Az Európai Szegénységellenes Hálózat 2011. évi közgyűlésének
záró nyilatkozata
“Európának új szív kell”
A közgyűlés hangulatát az amiatti növekvő düh jellemezte, hogy az Európai Unió és a tagállamok
vezetői nem fogadnak el olyan szolidáris intézkedéseket, amelyekkel a piacok helyett az
embereket védenék meg a jelenlegi válsággal szemben. A delegáltak arra figyelmeztettek, hogy
az Európai Uniótól meg fogják vonni a támogatást a saját állampolgárai, ha az a kép alakul ki
róla, hogy aláássa a jóléti államok alapjait.
Az Európai Szegénységellenes Hálózat úgy látja, hogy az Európa szerte alkalmazott mentő
csomagok és „megoldási” módok még mélyebb szegénységbe taszítják az embereket és
fenyegetik a társadalmi kohéziót, miközben ezzel párhuzamosan megerősítik a pénzpiacok és a
spekulatív szereplők/intézmények dominanciáját. Azokban az országokban pedig, amelyek
pénzügyi megállapodásokat kötöttek az Unióval és/vagy az IMF-fel, melyeknek részét képezik a
nagyon kedvezőtlen (büntető) kamattal felvett hitelek, a gazdasági válságra adott válaszok
gyakorlatilag megszorító intézkedésekben merülnek ki, amelyek aránytalanul jobban sújtják a
társadalom legsérülékenyebb csoportjait.
A fenntarthatatlan megszorító programok erőltetése mellett az Európai Unió és a tagállamok
kitartóan ellenállnak minden olyan kezdeményezésnek, amely a gazdasági válságot kiváltó
telhetetlen spekulatív kereskedelmi és pénzügy rendszerek működésének szigorításáról,
pénzügyi átláthatóságuk és elszámoltatásuk bevezetéséről szólna. Mi több, úgy tűnik, hogy az
Európai Központi Bank számára fontosabbak a bankok az európai polgárok jóléténél.
Ezzel a megközelítéssel Európa soha nem fog eredményt elérni a szegénység csökkentése terén,
s a válságra adott válaszaival aláássa a közép és hosszú távú kilátásokat és a reményt az
igazságosabb és egyenlőbb társadalmak elérésére. Ilyen körülmények között bár nagyon
aggasztó, de egyáltalán nem meglepő, hogy milyen alacsony az Európai Unió, mint integrációs
program, támogatottsága.
Az Európai Szegénységellenes Hálózat nem fogadja el azt az érvelés, miszerint ezeknek a szigorú
megszorító intézkedéseknek ne lenne alternatívája. A delegáltak arra szólítják fel az Európai
Unió vezetőit, hogy adjanak új szívet Európának azzal, hogy:

1. A fenntartható és szociális fejlődést, valamint a szolidaritást helyezik az Uniós prioritások
középpontjába, illetve, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni erőfeszítéseik
kapcsán kiemelten kezelik az emberi jogok kérdését.
2. Ambiciózus és koherens célkitűzéseket fogalmaznak meg a szegénység elleni küzdelem
területén. Olyanokat, amelyek az Európai Tanács által elfogadott mindhárom (szegénység)
indikátorra reflektálnak, s amelyek lehetővé teszik annak szisztematikus monitorozását,
hogy milyen előrelépéseket sikerült elérni általában a szegénységben élők, illetve a
leghátrányosabb helyzetűek érdekében. Kimondják, hogy elfogadhatatlan, ha a tagállamok
nem tudnak évről évre eredményeket felmutatni a monitorozásuk során.
3. Védik és támogatják a jóléti államot és a szociális jogokat mint a gazdasági fellendülés
előfeltételeit. Ennek keretében az Aktív Befogadás Ajánlás nyomon követéseként elfogadnak
egy európai keret irányelvet a minimum jövedelmi rendszerek megfelelőségéről;
intézkedéseket hoznak a minőségi és elérhető közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosítása és a foglalkoztatás előmozdítása érdekében.
4. Védik a közjavakat (mint a vizet, az egészséget, a közösségi közlekedést és a szociális
szolgáltatásokat) mint az alapvető emberi jogok biztosításának feltételeit.
5. Megerősítik a tényleges (nem fiktív) gazdaságot, támogatják a szociális gazdaságot; jelentős
forrásokat vonnak be a foglalkoztatási stratégiák megvalósításába a minőségi foglalkoztatás
és a mindenki számára elérhető lehetőségek érdekében.
6. Megfékezik a spekulatív kereskedelem rendszereit, rákényszerítik a bankszektort, hogy
vegye ki a részét a válság kezeléséből, megadóztatják a pénzügyi tranzakciókat, amiből
szociális beruházásokat tudnak finanszírozni és ezzel együtt biztosítani tudják a korrupció
elleni harchoz is szükséges nagyfokú átláthatóságot.
7. Küzdenek az adócsalás és az adó elkerülés ellen, ideértve az „adóparadicsomok”
megszüntetését – különös tekintettel az Európai Unió területén lévőkre –, és fokozzák a
szervezett bűnözés elleni európai szintű küzdelmet annak érdekében, hogy kiirtsák azokat a
mechanizmusokat, amelyek szegénységet és társadalmi kirekesztettséget idéznek elő.
8. Megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a tagállamok elfogadható kamatokkal tudjanak
hitelt felvenni és erősítik az Európai Uniós szintű szolidaritást.
9. Olyan monitorozási mechanizmusokat alakítanak ki, amelyekkel nyomon követhető a vagyon
felhalmozás és az egyenlőtlenségek alakulása annak érdekében, hogy a jövedelmi és a
vagyoni egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló eszközöket tudjanak bevezetni.
Megjegyzés: Az Európai Szegénységellenes Hálózat 22. közgyűlésének Lisszabon adott helyet
2011. június 16. és 18. között. 27 országból és 11 európai civil szervezettől érkezett delegáltak
vettek részt a vitákban. A közgyűlésen az Európai Szegénységellenes Hálózat új országos
hálózatokat fogadott tagjai közé Izlandról, Szerbiából és Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságból.

