
Nu Europees  
geld voor 
armoede 

bestrijding! 
 
 
 

   

 

Tesamen de armoede 

terugdringen en strijden 

voor sociale inclusie.  

Deze campagne wordt georganiseerd door het European 

Anti-Poverty Network (EAPN) in samenwerking met haar 

leden van FEANTSA, Caritas Europa, ENAR, Eurochild, 

Eurodiaconia, AGE Platform, Salvation Army, SMES 

Europa, International Federation of Social Workers (IFSW) 

Europe, en het Platform of European Social NGOs (Social 

Platform), SOLIDAR, the European Women's Lobby, the 

European Disability Forum (EDF), the European association 

of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), 

ICSW Europe, Mental Health Europe en Workability 

Europe, PICUM en Inclusion Europe.  

 

 

TEKEN DE PETITIE 
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/ 

of via EAPN’s website www.eapn.eu 

 

We hebben jou hulp nodig! 
 

Bijna 1 op de 4 personen binnen de EU zijn- of 

lopen  het risico op sociale uitsluiting  en 

armoede.  

Lidstaten moeten hun verplichtingen nakomen 

en de benodigde fondsen vrijmaken om armoede 

te kunnen bestrijden.  

TEKEN DE PETITIE 
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/ 

 

Steun de toekenning van 20% van het Europees 

Sociaal Fonds aan sociale inclusie en 

armoedebestrijding! 

 

We hebben jou hulp nodig! 
 

 

 

http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
http://www.eapn.eu/
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/


Het feit is dat er armoede bestaat in Europa 
 

   op   riskeert armoede of sociale uitsluiting in de EU. 
 

Van de EU populatie die bestaat uit 500 miljoen mensen:  

 80 miljoen mensen leven onder de armoedegrens (mensen die minder 

dan 60% van het bruto nationale inkomen verdienen) 

 22 miljoen mensen leven  zonder materiële basis behoeften (mensen 

die zich geen goederen, services of activiteiten kunnen veroorleven 

welke worden gezien als basisbehoeftes in hun land) 

  18 miljoen mensen wonen in werkloze huishoudens 

 = 115 miljoen mensen die armoede of sociale uitsluiting riskeren  

 

Wat kan de EU er aan doen? 

 

 

 

 

 

 

 
 

2010 Nationale overheden in Europese landen kwamen een doelstelling 
met elkaar overeen om de armoede terug te dringen: 20 miljoen mensen 
zullen uit de armoede zijn gehaald tegen 2020.  

2011 Om deze doelstelling te ondersteunen heeft de Commissie 
voorgesteld om 25% van het CPB aan het ESF toe te wijzen, en om 
vervolgens 20% van dit fonds aan sociale inclusie en armoedebestrijding te 
besteden.  
 

 

 

 

Healthcare that’s  

right for you. 

Sed eleme antumi, nisi sit mamet varius iaculis, enim lorem consequat erat, ut 
convallis massat lorem quis tortor. Praeta sent nibh felis, tempusi sagittis, 
scelerisque ac, posuere fermentum, velit. Aliquam erat volutpat. Etiam quis lacus. 
Sed libero. In vitae velit nec leo posuere venenatis. 

Cohesion Policy Budget (CPB) 
Europees financieel hulpmiddel  om ongelijkheden binnen 

Europa te voorkomen 

Europees Sociaal Fonds (ESF)  
Onderdeel van het CPB en het voornaamste hulpmiddel om  

werkgelegenheid en sociale en economische gelijkheid te 
promoten 

 

25% 

Deel van het CPB  
is opzij gezet voor 
het ESF 

Waarom juist nu handelen? 

2012  Het budget van de EU voor de komende 7 jaar, inclusief het ESF 

budget, wordt eind van dit jaar vastgesteld. Het besluit van de Commisie 

hierover zal doorslaggevend zijn voor armoedebestrijding.  

Toch lijkt het erop dat 26 van de 27 overheden het voorstel zullen 

verwerpen,  wat vragen opwerpt met betrekking tot hun bereidheid om 

het risico tot armoedebestrijding en sociale exclusive onder de EU 

bevolking met 23% terug te dringen!  

 

 

 

 

 

 

Deze campagne wordt georganiseerd door  het European Anti-Poverty 
Network (EAPN) tesamen met haar leden FEANTSA, Caritas Europa, ENAR, 
Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, Salvation Army, SMES Europa, IFSW 
Europe, als ook het Social Platform, SOLIDAR, EASPD, ICSW Europe, 
Workability Europe, the European Women's Lobby, Mental Health Europe, 
the European Disability Forum, PICUM and Inclusion Europe.  

De NGOs betrokken bij deze campagne: 

 Spreken de relevante mensen aan binnen alle lagen van het 
besluitvormingsproces,  

 Werken op nationaal en Europees niveau  om gezamenlijke acties te 
organiseren gericht op overheden, leden van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement, 

 In Juni, wordt een vergadering met leden van het Europees 
Parlement gehouden, alsmede met afgevaardigden van de nationale 
overheden in Brussel en zal een gezamenlijke brief worden 
verzonden aan de verantwoordelijke ministers die uiteindelijk 
beslissen over het voorstel.  

 In de herfst, zal de petitie getekend zijn door mensen in de EU en 
worden verzonden aan de verantwoordelijke ministers en  
staatshoofden. 

 We hebben jou hulp nodig om handtekeningen te 
verzamelen voor de petitie!  

Het deel van het ESF dat naar 
armoedebestrijding gaat 

 
20% 

Daarom moeten we hard werken om de overheden te beïnvloeden om:  

Nu Europees geld voor armoedebestrijding! 

Bewerkstelligen dat het Europees Sociaal Fonds op zijn minst 25% van de 

uitgaves uit de structurele fondsen ontvangt  

Toekenning van 20% van het Europees Sociaal Fonds budget aan sociale 

inclusie en armoedebestrijding. 


