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Срещата на най-високо    
равнище на ЕС 
трябва да 
дискутира 
причините и 
социалното 

 въздействие на кризата 
 ФИНТЪН ФАРЕЛ, ДИРЕКТОР НА EAPN 
Кризата, наред с опустошителното си въздействие върху 
благосъстоянието на големи части от нашите общества, е 
също така и период на възможности. От използването на тези 
възможности се определя дали обществата ще се насочат към 
“социално и устойчиво развитие и възстановяване” или “ще 
поемат за малко дъх” и после отново ще се гмурнат във 
вълната на следваща криза. Ключовата точка, разделяща тези 
две бъдещи траектории е дали ще бъде сграбчена 
възможността да се установят причините за кризата. Ако 
основните причини за кризата останат “скрити”, същите 
дефекти ще продължат да въздействат и върху списъка с 
мерки за нейното преодоляване. Налице е спешна потребност 
от Среща на най-високо равнище на ЕС за да се дискутират 
причините, обусловили кризата и нейното социално 
въздействие.  
За EAPN, подобно на провала на финансовите пазари, основна 
причина за кризата са нарастващите равнища на неравенства, 
както глобално така и в рамките на страните членки на ЕС. 
Убийственият ефект на неравенствата нарастващо се 
документира в публикации като “Равнището на духа – защо 
по-равните общества почти винаги се справят по-добре” от 
Уилкинсън и Пикет. Тези увеличаващи се неравенства бяха 
улеснени от дерегулацията и нарастващите провали на 
системите на преразпределение да действат ефективно в една 
по-глобална икономика.  

Този брой на списанието на EAPN разглежда въздействието на 
кризата върху хората и общностите, които живеят в бедност и 
социално изключване. Статиите показват защо  адресирането 
на бедността и неравенствата, съвсем не маргинални по 
отношение на мерките за справяне с кризата, би трябвало да са 
в центъра на реакциите срещу нея.  
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СПРАВЯНЕ СЪС СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КРИЗАТА 
От Шан Джоунс, Координатор по политиките на EAPN 

   Не само Растеж и Работни места  
    Независиво от твърденията за прелом, 
икономиката на ЕС продължава да запада, като 
се очаква 3.5 милиона работни места да се 
закрият през 2009. ЕС създаде нова контролна 
рамка за финансова регулация и икономически 
възстановителен план за стимулиране на растежа 
и поддържане на заетостта1, но без пълна оценка 
на социалните последици. Слаб е приоритетът на 
тези, които наблюдаваха рязко спадане на 
качеството на работните си места, а тези, които 
вече са без работа, са невидими. В дългосрочна 
перспектива, нарастващото търсене на 
недофинансираните основни услуги – често 
осигурявани от НПО – и отрязването на 
финансирането на системите за социална защита 
представляват фундаментална заплаха за 
социалната кохезия на ЕС.  

Долнокачествени работни места 
и влошаващо се изключване.   

    Ясно е че нарастващ брой работни места са 
изгубени, като най-несигурните са ударени най-
напред. “Долнокачествените” работни места се 
разглеждат като по-добри от липсата на работа, 
но доколко те са устойчиви? Малко страни 
покриват дефицита чрез допълнителни 
обезщетения и слабо се признава дългосрочния 
ефект от равнищата на бедност сред работещите 
или качеството на работата с повече от 25% от 
хората, живеещи в бедност, независимо че имат 
работа, дори преди кризата. В Испания, над 90% 
от изгубените работни места през първата 
четвърт на 2009 бяха временни. В други страни 
се наблюдава главно нарастване на работа с 
намалено работно време или принудителни 
отпуски (често без заплащане)2. Тъй като 
“старите бедни” вече не са приоритет, повечето 
страни увеличават политиките на наказателно 
активиране, независимо че работните места, 
които могат да се заемат са по-малко.  

   Нарастващи дългове и 
несигурност  

    Загубата на работа, несигурност и по-нисък 
доход са също така проблеми утежняващи 
задлъжнялостта3. Но действието по отношение 
на финансовите услуги не се съчетава с 
достъпна, устойчва подкрепа при дългове и 
честен кредит. Въздействието върху жилищата – 
в частност върху собствениците на жилища с 
ниски доходи – също така се чувства, с     
нарастване на  repossessions и белези за натиск 
върху сектора на наемите4. 

                                            
1 EU Economic Recovery Package, including Driving the 
Economic Recovery (March 2009). 
2 Особено в Малта и Кипър 
3 Особено във Финландия, Люксембург и Белгия 

4 Особено във Франция 

   Подкопаване на  
публичните услуги      
Основният страх, обаче, е 
дългосрочното въздействие върху  
системите на социална защита и 
услугите. Вече в някои страни бяха 
въведени орязвания или достъпът беше 
затруднен5, често непропорционално 
удряйки услугите, предоставяни от НПО. 
Директното орязване на здравни и 
социални услуги вече беше приложено в 
Ирландия.  Междувременно много нови 
страни членки с напрегнати бюджети 
бяха принудени да търсят подкрепа от 
МВФ, чиито изисквания за предоставяне 
на помощ резултират в редукция в 
покритието и равнищата на заплати в 
социалната защита, независимо от 
публличните ангажименти за обратното.6. 
Намаляването на вноските на 
работодателите също директно 
застрашава устойчивото финансиране на 
системите за социална защита7.  

   5 спешни краткосрочни 
стъпки: 

   1. Подсилване на социалната защита, 
гарантиране на минимален доход. 
Трябва да се гарантира че всеки човек 
има адекватен доход за да покрие 
основните си потребности, да се даде 
възможност на хората да участват в 
икономиката и обществото. Да се развие 
Рамкова Директива за Минимален доход, 
основана на Препоръката на Комисията 
за Активно включване8 изглежда 
следваща логична стъпка.  

   2. Да се стимулират качествени 
работни места и активно включване за 
тези, които сега са изключени. 
Качествената и устойчива заетост 
изисква подсилване на защитата на 
заетостта. Трябва да се развият 
интегрирани подходи за активно 
включване за да се осигури достъп за 
тези, които вече са изключени – особено 
за жените, младите хора и възрастните, 
етническите малцинства и мигрантите.     
3. Да се инвестира в нови     
социални/зелени работни места и 
социална икономика. Сега 
обществените средства се инвестират 
главно в набързо създадени временни 

                                            
5 Особено в Швеция, Австрия, Литва и Испания  

6 Особено в Унгария и Латвия 
7
 Публичният бюджет на Финландия ще изгуби 

912 млн. евро през 2009. 
8 Препоръката на Комисията за Активно 
включване, декември 2008 

    работни места. Новите социални и зелени работни 
места предлагат по-добро инвестиране: 
стимулиране на икономика с ниско съдържание на 
въглерод и нови социални услуги. Социалната 
икономика, в частност Социалните предприятия за 
трудова интеграция (WISE), могат да играят ценна 
роля, като реинвестират печалбата в локални 
работни места и услуги.  

   4. Да се гарантират публичните финанси и да се 
намали неравенството. Публични средства се 
изляха за да се спасяват банките и икономиката. 
Първите орязвания на публичните услуги се 
направиха за да се възстановят публичните 
дефицити, което само увеличи бедността и 
неравенството и наказва бедните. Алтернативни 
методи на увеличаване на държавните приходи са 
възможни: промяна на бюджетните приоритети, 
стимулиране на по-справедливи данъци, обявяване 
извън закона на избягването на данъци, регулиране 
на пропастта в приходите на работниците и 
управлението и на равнищата на заплати към 
печалбите.  

   5. Инвестиране в гражданското общество и 
участието. Националните НПО се сблъскват с 
нарастващи потребности от техните 
недофинансирани и свръх приписани услуги. 
Някои се сблъскват с намаляване на 
финансирането, когато техните приходи от 
членство или доброволни дарения намаляват. 
Необходимо е спешно действие за да се осигури 
финансирането на сърцевинните дейности на НПО, 
в същото време в което да се закрепи един по-
добре структуриран диалог в процесите на 
развитие на политиките, като например социалния 
Отворен метод на координация.  

  Изграждане на по-социално и 
устойчиво Бъдеще  

    Изключителният фокус върху икономическия 
растеж като единствена цел, вместо като 
инструмент за постигането на други социатални 
цели лежи в основата на нашия съвременен 
неустойчив модел. Освен ако не се преосмислят 
радикално провалите на този модел, шансовете за 
изграждане на нов жизнен, социален и устойчив 
модел за бъдещето няма да са възможни. Текущият 
дебат за формата на пост 2010 Лисабонска 
стратегия за ЕС (2010-2020) предлага ключова 
възможност за този по-широк дебат. Новото 
изследване на EAPN за социалното въздействие на 
кризата и предложенията на след 2010 челят да 
предложат значителен принос към този дебат9. 

   Референтни документи Виж: “ЕС, на който можем 
да имаме доверие”  и други доклади на EAPN 

                                            
9 Виж: An EU we can trust, EAPN Proposals on post 

2010 and EAPN’s survey on the crisis. 
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(налични на интернет страницата на EAPN: 

www.eapn.eu). 

Ирландия:  
от разцвет към 
банкрут 
BY MARK BYRNE, INFORMATION & AWARENESS 
WORKER, EAPN IRELAND  

Докато суровостта на рецесията намалява в 
някои страни, Ирландия остава дълбоко 
вкопана в катастрофална социална и 
икономическа криза. През 2008, вътрешни и 
международни фактори бяха комбинирани и 
доведоха до период на безпрецедентно 
икономическо свиване в Ирландия. Ефектите от 
глобалната банкова криза и свързаното с нея 
критично положение на кредитите бяха 
изострени от драматичния срив на брутния, 
свръх инфлационен балон на недвижима 
собственост в страната. 
Безработицата се увеличи от 4,8% през януари 
2008 на 12,2% през юли 2009. Налице е 142% 
увеличение на съкращенията и най-новите данни 
показват че сега има 423 400 човека включени в 
Регистъра на безработните. 
Строителството беше първият сектор, който 
пострада от кризата, но загубата на работни места и 
съкращенията бързо се разпространиха до почти 
всички сектори в страната. Кредитната криза 
продължава да поставя огромни трудности пред 
ирландските предприятия, което води до фалит 
хиляди жизнеспособни малки и средни 
предприятия.   
Сривът на пазара на недвижимо имущество,  
съчетан с кризата на работни места, доведе до 
драматичен спад в събирането на данъци от страна 
на държавата. Като последица, ирландското 
правителство беше принудено да увеличи 
държавния дълг, което увеличи бюджетния 
дефицит, което означава че Ирландия ще плаща с 
една трета повече от данъчните приходи, които 
получава до края на годината. Неустойчивите 
равнища на задлъжняване, комбинирани с 
откриването на неетични банкови практики, 
допринесоха за снижаването на кредитното 
ранжиране на страната на международните пазари.   
Не е ясно дали правителството има идеи или 
политически капитал за да управлява страната 
в икономическата и социална криза. 
Забележително е отсъствието на иновативни 
решения и изглежда че правителството е решило че 
горчиви лекарства и агресивни дефлационни 
политики са единствените възможни средства.  
Напоследък правителството публикува Доклада на 
МакКарти, възложен за да идентифицира до 5 
милярда евро спеставания за държавното 
съкровище. Резултатите бяха с широк обпват и 
изключително противоречиви: предлагащи 
драматични съкращения в разходите на хазната за 
социално блатоденствие, образование, 
здравеопазване, общностния и доброволен сектор и 
прекратяването на универсалната добавки за деца. 

Правителството се забави при реакцията срещу 
икономическата криза и почти не  се занимава 

    със свързаните социални ефекти. 
Независимо от държавната гаранция 
относно лошите кредити за банките, 
национализацията на Англо-Ирландската 
банка и големите заеми за двете най-
големи банки в страната, малките и 
средни предприятия все още са задушени 
от липсата на кредити. В опита си да се 
справи с банковата криза, правителството 
предложи създаването на Национална 
Агенция за управление на активите 
(NAMA), която да се заеме с лошите 
кредити в сметките на банките. Общо е 
обаче усещането че правителството ще 
плати нереалистично високи цени за тези 
дългове, цена, която ще се изплаща през 
следващите десетилетия от ирландския 
данъкоплатец.  

    Реакциите срещу кризата на заетостта 
бяха мудни и ограничени. Министърът на 
предприятията, търговията и заетостта 
въведе защитна схема на работните места 
за 250 милиона евро, която би трябвало 
да окаже някаква подкрепа на бизнеса, 
който се бори да оцелее. Съвсем не е 
очевидно че запазването и защитата на 
работните места е основен приоритет на 
правителството.   

    Със засилването на икономическата 
криза, социалните ефекти стават все 
по-очевидни. Наред със задълбочаването 
на кризата на работните места, хората 
получаващи социални обезщетения вече 
преживяха намаляване на техните 
доходи. Беше премахнато 
допълнителното социално плащане, 
насочено към подпомагане на разходите 
за Коледа, а подкрепата за наемателите 
беше намалена. Докладът на МакКарти 
предложи застъпващо намаляване от 5% 
в цялостния бюджет за социални разходи, 
едно предложение, което ще има 
потенциално пагубни последици за 
хиляди борещи се да оцелеят семейства в 
страната. Същевременно, страната се 
сблъсква с реалната опасност от едно 
“изгубено поколение”. Един на всеки пет 
млади хора е безработен и перспективити 
за работни места за завършилите 
напоследък образование и тези които 
напускат училище са злокобни.     
Икономическият контекст също така е 
използван от правителството за да се 
оправдаят атаките срещу равенството, 
човешките права, инфраструктурата 
за анти-бедност и анти-расизъм в 
Ирландия. В последния бюджет, 
бюджета на органите по равенството бяха 
намалени с 43%, а този на Ирландската 
комисия по човешки права – с 24%.  
Същевременно независимата преди това 
Агенция за борба с бедността беше слята 
с Департамента по социални и семейни 

дела. Неправителствените организации и 
групите на гражданското общество също 

    пострадаха от значителни орязвания на бюджетите.     
EAPN Ирландия ще продължи да организира 
кампании и да лобира в името на тези, които са 
най-уязвими,   изправени пред продължаващите 
атаки срещу равнищата на социални обезщетения. 
Ние лобирахме за увеличаване на данъците на 
хората с високи доходи за да се защитят основните 
социални услуги, ние ще работим с Общностната 
Платформа (социален партньор) за да представим 
наша собствена теза за проекто-бюджет, основана 
на справедливост и национално възстановяване и 
ние ще участваме в големия уличен протест през 
септември срещу предлаганото съкращаване на 
социалните разходи. Ние също така предприемаме 
проактивна комуникационна стратегия и 
множество писма и статии от името на EAPN 
Ирландия вече се появиха в националните и местни 
медии. Включването на опита на хората, живеещи в 
бедност, е централен принцип на тази стратегия. 
Миналия месец, EAPN Ирландия като част от 
неправителствената Работна група по заетостта, 
направи детайлен анализ на ирландската социална 
и икономическа криза и препоръча серия от 
политически предложения за да се стимулира  
национално възстановяване без да се натикват още 
повече хора под линията на бедност. 

    Докато други страни започват да се измъкват от 
рецесията, ирландската криза изглежда се 
задълбочава. EAPN Ирландия ще работи с и в полза 
на тези, чиито гласове не се чуват и тези, чиито 
живот ще бъде засегнат от късогледия подход на 
правителството към икономическото 
възстановяване.   

 
 
 
 
 
 
 
 
    КАРЕН ФИТЦПАТРИК, THE IRISH 

INDEPENDENT, 10 ЮЛИ 2009  

    Опитах се да се подготвя за трудовия пазар, 
завършвайки като бакалавър по Изследвания на 
общността през нощите, ангажирайки се с 
доброволна работа в рамките на общността, за 
да придобия опит и “ да върна малко” за 
социалните обезщетения, които получавах през 
годините. Успях да намеря работа в дълбочината 
на рецесията, макар че това беше позиция на 
заместване, която сега приключи. Моето 
семейство все още е подпомагано, очевидно не 
поради личен избор. Сега седя със списъка на 
учебниците за моя син за първата година от 
средното образование. Казаха ми че не мога да 
кандидатствам за гранд за учебници, тъй като 
неговото училище не е определено като 
непривилигировано (...). Училището може да не е 
непривилигировано, но аз съм (...). Това че моите 
деца са родени в бедност не би трябвало да 
означава че техните мечти са по-малоценни.  
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Испания: всички 
домакинства са 
засегнати 
От Изабел Аленде Робредо, Директор, EAPN Испания 
 
Връщайки се назад към последните няколко 
деситилетия, ние не откриваме нищо, което да 
прилича на суровостта на сегашната 
икономическа ситуация от гледна точка на 
намаленото производство, високата безработица 
и лошите перспективи. Значителното количество 
ресурси, използвани да приведат в действие 
определени фискални политики и да осигурят 
помощ за финансовата система резултираха в 
появяването отново на дефицити и равнища на 
публично задлъжняване, които изглеждаше че са 
елиминирани от икономическата сцена. Тези 
усилия не са достатъчни за да се отвърне на 
растежа на безработицата и на домакинствата лез 
доход, които нямат достъп до рентабилна заетост.    
Като резултат, потребностите от социални разходи 
се увеличават.  
Кризата засяга всички домакинства, но 
бедността, която е резултат от загубата на работа, е 
по-често срещана сред определени части от 
населението като домакинства с един родител, 
млади хора, които живеят сами и големи семейства.   
Социалната ситуация в Испания се промени 
значително от началота на икономическата 
криза. Поради крехкостта и несигурността на 
заетостта и съществуващите неравенства и 
неадекватната защита, предложена от множество 
социални услуги, бедността и социалното 
изключване се увеличиха значително.   
Броят на хората, които използват първични услуги, 
както и търсенето на психологическо консултиране 
нарастнаха значително през последните две 
години. 
Що се отнася до профила на хората, които са най-
засегнати от кризата, трябва да направим 
разграничение между две различни ситуации, т.е. 
тази на хората и социалните групи, които бяха вече 
социално изключени или бяха изложени на 
опасността да бъдат изключени още преди това и  
чиято ситуация сега се влоши така, че те са особено 
силно ударени от ефектите на текущата криза; и 
второ, тази на хората и семействата, които не се 
сблъскваха със сериозни проблеми преди това, но 
които сега търсят помощ като резултат от 
безработицата.  
Безработицата се увеличи сред имигрантите, като 
се има предвид че те са заети главно на несигурни 
работни места, които преди това бяха заети от 
испански работници. Като резултат, много 
имитранти сега имат нередовен правен статус. Ние 
също така виждаме значително нарастване на броя 
на молбите за “доброволно връщане”.  
Според бюрата за бездомни хора, кризата все още 
не е довела до значително нарастване на 
бездомността, въпреки че някои от хората, 

     засегнати от кризата, започват да 
използват ресурси за бездомни хора.  

    Икономическата криза освети 
неадекватностите на съществуващата 
система за социална защита в 
Испания. Всичко, което казахме досега 
посочва ясно ограниченията на системата 
за гарантиран минимален доход, която в 
Испания нарастващо става неспособна да 
осигури ефективна защита за хората и 
семействата с ниски доходи. Освен това, 
публичните услуги не успяват да 
посрещнат основни потребности, а 
публичното финансиране, налично за 
тази цел, е неадекватно. 

    Необходимо е спешно да се развие нова 
система, която да може да функционира 
не само като механизъм за временна 
помощ за да се справи с новите форми на 
бедност, причинени от кризата, но и като 
възможен сърцевинен елемент окло 
който да може да се реорганизира 
съществуващата система за социална 
защита.  

    Работейки в рамките на Социалния 
форум (стратегия за коопериране между 
различни испански социални платформи) 
и от гледна точка на сегашната социална 
и икономическа криза, EAPN-Испания 
доказва че ситуацията изисква 
структурни и цялостни отговори, 
насочени към изграждането на нов модел 
на социално благосъстояние, който е 
устойчив, адекватен и способен да 
осигури качествени услуги. По този 
начин, като член на Социалния форум, 
ние се засъпваме за развитието на спешен 
план за действие с превантивни, както и с 
палиативни мерки, и ние представяме 
множество основни предложения.      
Наред с усилията, насочени към 
съживяването на производството на 
местно равнище е необходимо да се 
създаде социален фонд, който да се 
управлява и прилага от общинските 
социални услуги за да преследва 
целите на благосъстоянието, посочени 
по-горе1. За тази цел, трябва да бъдат 
предприети стъпки за засилване на “Plan 

Concertado de Prestaciones Básicas” 

(Координиран план за основни социални 
услуги), който би трябвало да получи) 
100% нарастване на финансирането от 
публичната администрация. Местните 
власти също така би трябвало да създадат 

                                            
1 Ние знаем че за да бъдат ефективни 
социалните мерки, те трябва да отговарят на 
три критерии: те трябва да бъдат 
персонализирани, да бъдат прилагани 
последователно в период от време и да 
бъдат подкрепяни от адекватни 
ресурси.Тези три критерии могат да се 
обедиинят по-добре на местно равнище.  

 

    съвместни мрежи с мести НПОта за да 
максимизират ползите от Плана.  

    Що се отнася до подкрепата за безработните хора, 
които вече нямат право да получават обезщетения 
за безработица, ние се застъпваме за 
продължаване на обезщетенията за безработица 
за да се предпазят тези семейства от 
необходимостта да разчитат на мрежите за 
социално подпомагане. 

    Испанското правителство първоначално одобри 
обезщетение от 422 евро за шест месеца.      
Необходима е също така по-ефективна 
имиграционна политика за да се стимулира 
закоността и интеграцията като същевременно се 
гарантира че никой “не губи” от този процес, както 
и да се предпаци местното население от развитието 
на расистки нагласи. Наред с другите предложения, 
Законът за чужденците би трябвало да се адаптира 
към реалността за да не се увеличава броят на 
хората, които имат нередовен правен статус.     
Освен това, правото на минимален доход трябва 
да бъде гарантирано като конституционно 
право, и затова ние предлагаме да се трансформира 
“Renta Activa de Inserción” (Активната програма за 
назначаване за доход) в единна система за 
обезщетения за гарантирането на минимален доход 
в цяла Испания. Системата ще се финансира 
съвместно от централното правителство и от 
автономните общности и може да бъде допълвана 
от други обезщетения, установени от последните. 
Ние се застъпваме за гарантиран минимален доход 
на национално равнище от 500 евро.   

 
 
 
 
   EAPN Испания подчертава 
потребността да се:  

    •  Преразгледат “активните политики по заетостта” 
за стимулиране на заетостта на хората в уязвими 
ситуации.  

    •  Подкрепя прехода от безработица към заетост 
чрез изграждане на капацитет и обучение.   

    •  Идентифицират потребностите от заетост и 
обучение на най-непривилигированите социални 
групи от гледна точка на развитието на пътеки за 
включване.    

    •  Предотврати и противодейства на паралелната 
икономика.   

    •  Стимулира съзнание за постигане на социална 
кохезия.  

    Освен това, ние подкрепяме и препоръчваме две 
мерки, които правителството вече тържествено 
обеща да приложи: да увеличи минималната 
заплата на 800 евро и да увеличи най-ниските 
пенсии със съответното равнище.  Само тези две 
мерки могат да намалят равнището на бедност в 
Испания с 2%.  
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Дали МВФ спасява 
Източна Европа от 
кризата? 
Случаите в Унгария и 
Латвия 
От Елина Алер, Директор, EAPN Латвия и Изабела Мартан, 
Директор, EAPN Унгария 
 
Глобалната икономическа криза удари източно 
европейските страни особено силно, главно защото 
техният икономически растеж беше частично 
подхранен чрез големи заеми от западни банки и лесен 
достъп до заеми в чуждестранна валута.  Като пряка 
последица от кризата, критичното положение на 
кредитите и драматичния спад на техните собствени 
валути, тежестта на задълженията стана неустойчива1. 
Унгария, Исландия, Латвия, Сърбия и Румъния взеха 
заеми от Международния Валутен Фонд (МВФ) през 
тази година. Въпреки че МВФ твърди че е загрижен за 
“социалната цена” на кризата2, бюджетните и 
структурни реформи остават негов политически 
приоритет,  следователно бюджетните орязвания на 
социалните услуги и публичната администрация, с 
всички добре известни последици в света.   
През 2007, унгарската икономика вече беше 
изправена пред значително забавяне на ръста на БВП 
(1,2% сравнен с 4% през 2006) и пред едно от най-
ниските равнища на заетост в Европа (57,3%). С 
кризата, частните компании съкратиха разходите за 
персонал или като намалиха работното време или като 
забавяха изплащането на заплатите. За съжаление тези 
тенденции се наблюдават и в неформалния сектро, 
който представлява важна част от доходите на бедните 
семейства. Жилищата също се превърнаха в огромен 
проблем. Много семейства, засегнати от 
безработицата и/или с ипотеки, се сблъскват с огомни 
трудности при плащането на сметките за енергия. 
Унгария върна около 1,2 млрд евро от заема си към 
МВФ до края на 2008. Освен фискалните и монетарни 
проблеми, орязването на публичните разходи влоши  и 
без друго суровите жизнени условия на унгарците. 

                                            
1  От миналото лято, полската злота е изгубила 48% от 
стойността си спрямо общата европейска валута 
евро, унгарския форинт – 30% и чешката крона – 
23% . Това прави дългът в евро, който и без друго 
се увеличаваше драматично в последните няколко 
години, много по-трудно изплатим. В Полша, 
дългът на домакинствата в чужда валута се утрои за 
три години и достигна до 12% от миналогодишния 
БВП, като около 70% от ипотечните кредити са 
взети в чужда валута. В Унгария, задълженията в 
чужда валута представляват около 62% от всички 
задължения на домакинствата, от 33% преди три 
години. Собствениците на жилища в региона сега са 
изправени пред масивни задължения, които те 
просто няма да са в състояние да върнат. 

2  www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09295.htm. 
 

 

    Като се започне със семейните надбавки3, на 
които много бедни семейства разчитат като 
на свой основен източник на доходи, всички 
социални трансфери бяха замразени в 
период от две години.  Така наречения 
“соцпол” 4 също беше премахнат. Кризата 
също така завари политическата система 
в крехка ситуация. Управляващата 
социалистическа и либерална коалиция се 
разпадна, като остави социалистите с 
правителство в малцинство от април 2008, 
независимо от смяната на министър 
председателя през пролетта. Що се отнася 
до социалния климат, белезите 
нанепредвидени случаи се мултиплицираха, 
като нарастващата нетолерантност и 
насилието срещу ромите и отслабването на 
доверието в публичните власти. 
Латвийският климат е също толкова 
мрачен.  Независимо от твърдението на 
министър председател Годманис че 
“данъците не трябва да се увеличават в 
период на рецесия” 5, връщането на заема на 
МВФ доведе до драстично намаляване на 
заплатите, социалните обезщетения и 
пенсиите, както и до увеличаване на 
данъците. Съкращенията, закриването на 
болници и училища, увеличените цени на 
публичния транспорт и новите данъци са 
всекидневна реалност в Латвия.  

 
   Латвия се сблъска с първите белези на 
икономическата и социална криза в средата 
на 2008, когато правителството оповести 
замразяване на заплатите в обществения 
сектор. Последваха преговори между 
Трудовия съюз и правителството, публични 
протести и демонстрации – никое от които 
не се оказа ефективно. Следващото събитие 
беше банкрута на Парекс банк, която 
публичните власти решиха да спасят, като 
похарчиха 700 милиона латвийски леи - 
LVL. В края на краищата, тази операция 
струваше на всеки от 2.4 милиона жители 
на Латвия по 500 LVL (700 евро) и остави 

                                            
3 Универсални надбавки, свързани с броя на 
децата в семейството. Семействата с един 
родител или семействата, които се грижат за 
болно дете, получават по-големи суми.  

4 Фиксирано социално обезщетение за 
семейства с деца за да закупят своята първа 
къща или апартамент.  
 

5 Independent, всекидневник в Латвия, 8 септ., 
2008 

празна държавната хазна. Без повече 
ресурси латвийското правителство поиска  
заем от МВФ и Европейската комисия. 
Преговори зад затворени врати решиха 
следващите политики да изпълнят 
основната цел на МВФМ да се намали 
публичния дефицит. ДДС беше увеличено 
от 18% на 21%. Най-големия скок беше за 
лекарствата, книгите и вестниците, които 
преди това бяха с 5% ДДС. Следващата 
стъпка се състоеше в орязване на 
обезщетенията за майчинство и семейните 
надбавки, както и на пенсиите и 
обезщетенията за безработица, както по 
отношение на количеството, така и по 
отношение на времетраенето на 
обезщетението. Минималната месечна 
заплата сега е   180 LVL (250 евро), което не 
позволява на човек да живее прилично. 
Планира се да бъде намалена на 160 LVL. 
Като последица има данни за нарастване на 
недекларирания доход или така наречените 
“заплати в пликове” , докато в предходните 
години имаше значително подобрение в 
ограничаването на това явление.  

    Как биха могли хората да продължават да 
вярват в смисъла на плащането на повече 
данъци, когато резултатът е орязване на 
всички аспекти на обществените разходи?     

    Визията на правителството по отношение 
на реформите се разглежда като неясна, ако 
не като неразумна и хаотична. Хората не 
обръщаха внимание на планираните от 
правителството мерки за съобразяване с 
изискванията на МВФ и ЕК до местните 
избори през юни 2009, след които министър 
председателят Домбровксис обяви че 
държавния бюджет трябва да бъде съкратен 
с повече от 600 милиона LVL. Най-орязан 
беше социалният бюджет: пенсии, социални 
обезщетения и системи за социални и 
здравни грижи. Достъпът до минимални 
услуги драматично се влоши. Хиляди хора, 
наети в публичния сектор загубипа работата 
си. Равнището на безработица достигна 
12,1%, най-високото в последните 12 
години. Ситуацията и социалният климат са 
такива че социолози предсказват нова вълна 
на емиграция.6   

    Начинът по който публичните власти се 
справят с кризата ще има последствия за 
бъдещите поколения. Може би е време ЕС 
като цяло да преосмисли своята стратегия и 
да изгради един ЕС, на който хората могат 
да вярват.  

 

                                            
6   Първата емиграционна вълна възникна в 
средата на 90те, когато десетки хиляди 
латвийци напуснаха страната за да търсят 
по-добър живот в други европейски страни, 
главно Ирландия, ОК и Испания. 
Напоследък беше забелязано че 
емиграцията отново започва да се 
увеличава. 

 

 



АнтиБедност Списание/2009  

  Цялостната 
картина в 
Германия съвсем 
не е розова. 

    Терезиа Мейер и Манфред Моор,  EAPN Германия 
    Тъй като Германия е голям износител, 
глобалната криза предизвика огромен спад в 
поръчките и съкращаване на производството, 
както и фалит на компании и по този начин 
доведе до значително нарастване на 
безработицата. 

    Германското правителство предприе 
множество мерки за да смекчи въздействието на 
кризата върху икономическия и трудов пазар. 
През ноември 2008 и януари 2009, то прие два 
пакета с икономически стимули1, осигурявайки 
приблизително 100 млрд евро за прилагането им. 
Тези пакети са предназначени да балансират 
колапса на експорта като засилят вътрешното 
търсене и дадат възможност на компаниите да 
задържат своите работници толкова дълго 
колкото е възможно.  

    По-конкретно, правителството одобри няколко 
данъчни и митнически облекчения. Сред тях, 
поощряването на зелените автомобили 
значително стимулира вътрешното търсене на 
коли. Освен това, правителството окуражи 
инвестирането на обществен капитал, особено в 
местна инфраструктура. То още повече засили и 
подобри разпоредбите за краткотрайна заетост. 
Това понятие, което беше много добре 
посрещнато от публичните власти извън 
Германия като ефективно действие, съществено 
допринесе за избягването на  временното 
отстраняване от работа на заетите в компаниите 
до очакваното предстоящо икономическо 
възстановяване. То съществуваше още преди 
кризата, но тогава възстанови своето истинско 
предназначение. Броят на работещите на 
съкратено работно време нарастна от 51 000 през 
май 2008 на 1,4 милиона през май 2009. 

    В резултат на тези мерки, особено на 
кратковременната заетост, стана възможно 
засега да бъде избягнато драматичното 
увеличаване на броя на безработните (7.5% или 

3.16 милиона човека през юни 2008 до 8.1% или 

3.41 милиона човека през юни 2009). Освен това, 
относително стабилните цени, както и 
предвиденото увеличение на надбавките към 
пенсиите от юли 20092 и намаляването на 
данъците за компютри също се отразиха 

                                            
1 “Запазване на заетостта чрез консолидиране на 
растежа” и “Пактът за стабилност и растеж в 
Германия”.  

2 Правителството обяви, преди кризата, че  
надбавките за пенсии ще бъдат увеличени от юли 
2009 и не промени намерението си в това 
отношение след това.  

 

    Позитивно на сегашната ситуация на 
потреблението и трудовия пазар. Нещо 
повече, трудовият пазар печели от 
намаляването на работната сила като 
резултат от демографската промяна в 
Германия.  

    Независимо от това, всички тези аспекти 
са с временен характер и следователно 
скоро няма да бъдат достатъчни за да 
пропъдят едно огромно нарастване на 
безработицата и следователно на 
бедността, което се очаква да продължи, 
независимо от някои текущи белези за 
определено възстановяване. Остава да се 
види дали това развитие ще доведе до 
обрат чрез последици в предстоящите 
избори в Германия с ново правителство 
или ситуацията ще продължи да се 
влошава.   

    Все повече и повече хора са заети на 
несигурни работни места.  
Разпоредбите за краткотрайна заетост се 
превръщат в голяма тежест особено за 
семействата, които не могат вече да 
посрещат своите финансови сметки. 
Особено най-уязвимите хора и сред тях 
семействата, мигрантите, самотните 
родители, децата и старите хора ще 
страдат най-много.   

 
     Дълг на жител по регион  

 
 

    Неизбежно, с нарастването на броя на 
безработните, социално осигурителните 
вноски ще намалеят, а в същото време 
потребността от социални обезщетения 
ще нарастне до края на тази година. В 
допълнение към негативната ситуация, 
независимо от високите спестявания в 
миналото, мерките предприети от 
правителството (включително програма 
за огромни банкови гаранции) доведоха 
до рекорден държавен дълг (1 641 

млрд. евро в края на 2008!), който – 
заедно с големите загуби в социално 
осигурителните вноски – вероятно ще 
има огромно негативно въздействие 
върху стабилността и сигурността на 
социалната система в бъдеще.  

    Обществеността все повече осъзнава 
факта че “някои ще трябва да плати 
цената” – т.е. нормалните данъкоплатци.  

    Докато правителството поставя 
ударение върху възстановяването на 
икономическия и трудов пазар, 
социалните и граждански актьори 
трябва да се нагърбят с голямата 
отговорност да помагат и подкрепят 
тези, които вече са бедни и тези, които 
са най-засегнати от кризата.  
Благотворителните и доброволни 
организации трябва да окажат натиск 
върху правителството за да се потвърди 
германската претенция че Германия е (и 
ще остане) държава на благосъстоянието 
по ключови въпроси, т.е. да: 

   •  Измерва ефектите от кризата и от 
усилията за възстановяване според 
принципите за социална справедливост и 
равенство и да подмогне на хората, които 
разчитат на системата на социално 
подпомагане, особено на най-уязвимите; •  
Признае жизненоважната роля на 
гражданското общество, на 
благотворителните организации и на 
социалната икономика, както и на 
доброволната работа; 

    • Контролира и гарантира че се 
изразходват достатъчно публични 
инвестиции в сферата на социалната 
структура. 

    На тази основа, EAPN Германия (The 

Nationale Armutskonferenz – NAK) 
интензифицира своите усилия за 
подготовка на Европейската година 2010, 
насочени към сенсибилизиране на 
обществеността по отношение на 
“бедността” и  към настояването за 
споделена отговорност в борбата срещу 
бедността и социалното изключване. В 
същия дух, EAPN Германия участва в 
дискутирането и оформянето на 
Националната стратегическа програма, 
където стана ясно че цялостната картина 
в Германия съвсем не е розова. Това се 
дължи не само на ефектите от текущата 
икономическа криза, но също така е 
свързано с определена съпротива в 
рамките на политически кръгове да 
предприемат действително анти-бедност 
и анти- изключване мерки. С текущата 
подготовка на националната фокус 
седмица, която представлява част от 
националната програма, NAK и другите 
актьори на гражданското общество ще 
положат сериозни усилия да достигнат до  
групите, които общо взето не забелязват 
темата за бедността или които трябва да 
бъдат по-убедени в необходимостта да се 
противодейства на това “явление”, чието   
появяване е особен срам за богата страна 
като Германия.  

 
 



АнтиБедност Списание/2009  

  Финландия не е 
недокосната от 
кризата   

  от Ари Саарто, EAPN Финландия 
    В Националния стратегически доклад за 
социална защита и социално включване 2008-
20111, представен от Финландия през 2008, 
социалната ситеация се оценяваше като 
сравнително добра. Според доклада,  социално 
осигурителните обезщетения, социалните, здравни 
и други публични услуги са допринесли за това 
бедността и социално изключително да са 
относително редки и да бъде доста добро 
състоянието на половото равенство.  В сравнение с 
другите страни членки на ЕС, Финландия все още 
се нарежда напред по отношение на ситуацията със 
заетостта и жизнените условия. Равнището на 
бедност беше ниско, като детската бедност е най-
ниска в ЕС, макар че тя започна да нараства малко 
преди да бъде написан доклада2.   

    След излизането на Националния стратегически 
доклад, цялостната ситуация се влоши, главно 
поради глобалната икономическа и финансова 
криза. Все още не е направен цялостен преглед на 
социалните последици от кризата, но щетите са 
очевидни. Равнището на безработица започна да 
нараства от края на 2008, от 6,4% през август 2008 
на 8,7% през юли 2009. Нарастващата безработица 
сред младите хора се превърна в сфера на особена 
загриженост. Влоши се доходът на домакинствата, 
особено за семейства с деца, а разходите за 
социално подпомагане и обезщетенията за жилища 
нарастнаха. Групата, в която бедността нарастна 
най-много е тази на семействата с един родител. 
Пропастта между различните подоходни равнища 
също така нарастна значително. В тясна връзка с 
този социетален процес, нагласите на хората към 
митрантите и мобилните (бедни) граждани на ЕС, и 
особено към просещите по улиците роми, станаха 
по-негативни и понякога дори враждебни.   

    Във Финландия, общините отговарят за 
осигуряването на основни услуги, които те     
или предлагат сами или сключват договори с 
частния сектор, вкл. НПО3. Като последица от 
икономическата криза, събраните от подоходния 
данък фондове намаляха и това се отрази на 
осигуряването на социални, здравни и     
образователни услуги. Нарастват опасенията че тази 
тенденция може да продължи няколко години. 
Орязването на услуги от страна на различни  

                                            
1 Национален доклад за стратегиите за социална 
защита и включване 2008-2001. Дакляде ня 
Министерството на социалните дела и здравето, 
2008:38 

2 Ивонен, Еса: Детската бедност във Финландия, 
представена на конференцията: Практически 
начини за подобряване на детското здраве и 
жизнени шансове в Европейските градове, в 
Хелзинки, Финландия, 24 април, 2009.  

3 Осигуряването на услуги от НПО и партньорството 
между публичния сектор и НПО вече има дълга 
традиция. Църковните общности също значително 
допринасят за социална работа.      

    общини вероятно ще отежни местните и 
регионални различия и неравенства по 
отношение на осигуряването на социални 
услуги на национално равнище.  

    Трудовият институт за икономически 
изследвания е изчислил че поддържането 
на достатъчно социални услуги социална 
сигурност изисква по-високо данъчно 
облагане, по-добро равнище на заетост и 
по-висока раждаемост4. За да постигне 
това, Финландия се нуждае поне от 75% 
равнище на заетост, а общото равнище на 
заетост би трябвало да е около 45% от 
общия доход. В допълнение към това, 
възрастта за пенсиониране би трябвало да е 
по-висока от тази сега (63-68 години), но 
също така и защото, на практика сега хората 
се пенсионират обикновено на 59 години. 
Националната служба за одит на Финландия 
е изчислила че ако социалното изключване) 
на един млад гражданин продължава през 
целия очакван трудов период (40 години), 
неговият/нейният пропуснат принос в 
трудовия пазар ще коства на държавата 
около 1,1 милиона евро.   

 
    В своята политика в ЕС, Финландия 
акцентира върху необходимостта за 
цялостен и стратегически подход. 
“ Понятието за благосъстояние трябва да 
бъде разбирано широко и да се дефинира 
така че да обхване цялото население. 
Държавата на благосъстоянието би 
трябвало да е в състояние да обновява себе 
си по такъв начин че да отговори на 
националните, на равнище ЕС и глобални 
предизвикателства” 5.    

    Въпреки това, EAPN Финландия е много 
загрижена че правителството може да 
повтори грешките, направени през 
предишната икономическа и финансова 
криза пред която бяхме изправени през 
90те, когато много социални обезщетения и 
услуги бяха отрязани, което доведе до 
лишения много хора и те все още живеят с 
тях днес. В много случаи, равнищата на 
обезщетения все още изостават от 
цялостното развитие на доходите. 

                                            
4 43,1% in 2008, 41,8% in 2009 and 41% is 

forseen for 2010.  
5 Национален доклад за стратегиите за 
социална защита и включване 2008-2001. 
Дакляде ня Министерството на 
социалните дела и здравето, 2008:38 

 

Независимо от това, някои добри практики, 
приети по време на предходната криза 
имаха наистина добри резултати, като 
услугите за консултиране на 
свръхзадлъжнялите хора, предприети от 
НПО от февруари 1993 и приети в 
националното законодателство през 2002.  
От сруга страна, широко рекламираните 
частни бързи заеми увеличиха потребността 
от и търсенето на подобни социални услуги.   

    Европейската година за борба с бедността 
и социалното изключване – 2010 идва и 
нашите основни национални цели са 
социално включване и кохезия. Това също 
така означава включването в нещо. 
Включването е признато от нашето 
национално законодатеслство, но не винаги 
се прилага в местните политически 
практики6.   

    Финландските власти и НПО споделят 
виждането че стимулирането на 
благосъстоянието и здравето на хората 
също така благоприятства включването, 
сигурността и правната защита. Президента 
на Републиката Таря Халонен подчертава че 
“ устойчивото развитие изисква глобална 
справедливост и повече отговорност към 
хората и околната среда по отношение на 
пазарите” .7 Фондовете, използвани за 
социални и здравни услуги, трябва да бъдат 
разглеждани като инвестиция вместо като 
разход. “ Превенция, ранна интервенция и 
сътрудничество на публичните власти са 
основните средства за борба с 
уязвимостта, дискриминацията, 
несигурността и насилието в 
обществото” 8 

 
 

 
 
 

                                            
6  EAPN Финландия е тясно включена в 
подготовката и процесите на прилагане на 
Годината, като член на Националната Група 
за прилагане (NIB). Във фазата на 
практическо прилагане, EAPN Финландия е 
един от основните партньори в 
консорциума, избран от NIB за да 
кооридинар дейностите през 2010. 
Координатор на нашия консорциум е 
Националният Институт за Здраве и 
Благосъстояние (THL), изследователски и 
развитиен институт към финландското 
Министерство на социалните дела и 
здравеопазването.  

7  Халонен, Таря, Реч за откриване на семинара 
Sosiaali- ja terveysturvan päivät Rovaniemellä 
в Рованиеми, Финландия, 12 август 2009.   

8 Национален доклад за стратегиите за 
социална защита и включване 2008-2001. 
Дакляде ня Министерството на социалните 
дела и здравето, 2008:38 
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 Въздействието на 
кризата върху 
семействата и 
децата едва започва 
да се  проявява 

     ЯНА НЕЙНСУЪРТ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
ЕВРОЧАЙЛД  

    Картината как тази икономическа криза – 
най-дълбоката от ІІ Световна война – се 
отразява на живота на семействата и децата в 
ЕС едва сега започва да се очертава. Загубата 
на работни места са върха на айсберга, но 
влиянието върху живота на зависимите 
членове на семействата е по-слабо 
документирана. Още по-тревожна е ситуацията 
на тези, които бяха най-зле преди кризата да 
удари. С промяната във фокуса и ресурсите към 
тези, които загубиха работата си поради кризата, 
най-уязвимите в обществото рискуват да бъдат 
забравени.  

    Членове на Еврочайлд са преди всичко 
организации, които предоставят услуги на 
семейства и деца и/или защитават правата на 
децата. Тяхната работа става все по-трудна. 
Самите НПО трябва да управляват ресурсите 
си независимо от увеличаващата се 
потребност от тяхната работа. 
Правителствата не изпълняват обещанията 
си да инвестират в усилия за намаляване на 
детската бедност и да промотират правата на 
децата. Налице е малко или никаква проверка 
как орязването на бюджета влияе върху 
социалните права – и това е непосредствено след 
избавянето от затруднения на банковия сектор с 
милиарди евро.   

    Децата бяха вече по-уязвими пред бедността 
още преди кризата да удари, като почти едно 
дете от пет живее в бедност. Сега най-
вероятно тези цифри вече са по-високи. 
Потребността да се фокусира политическото 
внимание специално към децата – в рамките на 
една глобална анти-бедност стратегия – винаги е 
била основна грижа за Еврочайлд. Това е защото 
децата твърде често са били игнорирани като 
група, като се адресират тяхните потребности 
единствено в рамките на семейната политика. Но 
децата са пълноправни граждани на ЕС и 
заслужават техните собствени възгледи и опит 
да се вземат предвид. Нещо повече, детството е 
особено чувствителен период на промяна. 
Ефективната и ранна интервенция по време 
на тази фаза от живота има дългосрочен 
ефект върху резултатите и, потенциално, 
прекъсва междугенерационните модели на 
бедността и депривелигироването.   

    Тази криза вероятно ще има дългосрочни 
ефекти върху социалното, емоционално, 
морално и образователно развитие на децата. 

   Това ще включва едновременно пряко 
въздействие в по- екстремални случаи - както в 

    случая с Латвия, новините за затваряне на 
училища или невъзможността на 
родителите да плащат за транспортни 
разходи за училище и детска градина – и 
по-косвени въздействия, свързани с това 
как децата се справят със семейния стрес 
или вземат решения за своето бъдеще 
според възприеманите перспективи и 
възможности.  

 
    Макар че е трудно да се свърже директно 
с кризата, някои членове на Еврочайлд 
посочват нарастване на броя на молбите 
за детска защита и случаите на домашно 
насилие. Това, което е ясно – и докамано 
от минали изследвания1 - е решаващото 
значение на родителството като буфер за 
ефектите от кризата върху детското 
благосъстояние. Способността на 
децата да разбират, да се 
приспособяват и да се справят със 
ситуацията силно завики от 
качеството на родителството –което на 
свой ред зависи от ресурсите и 
обстоятелствата. Икономическият стрес 
неизбежно има въздействие върху 
семейните отношения. Родителите може 
да нямат времето, емоционалното или 
физическо здраве за да наставляват или 
възпитават своите деца по начин, който 
поставя ясни граници, наблюдава 
напредъка и реагира позитивно на 
детското развитие. Това е решаващо за 
изграждане на самооценката на децата и 
чувството им за идентичност.  

    От гледна точка на Еврочайлд, денската 
бедност и благосъстояние трябва да 
бъдат на върха на политическия 
дневен ред като част от дългосрочна 
устойчива стратегия за премахване на 
бедността в рамките на ЕС. Не трябва 
да се прави компромис с ангажиментите. 
Чрез Отворения метод на координация по 
социално включване на ЕС нараства 
разбирането за добрите практики при 
справянето с детската бедност2. 
Паралелното развитие на стратегия на ЕС 

                                            
1 Leinonen, Jenni, Families in Struggle, Child Mental 

Health and Family Well-being in Finland – During the 
Economic Recession of the 1990s: The importance of 
parenting, STAKES Research Report 143, 2004. 

 
2 Child poverty and well-being in the EU – current status 

and way forward, Social Protection Committee, 
January 2008. 

 

за правата на детето3 осигурява ясна рамка за 
подход, основан на права към намаляването на 
бедността. Но засега, ангажиментът на 
правителствата е доброволен и 
политическата воля, разбира се, избледнява 
под натиска на кризата. Обаче, отлагането 
на осъществяването на политическите 
реформи само ще създаде проблеми в 
бъдещето. Инвестирането в децата не може да 
чака. Тежестта ще бънаслредена от 
следващото поколение.   

    Следователно, Еврочайлд призовава 
правителствата в ЕС да използват 
възможностите на 2010 като Европейска 
година срещу бедността и социалното 
изключване за да приемат конкретни, 
количествени цели за редуциране на 
бедността, както и Препоръка от ЕС за 
детската бедност и социалното изключване, 
по отношение на която страните членки да 
бъдат държани отговорни. Препоръката 
трябва да включва ангажимент за справяне с 
детската бедност в основана на правата на 
детето рамка, както и ясно ръководство за 
добри практики и подходящи цели в областите 
на услугите в ранните години, образованието, 
здравеопазването, детската защита, заетостта, 
социалните услуги, семейната подкрепа, 
жилищата, спорта и свободното време.  

    И накрая, ЕС трябва да приложи натиск 
върху страните членки за да гарантира че 
правата на най-уязвимите деца са 
защитени.  Някои групи деца са особено 
изложени на бедност и социално изключване, 
като тези, които живеят в институции, 
непридружаваните малолетни, децата с 
увреждания, децата с малцинствен произход, 
ромските деца – сред много други. 
Необходими са целенасочени мерки за да се 
вземат предвид допълнителните 
предизвикателства, пред които те се изправят 
и принципа на недискриминацията трябва да 
бъде приложен във всички политики.   

    Ефектите от кризата ще се чувстват в 
обществото дълго след като икономиката 
започне да се възстановява. Като се инвестира 
мъдро в децата днес, ние можем да се 
надяваме че ще смекчим дълготрайните 
негативни въздействия и ще изградим по-
устойчиво бъдеще за Европейския съю.  

 
 
 
 
 
 

                                            
3 The 2006 Communication – Towards an EU Strategy 
on the Rights of the Child (COM(2006) 367) anticipates 
the eventual adoption of the EU Strategy on the Rights 
of the Child following further analysis and public 
consultation. The recent Stockholm Communication 
COM(2009) 262 on the future work of DG Justice, 
Freedom and Security (DG JLS) re-commits the EU to 
adopting “an ambitious EU strategy on the rights of 
the child” as a matter of priority (p. 30).  
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 Повече хора в нужда и 
повече нужди – 
изследване на 
Евродиакония за 
въздействието на 
финансовата криза 
върху доставчиците на 
социални услуги. 

 от ХЕРДЕР РОЙ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
ЕВРОДИАКОНИЯ 

   
    Когато реалността на финансовата криза стана 
ясна към края на 2008, Евродиакония вярваше че 
е важно да се оцени как кризата и очевидната 
социална криза, ще въздействат върху 
способността на нашите членове да осигурят 
базови социални услуги за хората в нужда. Ние 
проведохме изследването между януари и март 
2009 и поискахме от нашите членове да оценят 
въздействието на кризата върху организацията, 
нейното финансиране, търсенето на услуги и 
общи впечатления. 

    21 от нашиге 33 члена отговориха и споделиха 
своя опит и мнение за финансовата криза и 
социалното въздействие. Изводите, извлечени от 
отговорите ни интересуват и ние представяме 
резултатите на нашите институционални 
партньори, и също така обсъждаме как можем да 
подкрепим нашите членове при предоставяне на 
услуги на тези, които имат най-много нужда.   

    Нашият първи извод е че хората страдат от 
финансовата криза и тези, които страдат най-
много са същите, които вече страдаха от 
бедността и социалното изключване още 
преди финансовата криза дори да започне. На 
второ място, организациите членки на 
Евродиакония, като предоставящи услуги 
предлагат множество услуги на хората, които се 
нуждаят като програми за храна, услуги за 
бездомни или консултиране при задлъжняване. 
В същото време много от нашите членове се 
сблъскват с трудности при достъпа до ресурси, 
поради намаленото финансиране и 
правителствата. В някои страни тази ситуация 
все още не е стигнала до най-сериозната си фаза, 
тъй като бюджетите за 2009 бяха вече 
подготвени преди кризата. Но, гледайки напред, 
страхът е че тъй като местните власти и други 
актьори се опитват да възстановят загубите 
от инвестиции, бюджетите за услуги ще 

    бъдат орязани. 
    На трето място, изглежда че има регионални 
различия в Европа по отношение на 
въздействието и бъдещите перспективи на 
кризата. Свързаните с нас доставчици на услуги 

 
    в Скандинавските страни изглежда са 
по-малко засегнати от кризата засега и 
те също така са по-оптимистични за 
бъдещето. Това може да се дължи на 
факта, че в много от тези страни има 
универсални системи за 
здравеопазване и социални грижи и по 
принцип добри схеми срещу 
безработицата и за социално 
подпомагане. Обратно, източно 
европейските страни,  изглежда са най-
тежко ударени от кризата и са много 
песимистично настроени за бъдещето.    
И така, какво трябва да се случи 
сега? Трябва да инвестираме в 
социални услуги. Разходите за услуги, 
които са основни и необходими за 
справяне с ефектите от кризата,  
трябва да продължат. Нашите 
членове преговарят с правителствата за 
да гарантират че услугите, които 
предоставят ще продължат, без 
компромиси в тяхното качество. Ние 
трябва да гарантираме че тези, които 
бяха в бедност или безработни преди 
кризата не са забравени. Ние трябва 
да осигурим подкрепа за тези, които 
сега стават безработни, но също така 
да подкрепим тези, които бяха 
безработни преди кризата. 
Комуникацията по Заетостта на 
Комисията, публикувана през юни 
2009 беше донякъде разочароваща, тъй 
като не успя да обхване достатъчно 
сериозно потребностите на 
дългосрочно безработните и тези, 
които живеят в бедност. Нашите 
членове искат да видят продължаващо 
инвестиране в подкрепа на тези, които 

     
    Копия на пълния доклад могат да 

бъдат свалени от 
www.eurodiaconia.org Евродиакония е 
федерация от организации, 
институции и църкви, които 
осигуряват социални и здравни услуги 
и образование, основано на 
християнските ценности в повече от 
20 европейски страни. Eurodiaconia is 
a federation of organisations, institutions 
and churches providing social and health 
services and education on a Christian 
value base in over 20 European countries 

    са най-отдалечени от трудовия пазар и 
прилагането на Препоръката за 
активно включване.   

    Ние също така признаваме 
комплексността на бедността в това 

    време на криза и реалната ситуация на 
нарстващ брой хора, които се 
сблъскват с множествени трудности.  

    Следователно трябва да се осигуряват 
разнообразни и интегрирани услуги, които 
отговарят на комплексни потребности. Ние 
също така очакваме реформа на 
Структурните фондове, така че те да са по-
лесно достъпни и да подкрепят текущи 
нужди и проекти, но искаме също да видим 
и други средства за подкрепа на 
доставчиците на социални услуги, които 
попадат в трудности с наличните средства в 
резултат на кризата, така че да се защитят 
качеството и продължаването на услугите.  

    От страна на Евродиакония, ние вярваме че 
трябва да се преосмисляr ценността и 
нашите понятия за растеж и развитие. Ние трябва да гарантираме че растежът е 
винаги устойчив и че служи на по-голямата 
цел за социален прогрес. В този контекст, 
пост-Лисабонската стратегия трябва да 
постави в центъра на своите политики и 
като цялостна цел по-високи социална 
кохезия и социално включване.  

    Ясно е че цялостния социален обхват на 
финансовата криза и нейното социално 
въздействие тепърва ще се усеща, 
следователно трябва да продължи 
мониторинга на социалното въздействие на 
кризата. Евродиакония ще прави това със 
своите членове – но правителствата и 
европейските институции трябва да правят 
същото.  

 
 Услуги, които най-вероятно ще нарастнат като 
резултат от кризата 
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    Източник: More in Need – More Needed, 

Eurodiaconia May 2009: 14  
 
    Групи, които най-вероятно ще страдат от 
кризата: 
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  Тройната F криза в 
развиващите се 
страни от  МАРИЯ -  ВАЛТРАУД РАБИШ, 

старши съветник, отговарящ за намаляването на 
бедността, селското развитие и децентрализацията, 
Австрийска агенция за развитие 

 
    Развиващите се страни сега се сблъскват с няколко 
кризи (така тареченото “тройно F”), които са тясно 
свързани и взаимно се подсилват.   

    През последните две години, някои от най-бедните 
страни в света преживяха огромно нарастване на 
цените на основните хранителни (food) продукти, 
чиито резултат са сериозни дългосрочни въздействия 
върху глада, недохранването и бедността и по този 
начин се поставя под съмнение постигането на 
първата от Целите на Хилядолетието. Около 100 
милиона човека допълнително са паднали под 
съответната национална линия на бедност. Данните, 
отнасящи се до глада са също толкова тревожни: 
около един милиард или повече човека си лягат 
гладни вечер, разболяват се поради недохранване или 
умират поради глад.    Тясно свързани с цените на 
храната са високите цени за гориво (fuel), което 
води до по-високи разходи за производство (напр. 
торове, семена, напояване и т.н.), както и за 
преработка и транспорт. В същото време, новият 
международен фокус върху производството на агро-
гориво означава огромни предизвикателства по 
отношение на сигурността за храна, екологичната 
устойчивост и човешките права. Натискът върху вече 
изложените на рискове групи и природните ресурси 
нарастна когато придобиването на големи стопанства 
в развиващите се страни принуждава дребните 
фермери да напускат земята си и да се прехвърлят 
към по-отдалечени и по-малко плодородни земи. 
Според едно скорошно изследване1, националните 
регистри са документирали общо 2,492.684 хектара 
земя преразпределена в пет африкански страни за 
периода 2004-2009 година.  

    Третото “F” се отнася до финансовата криза. 
Скорошни прогнози предполагат че потоците от 
частен капитал към развиващите се страни са 
спаднали на около $165 милиарда през 2009  (по-
малко от половината сума, осигурена през 2008). 
Разходите за заемане също са нараснали в 
развиващите се страни, откакто, поради оттеглянето 
на инвеститорите, премиите за риск и лихвите се 
увеличават. Едно пряко следствие е спадът на 
инвестициите в публичната инфраструктура и 
услугите, директно въздействайки върху по-бедните 
групи в обществото и водещо до загуба на заетост, 
особено в публичното строителство. Когато хората 
губят работните си места – те могат да харчат по-
малко за храна, здравни услуги и образование за 
своите деца. Така, хората попадат в порочния кръг на 
бедността, твърде вероятно за поколения напред.      
Нещо повече, развиващите се страни все повече се 
сблъскват с ефектите на климатичната промяна. 

                                            
1 IIED, FAO, IFAD: Land grab or development 
opportunity? Agricultural investment and international 
land deal in Africa, 2009. 

 

Бидейки вече  бедни и/или задлъжняли, тези страни 
нямат финансови ресурси за да се справят с ефектите 

    от сушага или наводненията и да инвестират в 
облекчаващи или адаптационни мерки, които са 
необходими за да се защитят жизнените условия на 

    мнозинството от населението.  По този 
начин, инвестициите за развитие на нови 
продукти, което ще ускори съпротивата 
срещу болестите и пестицидите, както и 
създаването на адаптирани системи за 
устойчиво управление на ресурсите (т.е. 
земята и водата) не може да бъде 
реализирано.   

    Всички тези кризи имат огромно 
въздействие върху развиващите се 
страни:   

    • Намаляването на публичните и 
частни инвестиции във всички сектори 
и на всички равнища имат негативни 
ефекти върху условията на живот на най-
уязвимите. Това се комбинира с 
огромното намаляване на вътрешните 
както и на чуждите частни инвестиции. 

   • Намаляване нва финансовата 
подкрепа от страна на донорите в 
резултат на икономическата рецесия 
(Ирландия, Италия). Независимо от 
ясните ангажименти да се поддържат 
съществуващите равнища (ОК), 
относителният дял от БВП ще бъде по-
малък в действителност.   

   • Намаляване на помощите, тъй като 
работниците мигранти губят своите 
работни места и трябва да се върнат в 
страните си, поради нарастващата 
безработица и разходите за издръжка в 
Севера2. Бедността нараства тъй като 
работниците мигранти вече не са в 
състояние да издържан своите роднини.  

    • Влошаване на равнищата на 
производство и експорт, в резултат на 
по-високите рискове, влошаващите се 
условия на търговията и изчезващите 
експортни пазари. Като резултат от 
намаляващото търсене на глобалните 
пазари, повечето от цените на стоките, от 
които зависят много от развиващите се 
страни, ще паднат.    Като резултат от 
множествените кризи, равнищата на     
бедност и глад се увеличават3 в една 
стагнираща спирала: по-ниските 

                                            
2  Световната банка наскоро прогнозира 
намаление на помощите за Африка от 4-8% за 
2009, което означава около 1 милиард по-
малко за континента. Вж:  Center for Global 
Development, How the economic crises is hurting 
Africa – and what to do about it, by Todd Moss, 
May 2009. 
3 Според анализ на Световната банка, още 
около 53 милиона човека ще попаднат в 
бедност като резултат от глобалната 
икономическа рецесия. Така, те ще бъдат 
добавени към 135-150те милиона, които 
пострадаха от кризата на храните и горивата в 
периода 2007-2008.   

 

    инвестиции имат негативни ефекти върху 
работните места и дохода4; нарастването 

   на разходите за производство, преработка и 
търговия влияят върху дребните селскостопански 
производители и социалните и регионални различия 
се увеличават. Докато някои експерти спорят че 
поради близостта на пазарите най-засегнати са 
градските центрове, ясно е също така че оскъдните 
ресурси по-вероятно ще се похарчат в столиците 
или в по-печелившите икономически региони. 
Селските области ще бъдат още по-обезправени, 
като хората ще загубят работните си места в 
градската промишленост или строителството и по 

този начин ще се върнат към селските области. 
   Има ли път от кризата?  
    От гледна точка на сътрудничеството за развитие, 
основния отговор е да се поддържа официалната 
помощ за развитие (ODA) на подходящо равнище 
и да се придържаме към ангажиментите, направени 
в Монтерей. Въпреки че необходимите средства са 
относително малко, в сравнение с парите, 
изразходвани за субсидии за оцеляване за 
западната банкова система или автомобилната 
индустрия, това може да се окаже трудно поради 
тенденцията най-напред да се обслужват 
националните интереси. Съобразно 
съществуващата рамка за сътрудничество за 
развитие, важна стъпка е да се гарантира 
ефикасността на развитийните усилия и да се 
осъществят принципите на Парижката декларация, 
особено по отношение на управлението на 
развитийните резултати. В това отношение,  
кооперирането за развитие трябва да подобри 
целенасочената помок за бедните, 
маргинализираните и уязвими групи, посредством:  

    •  адресиране на секторите и областите, които са 
най-важни за бедните (като дребни стопанства, 
неформален частен сектор, търговия на дребно и 
т.н.) 

    •  осигуряване на включващо участие в процесите 
на вземане на решения  

    • акцентиране върху социалната защита на 
уязвимите групи. 

    В по-широка перспектина, глобалните търговски 
системи трябва да бъдат реструктурирани. 
Субсидиите за експорт на индустриалните страни 
трябва да бъдат орязани и дъмпинга на продукти да 
бъде намален. По-добър достъп до 
международните пазари за развиващите се страни и 

    регулация за стандарти за качество трябва да бъде 
осигурено. На последно място, но не и по значение, 
е необходим по-стриктен контрол на глобалната 
финансова система, срещу спекулациите и 
избягването на данъци, но също и срещу 

                                            
4 Докато няма фициални данни по отношетие 
на неформалната икономика (например за 
безпризорните улични деца), формалните 
равнища на безработица ще нарастват. Според 
предупрежденията на МОТ, глобалната 
безработица през 2009 може да надмине 
равнището на тази от 2007 с около 18-30 
милиона работници. (Така цифрата може да 
нарастне до 50 милиона, ако ситуацията 
продължи да се влошава). Вж:  CIDSE, From 
collapse to opportunity: Development 
perspectives on the global financial crisis, 
политически доклад, април 2009.   
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изкупуването на земя в развиващите се страни от 
чужди инвеститори.  Кооперирането за развитие 
може да бъде релевантно на борбата с бедността 
само ако глобалната финансова система подкрепя 
тези интереси.  

 
 
 

 

    Следващите данни са от синтеза на Комитета 
за социална защита (КСЗ), извлечен от 
въпросници, попълнени от страните членки. 
Обаче, всички страни членки се 
характеризират с различни реалности и 
начини за калкулиране на тяхната статистика 
и не всички отговориха на въпросника. Той 
беше иницииран от КСЗ като средство за 
измерване на социалния ефект от кризата, но 
се фокусира върху въздействието на кризата 
главно върху заетостта.  

 
 
 
 
 
 
 
     
 
    Най-уязвимите хора са и най-засегнати 
    Ситуацията на младите и по-възрастните, 
мигрантите и етническите малцинства, ниско 
квалифицираните и тези, които са на 
временен трудов договор се е влошила.    

 
    Равннщето на младежка безработица е 
стигнало 18,3% в 27те страни членки на ЕС 
през март 2009 при 14,7% в края на 2007: 
поне 4,9 милиона на възраст 15-24 години 
от младежите на трудовия пазар са били 
безработни през първото тримесечие на 
2009. С 33,6%, Испания има най-високото 
равнище на младежка безработица.  

 
    През четвъртото тримесечие на 2008, 
равнището на безработица на работниците, 
които не са от ЕС нарастваше по-бързо 
отколкото за другите работници и достигна 
16% при 14% една година по-рано.  

    
    Делът на дългосрочната безработица1 за 
по-възрастните работници е особено висок – 
51% и започна да нараства значително 

                                            
1 Процент на хората, които са били безработни 
повече от 12 месеца. 

миналата година в Италия (от 49% в 
четвъртото тримесечие на 2007 на 53% в 
четвъртото тримесечие на 2008), Латвия (от 

    27% на 43%), Унгария (от 49% на 
58%), Австрия (от 46% на 50%) и 
Словения (от 54% на 62%).  

 
    Повече хора разчитат на социална 
защита.   

    Между март 08 и март 09, броят на 
получаващите обезщетения за 
безработни е нараснал с 61,4% в 
Испания, 65,5% в Словакия, 164% в 
Естония, 200% в Литва. Получаващите 
обезщетения за безработица се 
увеличипа със 70% в Ирландия между 
декември 07 и декември 08.  

    Започна да нараства броят на искащите 
социални помощи в страните, които 
бяха ударени първи и най-сериозно от 
кризата: през 2008 с +4,9% в Австрия, 
+4% в Дания, +29,8% в Ирландия, 
+19,3% във Франция, +10,8% в 
Испания, +39% в Литва, + 14,8% в 
Португалия. 

     
    Заплахи за жилищата за най-
уязвимите 

    В някои страни, кризата на пазара на 
жилища започна в началото на 2008 и 
цените паднаха: -3,1% в Ирландия; -
4% в Дания; -6,8% в Испания; -3,3% 
във Финландия; -22,5% в Обединеното 
Кралство. 

    Обаче, се наблюдават обратните 
тенденции при наеманите жилища, 
където наемите нарастнаха повече от 
общата инфлация  в Чехия, Франция 
(+3%), Латвия (+23%), Финландия 
(4,6%). Значително нарастване на броя 
на необслужваните жилищни заеми 
се отчита в Белгия, Естония, Гърция, 
Ирландия, Малта и Литва. Броят на 
отнеманията се е увеличил също 
през 2008: +100% в Дания, +300% в 
Естония (и още 50% нарастване в 
първото тримесечие на 2009), +126% в 

Испания, +17% в Гърция и Ирландия и 
+70% в Обединеното Кралство.  
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    Дял на дългосрочно безработни възрастни работници  
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  Източници: 
     • Осъвременената съвместна оценка от страна на 

КСЗ и ЕК за социалното въздействие на кризата и 
политическите отговори е публикувана на 29 май 
2009 и се намира на интернет страницата на Европа: 
http://ec.europa.eu/employ-
ment_social/spsi/docs/social_protection_commitee/coun-
cil_10133_2009_en.pdf). 

•   Sharp increase in unemployment in the EU, Statistics in 
Focus, 53/2009, Eurostat, July 2009 (вж. интернет 
страницата на Eurostat)  

Заетостта е силно ударена от от рецесията 
2006-2008: създаване на работни места - 9 ½ млн. 
(за съжаление няма данни  какъв процент от тези 
работни места са ниско платени и 
нискоквалифицирани) 
2009-2010: очаквана загуба на работни места- 8 ½ 
млн. 

Намаляване на свободните работни места през 
2008: ОК – 23%; Швеция – 31%; Естония – 42%; 
Гърция -54%; Латвия – 65%. 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS
-SF-09-053/EN/KS-SF-09-053-EN.PDF). 


