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KaRima DElli
Európai parlamenti képviselő

Karima Delli a Zöldek/Európai Szabad Szövetség 
frakció képviselője, a regionális Fejlesztési 
Bizottság tagja, a Várospolitikai Pártközi csoport 
alelnöke és a Jeudi Noir (Fekete csütörtök)  
nevű csoport aktivistája.

Reményei szerint mit ér el a szegénység és társa-
dalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve?
Az EU nem fogja megoldani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés problémáit egy év alatt. De – miután a Lisszaboni 
Stratégia megbukott – ennek az európai évnek a célja a válság 
áldozatául esett 84 millió ember (különösen a dolgozó szegények) 
és mindazok láthatóvá tétele, akik nap mint nap azért dolgoznak, 
hogy a kirekesztett és a társadalom peremére sodródott emberek 
méltóságban élhessenek. Ezt követően remélem, képesek leszünk 
megbirkózni a szegénységgel azáltal, hogy meggyőzzük  
az Európai Bizottságot, hogy javaslatot terjesszen be a 
minimáljövedelemről és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
harcról szóló keretirányelvekre vonatkozóan, hogy megvédjük  
a szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférést, és hogy minden 
tagállamban elismertessük a lakhatáshoz való jogot.

Hogyan látja szerepüket a szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben?
Úgy gondolom, európai parlamenti képviselőként  
szerepünk az, hogy szót emeljünk azokért, akik 
szegénységben élnek, valamint mindazokért  
a szervezetekért, amelyek a szegénység ellen 
küzdenek, és azokért, akik megoldásokat 
nyújtanak a mindennapi életben. Mindig 
azt mondom, hogy nem az emberekért, 
hanem az emberekkel együtt kell politikai 
döntéseket hoznunk. Ennek az európai év-
nek lehetővé kell tennie, hogy összegyűjt-
sük a legjobb gyakorlatokat a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés elleni harc terén 
és megmutassuk, hogy van remény a legsé-
rülékenyebb emberek számára is. Továbbá öko-
lógusként úgy gondolom, meg kell nyomnunk  
a vészcsengőt, nem csak a társadalmi egyenlőtlensé-
gek terén, de a környezeti igazságtalanságot illetően is.  
A koppenhágai konferencia kudarcát követően a legszegényeb-
bek, a legrosszabb lakhatási körülményekkel rendelkezők és  
a legbizonytalanabb megélhetésű emberek fogják megfizetni 
az éghajlatváltozás árát.

Hogyan fognak az ERFA szabályainak  
a marginalizált közösségek lakhatásával és 
energiatakarékos épületek népszerűsítésével 
kapcsolatos közelmúltbeli változásai 
hozzájárulni a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni harchoz?
Ez az új rendelet a legjobb példája annak, amit én az éghajlat-
változás és a társadalmi kirekesztés elleni harc közti kapcsolat-
ról mondtam. Jelentős előrelépést jelent a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok életkörülményeinek javításában, hiszen 
minden tagállamban lehetővé teszi támogatások igénylését az 
ERFA-ból lakások felújítására és építésére, valamint az energia-
szegénység elleni küzdelemre. Régóta vártak már erre a javaslatra 
mindazok, akik a marginalizált közösségek, különösen a romák 
integrációs jogainak tiszteletben tartásáért kampányolnak.

De most, hogy ilyen jól haladunk, nem állhatunk meg. Nagy 
figyelmet kell fordítanunk ezeknek az alapoknak a tényleges 
felhasználására, mivel a támogatások nem eredményezhetik a 
marginalizált közösségek ingatlanspekulációk általi kirekesztését 
a városközpontokból a bérleti díjak robbanásszerű emelkedésével.

Biztosítanunk kell, hogy minden érdekeltet bevonunk  
a városrehabilitációs projektekbe, beleértve a helyi hatóságokat, 
a köztulajdonban levő beruházási bankokat és az olyan európai 
hálózatokat, mint a Polgármesterek Szövetsége, hogy minden 
egyes sérülékeny társadalmi csoport valóban elegendő 

támogatáshoz jusson és hosszú távon méltóságteljes 
életet élhessen.

„
 Jelentős 

előrelépést jelent a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok 

életkörülményeinek 
javításában „

inteRjú

A kirekesztés vidéken is érzékelhető
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Fintan FaRREll
az EaPn (Európai Szegénység Elleni Hálózat) igazgatója

Fintan Farrellt 2002-ben nevezték ki az Európai 
Szegénység Elleni hálózat (Anti-Poverty Network, 
EAPN) igazgatójává. Előzőleg, 1996 és 2000 
között volt már az EAPN igazgatója, valamint  
a Szociális Platform és az EU civil társadalom 
Kontaktcsoportjának elnöke is.

Reményei szerint mit ér el a szegénység és  
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem  
európai éve?
Azt reméljük, hogy elgondolkodtatja az embereket arról  
a típusú társadalomról, amelyet építeni kívánunk, és eljuttatja az 
emberekhez azt az üzenetet, hogy az egyenlőbb társadalmak 
mindenki számára jobbak. Az európai év válságos időszakra esik. 
Úgy tűnik, mintha a szegény embereket kérnénk arra, viseljék 
ennek a terheit.

A szegénységet és társadalmi kirekesztést egyértelműen olyan 
kihívásként kell meghatározni, melyekkel az Európa 2020 straté-
gia keretében szembe kell nézni. A szegénység okait is szükséges 
kezelni, valamint meg kell értetnünk, hogy a vagyoni egyenlőt-
lenségek hatékony újraelosztási mechanizmusok általi csökken-
tése egy jobb és méltányosabb EU létrejöttének előfeltétele.

Az év célja az is, hogy a közhatóságok részéről helyi és nemzeti 
szinten egyaránt általánossá váljon a szegénység ellen küzdő 
társadalmi célú szervezetek munkája iránti következetesebb 
elkötelezettség és támogatás.

Hogyan látja szerepüket a szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben?
Az EAPN a szegénységben élő emberek érdekeinek védelmét 
tűzte ki célul erre vonatkozó uniós politikák és programok  
befolyásolásával. A hálózat figyelemmel kíséri majd, hogyan  
kezeli az Európa 2020 stratégia és a Szegénység Elleni Platform 
a szegénység és a társadalmi kirekesztettség problémáit. Azt is 
értékelni fogjuk, hogyan járulnak hozzá a foglalkoztatáspoliti-
kák a befogadóbb munkaerőpiacok létrejöttéhez és hogyan hasz-
nálják a strukturális alapokat a társadalmi befogadás javítására. 
Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk nem kormányzati szer-
vezetek számára, hogy megosszák tapasztalataikat e politikák  
és programok gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban, illetve új 
területeket javasoljanak az uniós fellépések számára. A szegény-
ségben élő emberek közvetlen részvétele központi jelentőségű 
az EAPN jelenleg is végzett munkájában.

Milyen módon tud a kohéziós politika 
hozzájárulni az Európa 2020 stratégia azon 
céljához, hogy 2020-ra 20 millió embert 
emeljenek ki a szegénységből?
A cél eléréséhez, hogy 2020-ra 20 millió embert emeljünk  
ki a szegénységből, a kohéziós politikát több területet átfogó 
eszközként kell használni a társadalmi befogadás biztosítására. 
Az ERFA-t és az ESZA-t innovatívabb és egymást kiegészítőbb 
módon kellene használni, hogy valóban választ adjunk  
a legsérülékenyebb csoportok igényeire és ezek valóban 
hozzáférhetőek legyenek a szociális területeken működő nem 
kormányzati szervezetek részére. Az EAPN azt szeretné, hogy  
a jelenlegi növekedési és munkahely-teremtési modellek  
a sérülékeny embereknek kedvezőbb irányba változzanak.  
Ennek módjai közé tartozik az aktív integráció, a szociális innováció, 
új szociális szolgáltatások, zöld munkahelyek és technológiák azok 
számára, akik legtávolabb vannak a munkaerőpiactól.

Míg a strukturális alapok kifejezett hangsúlyt kapnak az Európa 
2020 stratégiában, minden uniós pénzügyi eszközt mozgósítani 
kell ahhoz, hogy hozzájáruljanak a stratégiában rögzített 
szegénységcsökkentési cél eléréséhez. Egy e célt szolgáló uniós 
pénzügyi eszköznek három kulcsfontosságú célkitűzést kellene 
támogatnia: a jogokhoz való hozzáférést, ezen belül különösen 
az általános érdeklődésre számot tartó minőségi szolgáltatásokhoz 
való megfizethető hozzáférést illetően; a társadalmi befogadást, 
különös tekintettel az integrált aktív befogadás fejlesztésére; 
valamint a kulcsszereplők részvételét.

A tÉmáróL BőVEBBEN:

http://www.eapn.eu/index.php?lang=en

inteRjú

„
 A kohéziós 

politikát több területet átfogó 
eszközként kell használni  
a társadalmi befogadás 

biztosítására „

A Három Város Kezdeményezés (Three Towns Initiative) – az angliai Yorkshire és Humberside részeinek megújítása

http://www.eapn.eu/index.php?lang=en


panorama 35 9panorama 35

Paul BEvan
az EuROCitiES főtitkára

„
 A készségekbe 

való befektetés, a jó 
álláslehetőségek és társadalmi 

befogadás egyértelmű  
gazdasági megtérülést  

biztosítanak „

Az EUrOcItIES Európa nagyvárosainak 1986-ban 
létrehozott hálózata, melynek 140 város a tagja. 
Ezekben él az EU népességének 25 %-a. Paul 
Bevan 2008 novemberében lett a szövetség 
főtitkára, miután az Egyesült Királyságban  
vezető pozíciókat töltött be helyi és regionális 
kormányzati szinten is.

Reményei szerint mit ér el a szegénység és  
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem  
európai éve?
Az európai évnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy a szegénység 
elleni küzdelem nem pusztán emberbaráti gesztus. Európa lakói 
a mi legnagyobb gazdasági értékünk – a humán tőkénk. Az Európa 
2020 stratégia felismeri, hogy nem lehetünk versenyképesek  
a globális gazdaságban, ha nem használjuk ki teljes egészében ezt 
a potenciált. A készségekbe való befektetés, a jó álláslehetőségek 
és társadalmi befogadás egyértelmű gazdasági megtérülést 
biztosítanak éppúgy, mint polgáraink életminőségének közvetlen 
javítása.

Hogyan látja szerepüket a szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben?
A szegénység és kirekesztés túlnyomórészt városi problémák. 
Még Európa legvirágzóbb városaiban is magas fokú a nélkülözés, 
gyakran bizonyos környékekre koncentráltan. Ebből kifolyólag 
az EUROCITIES 2010. évi kampányában arra helyezte a hangsúlyt, 
hogy felhívja a figyelmet a szegénység városi dimenzióira.

A városi önkormányzatok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy 
ezeket a problémákat többdimenziós megközelítésben kezeljék. 
Oktatás és képzés, a munkakeresésben való segítségnyújtás, 
üzleti tanácsadás, jobb lakhatási lehetőségek, az egészségügyi, 
szociális és családtámogatási rendszer fejlesztése, közösségi 
közlekedés, élhetőbb környezet, civil részvétel – mindezeket 
integrált módon kell megszervezni ahhoz, hogy valódi, tartós 
változásokat érjünk el ezeken a hátrányos helyzetű területeken. 
Ez a következtetés erőteljesen megjelent a „Városok a Szegénység 
és a Kirekesztés Ellen” kampány eseményein is, melyeket  
az EUROCITIES rendez Európa-szerte.

A gyakorlatban azonban a szegénység és a kirekesztés jelentik 
talán a legnagyobb kihívást bármely város polgármesterének.  
A polgárok, civil szervezetek és vállalkozások motiválása, 
különböző ügynökségek összehangolása és az új munkamódszerek 
megtalálása mind magas színvonalú politikai vezetést igényelnek. 
Mindez meglehetősen erőforrás-igényes feladat is. Az EUROCITIES 
nem csak a tapasztalatcserét szorgalmazza a tagvárosok között, 
de amellett is érvelünk, hogy nagyobb hatáskört is biztosítsanak 
a városi önkormányzatoknak arra, hogy ezeket az összetett 
problémákat megoldják.

Hogyan használhatják fel az európai városok  
a kohéziós politikát a szegénység és társadalmi 
kirekesztés felszámolására?
Az EU kohéziós politikája rendkívül fontos szerepet játszik az új 
lehetőségek feltárásában, melyek segítik a városokat e kihívások 
legyőzésében. A városi önkormányzatok képesek voltak megmu-
tatni, hogy ez az integrált megközelítés kulcsfontosságú a tartós 
siker elérésében. A jelenlegi gazdasági válság során a kihívások, 
melyekkel városaink szembenéznek, nagyobbak, mint valaha. 

Európa népességének háromnegyede városokban él és az EU 
GDP-jének 85 %-a a városokban keletkezik, tehát a fenntartható 
európai fellendülés virágzó városok nélkül elképzelhetetlen. Akár 
nagyvárosban élünk, akár nem, mindannyiunk érdeke, hogy az 
európai városok továbbra is vonzzák a befektetéseket, valamint 
innovációt és jólétet generáljanak. A kohéziós politikának van 
esélye arra, hogy kulcsszerepet játsszon az Európa 2020 céljainak 
megvalósításában, egyfajta folyamatos városi újjászületés és 
társadalmi kohézió támogatásával szerte az Unióban.

A tÉmáróL BőVEBBEN:

http://www.eurocities.eu/main.php

Interaktív autóipari mérnöki képzési program a regionális 
alapok támogatásával Máltán

http://www.eurocities.eu/main.php

