Todos juntos pela
redução da pobreza e
pela inclusão social.
.
Esta campanha é uma iniciativa da European AntiAnti-Poverty
Network (EAPN) com os seus membros da European

Dinheiro do
UE para
Reduzir a
Pobreza JÁ!

Federation
Federation of National Organisations Working with the
Homeless (FEANTSA), da Caritas Europa, da European
Network Against Racism (ENAR), da Eurochild, Eurodiaconia,
AGE Platform, Salvation Army, Mental Health Social Exclusion
Europa (SMES Europa), International Federation of Social
Workers (IFSW) Europe, assim como da Platform of European
Social NGOs (Social Platform), SOLIDAR, the European

Aproximadamente 1 em 4 pessoas estão em risco de
pobreza e/ou exclusão social na União Europeia.
Os estadosestados-membro devem respeitar os seus

Women's Lobby, the European Disability Forum (EDF), da

compromissos e disponbilizar os fundos necessários

European association of Service Providers for Persons with

para lutar contra a pobreza.

Disabilities
Disabilities (EASPD), do International Council on Social Welfare
(ICSW) Europe, Mental Health Europe e Workability Europe.

Assine a PETIÇÃO

ASSINE A PETIÇÃO
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/

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

ou através do website da EAPN

www.eapn.eu

Precisamos do seu apoio!

Apoie que 20% de verbas do Fundo Social Europeu vão
para a inclusão social e para a redução da pobreza.

Precisamos do seu apoio!

Encarando os fatos:A POBREZA existe na Europa
em
Europa.

estão em risco de pobreza e/ou exclusão social na

De uma população de cerca 500 milhões de pessoas, na União Europeia:
Ł 80 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar de pobreza (pessoas que
ganham menos de 60% do salário mínimo nacional)
Ł 22 milhões de pessoas vivem com deprivação material (pessoas que
não conseguem aceder a produtos, serviços, ou atividades consideradas
necessidades básicas no seu país)
Ł 18 milhões vivem numa família desempregada
= 115 milhões de pessoas estão em risco de pobreza ou exclusão social

O que pode a União Europeia fazer?
Orçamento da Política de Coesão (CPB)

Ferramenta financeira que serve para reduzir as desigualdades
na União Europeia.

Fundo Social Europeu (ESF)
Uma parte do CPB e o principal meio de promoção
do emprego e da coesão social e económica.

2010 Os governos nacionais dos países da União Europeia acordaram no
objetivo comum de reduzir a pobreza: Em 2020, 20 milhões de pessoas
deveriam sair da sua situação de pobreza.
2011 Para apoiar este objetivo de redução da pobreza, a Comissão propôs a
alocação de 25% do Cohesion Policy Budget para o Fundo Social Europeu, bem
como assegurar que 20% deste fundo se destinaria à inclusão social e à redução
da pobreza.
Parte do orçamento da Política de
Coesão prevista para o Fundo Social
Europeu (FSE)
25%

Parte do Fundo Social Europeu para
a redução da pobreza
20%

Porquê agir agora?
2012 O orçamento da União Europeia para os próximos 7 anos, que
inclui o orçamento para o Fundo Social Europeu, terá de ser aceite até ao
final deste ano. A proposta da Comissão é vital para a redução da pobreza.
No entanto, 26 de 27 governos nacionais parecem dispostos a rejeitar esta
proposta situação que levanta sérias questões acerca do seu compromisso
para com os 23% de população europeia em situação ou em risco de
pobreza e/ou exclusão social!
Por isso devemos, com urgência, trabalhar para pressionar os nossos
Governos a garantir:
Dinheiro da EU para a redução da pobreza Já!

Ł Garantir que o Fundo Social Europeu recebe pelo menos uma
parcela de 25% do que é gasto pelos fundos estruturais
Ł Atribuir 20% do orçamento do Fundo Social Europeu para
medidas de inclusão social e combate à pobreza.
Ł
Esta campanha é uma iniciativa da European Anti-Poverty Network
(EAPN) com os seus membros FEANTSA, Caritas Europa, ENAR,
Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, Salvation Army, SMES Europa,
IFSW Europe, bem como a Social Platform, SOLIDAR, EASPD, ICSW
Europe, Workability Europe, a European Women's Lobby, a Mental
Health Europe e o European Disability Forum.
As ONG’s envolvidas nesta campanha:
dirigem-se a pessoas relevantes em todos os níveis do processo
de tomada de decisão,
trabalham a nível nacional e europeu para organizar ações
conjuntas dirigidas aos governos, aos membros do Parlamento e
ao Parlamento Europeu.
Em Junho, organizaram um encontro com membros do
Parlamento Europeu, reuniram com representantes dos
governos nacionais sedeados em Bruxelas, e enviaram uma carta
conjunta aos ministros que vão discutir a proposta.
No Outono, irão enviar uma petição assinada por pessoas de
vários pontos da Europa aos Ministros do Governo e aos
Presidentes dos Estados.

PRECISAM DO SEU APOIO PARA
ASSINATURAS PARA ESTA PETIÇÃO.

CONSEGUIR

