendinimo skatinimui būtinos 
finansinės investicijos visuose lygmenyse: vietiniame, 
nacionaliniame ir Europos. Taip pat toks finansavimas padės 
užtikrinti aprūpintą ir aktyvų su skurdu kovojančių 
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą, kaip lygiateisių 
partnerių, sprendimų priėmimo procesuose visuose lygmenyse.  

 

Tvirtas politinis paveldas nuo 2010 m. 
 
Būtina visų ES strategijų sąlyga yra nauja vyraujanti 

socialinė ir darni ES strategija, pagrįsta fundamentaliosiomis 
teisėmis, kurios prioritetai kovojant su skurdu ir nelygybe yra 
žmonės ir planeta. 

 
Būtina speciali Europos Taryba skurdo ir socialinės 

atskirties klausimais, drauge su valstybių vadovų ir vyriausybių, 
vertinančių kovą su skurdu ir socialine atskirtimi ir laikančiu šias 
problemas pagrindiniu ES darbotvarkės prioritetu, pareiškimu. Šis 
pareiškimas turėtų būti pagrindas atnaujintai ES socialinės įtraukties 
strategijai (kai socialinio koordinavimo metodo dalis), kuri įtraukia 
visas suinteresuotas šalis ir užtikrina pažangą siekiant nacionalinių ir 
ES kovos su skurdu tikslų. Pareiškimu turėtų būti įsipareigojama 
imtis aiškių žingsnių ir užtikrinti prieigą prie tinkamų darbo vietų ir 
prieinamų, kokybiškų visuotinių paslaugų – tinkamo būsto, 
prieinamo šildymo, švietimo, sveikatos priežiūros, ilgalaikės 
pagyvenusiųjų priežiūros, adekvataus minimalaus užmokesčio, 
apmokymų ir įdarbinimo paslaugų…  

 
Reikia siekti realaus progreso kuriant tinkamas 

minimalių pajamų užtikrinimo sistemas, tokiu būdu bus įmanoma 
kiekvieną vaiką, suaugusįjį ar pagyvenusį žmogų iškelti aukščiau 
skurdo ribos ir suteikti jiems teisę į orų gyvenimą. ES minimalių 
pajamų pagrindų direktyva, kuri pažymėtų istorinį ES 
bendradarbiavimo taško lūžį siekiant aukštesnių socialinių standartų, 
turi remtis bendru ES sutarimu dėl adekvatumo apibrėžimo ir bendrų 
būdų tokio adekvatumo užtikrinimui, o taip pat nuolatiniu 
atnaujinimu atsižvelgiant į išgyvenimo išlaidas.  

 
Būtina prisiimti įsipareigojimą panaikinti benamystę 

gatvėse, remiantis Europos Parlamento raštiška deklaracija ir 
Europos benamystės problemos gairių apibrėžimu – tai leistų surinkti 
palyginamus ir patikimus duomenis bei atitinkamai kiekvienais 
metais atnaujinti vykdomus veiksmus ir įvertinti ES valstybėse 
narėse pasiektą pažangą siekiant kovoti su benamystės problema.  

 

 

Finansavimas siekiant 
remti ES įsipareigojimus kovoti su 
skurdo ir socialine atskirtimi 

ES kovos su skurdu 
programa: remiantis dabartinės ES 
programos (PROGRESS) skyriumi 
apie socialinę įtrauktį, turėtų būti 
suformuota nauja programa, ir 
papildomai remti veiklą valstybėse 
narėse taip suteikiant galimybę 
nacionalinio lygmens 
suinteresuotoms šalims dalyvauti ES 
strategijose ir remti žinių mainus bei 
mokytis pasitelkiant nacionalinio ir 
vietinio lygmens „demonstracinius 
projektus“, skirtus kovai su skurdu ir 
socialine atskirtimi. Ši programa 
turėtų numatyti pakankamai fondų, 
kurie remtų skurdą patiriančių 
žmonių dalyvavimą politikos 
formavimo procese bei didintų jų 
organizacijų kompetenciją. Nauji 
įsipareigojimai turėtų užtikrinti, kad 
ES struktūriniai fondai prisideda 
prie kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi.  
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Skurdas yra milijonų žmonių visoje Europos Sąjungoje kasdienybė:  
16 % ES gyventojų yra gresia skurdo rizika, t. y. apytiksliai 79 milijonams žmonių.  

• Nuo 2000 m. reikšmingo žmonių, kuriems gresia skurdo rizika, lygio sumažėjimo nebuvo  (15 % ES 
gyventojų 2001 m., 15 valstybių narių), o tuo tarpu jau prieš krizę šis rodiklis pradėjo didėti 5 valstybėse 
narėse. Kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi būtina atsižvelgti į lyčių dimensiją.  

• 30 milijonų žmonių Europos Sąjungoje neturi pakankamai maisto (Europos mitybos specialistų kongresas, 
2009 m. rugpjūtis). 

• Jeigu žmogus turi darbą, tai jo neapsaugo nuo skurdo rizikos. 2007 m. 8 % gyventojų 27 ES valstybėse 
narėse turėdami darbą (nuo 18 m. ir vyresni) gyveno žemiau skurdo ribos, tai reiškia, kad dirbantys vargšai 
sudarė apytiksliai  19 milijonų žmonių.  

• 2007 m. turtingiausiųjų 20 % žmonių pajamos Europos Sąjungoje beveik 5 kartus viršijo skurdžiausių 20 % 
pajamas. 

• 4 % (daugiau nei 19 milijonų) Europoje gyvenančių žmonių namų ūkio naudojimui atskirai neturi prie 
kanalizacijos sistemos prijungto tualeto. 

• 18 % žmonių Europoje gyvena būste, kuriame yra rimtų drėgmės problemų.  
• 64 % ES gyventojų mano, kad Europos lygmenyje turėtų būti priimama daugiau sprendimų, kaip apsaugoti 

socialines teises („Eurobarometer“, 2009 m. rugsėjis). 
 

(Visi statistiniai duomenys iš „Eurostat“, nebent nurodyta kitaip) 
 


