Publiekssamenvatting
Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting
WAAR GAAT HET OM?
•

Armoede bedreigt meer dan 80 miljoen mensen in de EU (één op zes). 20 miljoen kinderen en
8% van de werkenden zijn arm.

•

De kwetsbaarste groepen zijn het hardst getroffen door de financiële crisis.

•

Deze situatie is onaanvaardbaar voor één van de rijkste regio's ter wereld.

•

De EU stelt maatregelen voor om een unieke, eerder dit jaar afgesproken doelstelling te
halen: 20 miljoen armen en sociaal uitgeslotenen minder tegen 2020.

WAT ZAL ER GEBEUREN?
•

Armen moeten gemakkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid,
essentiële diensten (gezondheidszorg, huisvesting) en onderwijs.

•

EU-middelen moeten beter worden ingezet in de strijd tegen sociale uitsluiting en
discriminatie.

•

Maatschappelijke vernieuwing moet hoger op de agenda komen en de gevolgen van sociale
hervormingen moeten vooraf worden getoetst.

•

Er komt steun voor nieuwe vormen van samenwerking tussen de publieke en particuliere
sector en het potentieel van de sociale economie moet beter worden benut.

•

EU-landen moeten hun beleid beter coördineren.

•

Alle betrokkenen zullen de vorderingen op een jaarlijkse conferentie toetsen aan de
doelstellingen.

WIE HEEFT HIER BAAT BIJ EN WAAROM?

•

Het leven wordt iets minder moeilijk voor armen, en vooral voor risicogroepen als vrouwen,
migranten, Roma en etnische minderheden.

•

Alle Europeanen zijn gebaat bij een meer geïntegreerde samenleving die streeft naar slimme,
duurzame en inclusieve groei.

WAAROM MOET DE EU MAATREGELEN NEMEN?
•

Het platform tegen armoede en sociale uitsluiting maakt deel uit van de strategie Europa
2020.

•

Alhoewel armoedebestrijding in eerste instantie een nationale verantwoordelijkheid is, kan de
EU een coördinerende rol spelen, want veel EU-landen hebben vergelijkbare problemen.

•

De EU kan helpen met de ontwikkeling en verspreiding van doeltreffende en innovatieve
methoden.

•

Via het platform kan men het beleid eventueel meer coördineren, van elkaar leren, en regels
en financiering creëren voor de hele EU.

WANNEER TREDEN DE MAATREGELEN IN WERKING?
De invoering gebeurt geleidelijk in de komende jaren, te beginnen in 2011.

