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Čím skôr začneme, tým ľahšie nájdeme riešenia
30 národných delegácií s ľuďmi zažívajúcimi chudobu diskutovalo s politickými činiteľmi
Európskej únie o potrebe väčšej sociálnej súdržnosti v EÚ
Brusel, 19. - 20. novembra 2015 – Delegácie s ľuďmi zažívajúcimi chudobu z 30-tich európskych
krajín sa zišli, aby dva dni (19. a 20. novembra) diskutovali s predstaviteľmi Európskej únie a
ďalšími politickými činiteľmi s cieľom vstúpiť do prípravy politík, ktoré vplývajú na ich situáciu a s
nádejou, že sociálna súdržnosť v Európskej únii bude narastať.
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v októbri 2014 v Európskom parlamente
predstavil vo svojom nástupnom prejave svoj tím ako „komisiu poslednej šance“ a vyzval
európskych zákonodarcov, „aby ho podporili pri snahe priblížiť Európu občanom“. Hovoril aj o
potrebe vybudovať silnú sociálnu Európu. 122 miliónov ľudí, ktorí žijú v Európe a zažívajú
chudobu, si musí klásť otázku, či patria medzi občanov Európskej únie spomínaných predsedom
EK Junckerom. Roky neúmerného utrpenia spôsobeného „politikou úsporných opatrení“, ktorá
žiadala najslabších, aby niesli najväčšie bremená, veľmi otriasli dôverou ľudí zažívajúcich chudobu
v Európskej únii. Pocit, že Európa si nemôže dovoliť prepásť svoju možno poslednú šancu znova
nadviazať spojenie s veľkou väčšinou svojich občanov a občianok, je čoraz reálnejší.
„Chudobou je dnes v Európe ohrozených 122 miliónov ľudí. Komisia sa zaviazala zvyšovať sociálnu
súdržnosť. Za týmto účelom pripravujem rozvoj sociálneho piliera. Chceme zaistiť, že naša
legislatíva a politické štruktúry udržia tempo s vývojom na rýchlo sa meniacom trhu práce a
investujú do ľudí pomocou modernizovaného sociálneho systému pre všetkých, ktorí pracujú alebo
sú bez práce. Aby táto snaha bola úspešná, bude kľúčové zapojiť a získať vstupy od ľudí
zažívajúcich chudobu a sociálne vylúčenie. V boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je možné
použiť aj európske fondy. Do roku 2020 máme k dispozícii 21 miliárd eur z Európskeho sociálneho
fondu a 3,8 miliárd z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby,“ povedala v predvečer
stretnutia Marianne Thyssen, Komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a
pracovnú mobilitu.
Napriek tomu sa ľudia zažívajúci chudobu znova stretli v Bruseli, aby sa postavili k ľuďom z
európskych inštitúcií a ďalším politickým aktérom a stratégom, ktorí tiež bojujú za sociálnejšiu
Európu.
Zišli sa, aby sa navzájom podporili a predstavili svoje nápady na zmeny potrebné k priblíženiu
Európy ľuďom. Zdôraznili, že Európu bližšiu ľuďom sa nepodarí dosiahnuť správami a
technickými cvičeniami, ktoré občanov a občianky často vylučujú. Aby sme sa k takej Európe
dopracovali, musí byť vidieť, že všetci ľudia a všetky sídla sú zapojené do diskusií pri hľadaní a
zavádzaní riešení kľúčových problémov ovplyvňujúcich ich každodenný život.
Témy ako prístup k zdravotnej starostlivosti a ďalším základným službám, prístup k dôstojnej
práci, uspokojivej a dostupnej sociálnej ochrane a sociálnej pomoci, cenovo prístupnému a
dostupnému bývaniu a právo byť súčasťou zmysluplných kontextov a patriť do komunity
vyzdvihla švédska delegácia. Tieto témy sa však napriek odlišným podmienkam v rozličných
krajinách opakovali vo vstupoch mnohých ďalších delegácií.
Saviour Grima, viceprezident EAPN zdôraznil, že „lídri EÚ stoja pred dôležitou výzvou zjednotiť

rozdelenú Európu, s deliacimi líniami medzi krajinami a aj vo vnútri krajín, Európu, ktorú zasiahla
rastúca nerovnosť a chudoba, Európu, ktorá podstupuje riziko, že sa obráti chrbtom
najodkázanejším osobám“.
„Potrebujeme Európu, ktorá pozná svoje dedičstvo a hrdo bráni a spoločne buduje zjednotenú
Európu so sociálnym zabezpečením a funkčnými sociálnymi štátmi uspôsobenými pre túto dobu.
Smernica o primeranom minimálnom príjme by mohla byť tým potrebným opatrením, ktoré zvýši
dôveru a ukáže, že keď európski lídri hovoria o silnej sociálnej Európe, myslia to vážne,“ povedal
na záver.
Evžen Vojkůvka, člen českej delegácie vyhlásil: „Na ulici som žil 7 rokov, počas ktorých som si
veľmi cenil pomoc ostatných. Pomohli mi nájsť nový zmysel života a rozhodol som sa, že niečo
urobím a sám som začal pomáhať ľuďom.“
„Naozaj si veľmi vážim, že môžem byť na tomto stretnutí a počúvať o mnohých skúsenostiach z
toľkých krajín. Žiadam vás, aby ste si všetci spoločne sadli k jednému stolu, pretože tak budeme
bojovať spoločne proti chudobe. Čím skôr začneme, tým skôr nájdeme riešenia,“ dodal Evžen.
Dominique Fabre, zástupkyňa luxemburského predsedníctva EÚ povedala: „Moja krajina má
za cieľ prehĺbiť sociálnu Európu a spoločné sociálne hodnoty pre Európu. Sociálna inklúzia a
sociálna ochrana by mali byť pre všetkých. Musíme bojovať s chudobou, sociálnym vylúčením,
bezdomovectvom a nedostupnosťou bývania. Sme tu, aby sme umožnili ľuďom pracovať za
primeranú odmenu na solídnych pracovných miestach, zamerali sa na metódy určovania
minimálneho príjmu a nastavili odporúčané rozpočty vo všetkých krajinách EÚ, aby sme v
spoločnosti zabezpečili dôstojný život a prístup k všetkým službám vrátane prístupu všetkých ku
športu a kultúre.“
„Bezdomovectvo a detská chudoba narástli na neprijateľnú úroveň. Ak človeka vysťahujú z bytu,
neznamená to len, že stratí strechu nad hlavou. Má to za následok, že sa dostane na dlhú cestu
vedúcu k úplnému vylúčeniu. Takto by moderná Európa v roku 2015 nemala vyzerať. Musíme
pracovať na spoločnom cieli, ktorým je sociálna Európa,“ dodala Dominique Fabre.
Európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu sa tento rok odohralo 19. - 20. novembra v Bruseli
ako konzultácia realizovaná Európskou komisiou s názvom „SOCIÁLNA KONVERGENCIA V EÚ –
Strategický dialóg s ľuďmi zažívajúcimi chudobu“. Očakáva sa, že výstupy z tohtoročného
stretnutia budú prerokované na Výročnej konferencii Európskej platformy proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu, ktorá sa pravdepodobne uskutoční na jar 2016.
Európske stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu a zodpovedajúce stretnutia na národnej úrovni okrem
tejto konzultácie poskytujú delegáciám priestor na zdieľanie vlastných výpovedí o prežívaní
chudoby, o tom, ako bojujú proti chudobe a čo očakávajú od úradov. Európske stretnutia oceňujú
skúsenosti a prácu, ktorými ľudia zažívajúci chudobu prispievajú k dosiahnutiu sociálnej inklúzie a
podporujú tak vzájomnú výmenu skúseností, vzdelávanie a solidaritu medzi ľuďmi a komunitami
zažívajúcimi rozličné formy chudoby v Európe.
Európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu v roku 2015 zorganizovala v Halles des Tanneurs v
Bruseli Európska sieť proti chudobe s podporou Európskej komisie, Luxemburského predsedníctva
Rady Európskej únie a fondu EAPN.

