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revščini in socialni izključenosti

www.2010againstpoverty.eu

Navežite stik z organizacijo, 
ki usklajuje dejavnosti v vaši državi:  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Direktorat za socialne zadeve
Tel: +386 1 369 77 85
www.mddsz.gov.si

Čeprav revščina ni vedno očitna, 
prizadene 1 od 6 oseb.

To je lahko vaš sosed, sodelavec ali celo prijatelj 
oziroma družinski član. 

<  V EU je revnih skoraj 80 milijonov oseb. Med temi 
je 19 milijonov otrok.

<  Ženske, mladi, starejši, priložnostno zaposleni 
delavci, priseljenci in pripadniki etničnih manjšin 
so še posebno izpostavljeni revščini.

<  Zaposlitev se zdi najboljša pot iz revščine, kljub 
temu pa 8 % zaposlenih delavcev ne zasluži dovolj, 
da bi se iz nje izvleklo.

<  Eden od petih Evropejcev, oziroma 100 milijonov 
državljanov, živi v slabih stanovanjskih razmerah. 

Negativni učinki gospodarske krize se v mnogo državah 
kažejo z naraščajočo brezposelnostjo in odpuščanjem 
delavcev.

Kriza pritiska tudi na nacionalne sisteme socialne 
varnosti.
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Kateri so cilji Evropskega leta?

<  Širše priznavanje osnovne pravice revnih, da postanejo 
polnopravni člani družbe.

<  Izgradnja in okrepitev partnerstev med akterji, 
ki se borijo proti revščini in socialni izključenosti.

<  Povečanje ozaveščenosti o različnih oblikah revščine 
in socialne izključenosti ter spodbujanje javnosti, 
da se s skupnimi močmi bori proti njim.

<  Podpiranje boja proti revščini in socialni izključenosti.

Evropsko leto skuša pokazati, kako lahko s skupnim 
prizadevanjem za spremembe najdemo učinkovitejše 
rešitve za boj proti revščini in socialni izključenosti v EU.

Dogodki v 29 državah 

Vseh 27 držav EU, skupaj z Islandijo in Norveško, sodeluje 
v Evropskem letu in so zavezane njegovim ciljem.

Evropsko leto je organizirano kot partnerstvo med 
sodelujočimi državami, EU, civilno družbo, nevladnimi 
organizacijami in socialnimi partnerji, ki bodo s sodelova-
njem zagotovili uspeh tega leta. 

Po vsej Evropi bodo organizirane različne dejavnosti, kot 
so kampanje za spodbujanje ozaveščenosti, informacijske 
dejavnosti v šolah, okrogle mize in usposabljanja za medije 
in oblikovalce odločitev.

Revščina in socialna izključenost 
imata mnogo obrazov 

V svoji najočitnejši obliki revščina pomeni, da nimamo 
hrane ali strehe nad glavo.

Revščina pa lahko pomeni tudi pomanjkanje sredstev 
za zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb, kot je obisk 
pri zobozdravniku ob zobobolu, ali za plačilo šolskega 
izleta otroka.  

Ta vrsta revščine lahko privede do socialne izključenosti, 
ker revni ne morejo sodelovati v vsakdanjih dejavnostih, 
ki so za preostalo družbo pogosto samoumevne. 

Revščina in socialna izključenost nista neizogiben 
del naše družbe, saj ju lahko odpravimo.

Zgradimo družbo, v kateri 
bo prostor za vse    

Solidarnost je temeljna vrednota EU, kjer vsi člani družbe 
v času blaginje uživajo koristi, v težkih časih pa vsi nosijo 
breme. 

V skladu s tem načelom moramo oblikovati bolj vključujočo 
Evropo, kjer lahko vsak prispeva k družbi. 

Strategije EU za dosego tega cilja vključujejo zagotavljanje 
ustreznih dohodkov in dostojnega bivališča za vse kot tudi 
dostopa do kakovostnih storitev in na vključujoče trge dela.

Vsi lahko pomagamo

Obiščite spletišče Evropskega leta 2010 in si oglejte, 
kaj se bo prihodnje leto odvijalo v vaši okolici ter se udeležite 
dogodkov v okviru Evropskega leta. 

Postanite dejavni in navežite stik s sodelujočimi 
organizacijami v vaši državi. 

Bodite ustvarjalni in organizirajte svoje dejavnosti. 

Zavežite se k izpolnjevanju načel Evropskega leta 
in podpišite spletno izjavo.

Proti revščini in socialni izključenosti se lahko uspešno 
borimo le, če sodelujemo vsi. 

Dejavnosti in dogodki, ki so načrtovani na evropski 
ravni, vključujejo dva tematska tedna, novinarski natečaj, 
umetnostno razstavo in dve večji konferenci v januarju 
in decembru leta 2010. 

Evropsko leto bo pripomoglo k večji prepoznavnosti 
dejavnosti, ki jih bo organizirala civilna družba v letu 2010. 


