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A 2010-es euRópAi év

miközben az EU történelmének legsúlyosabb 
társadalmi válságát éli, a 2010-es európai év 
lehetőséget kínál arra, hogy lendületet gyűjtsünk, 
új partnerségeket építsünk ki és cselekedjünk. 
A szegénység jelenléte a világ egyik leggazda-
gabb térségében komoly kérdéseket vet fel. 
Bár az elmúlt évtizedekben általában nőtt  
az életszínvonal, csaknem 84 millió európai – az  
EU népességének 17 %-a – él a szegénységi  
küszöb alatt.

Minden forrás kiaknázása
E kihívás kezelése komplex megközelítést igényel, melynek része 
a szerkezeti és egyéni tényezők elemzése, eszközök széles 
tárházának alkalmazása, valamint a regionális és nemzeti 
szereplők mobilizálása is. Egy ilyen többdimenziós megközelítés 
állt az EU fellépésének középpontjában. Az évek során egy 
„szociális Európa” körvonalai rajzolódtak ki egyre határozottabban 
a munkahelyteremtést és jobb munkakörülményeket támogató, 
az oktatást, valamint a társadalmi és területi kohéziót előmozdító 
és a hátrányos megkülönböztetés ellen fellépő szakpolitikákon 
és programokon keresztül. 

Az EU 2010-ig sem várt ölbe tett kézzel, hogy a szegénység  
kihívásával szembenézzen. 2000-ben a tagállamok egy inno-
vatív közös stratégiát fogadtak el a társadalmi befogadásra  
vonatkozóan, amelynek részeként meghatározták nemzeti  
terveiket és közös céljaikat, és sokat tanultak egymástól olyan  
fontos területeken, mint a gyermekszegénység, a minimális  
jövedelem vagy a hajléktalanság problémái. 

Új lendület a csata megvívására
Még mindig sok azonban a teendő: a 2010-es európai év célja, 
hogy a meglévő eszközökre építve új lendületet adjon  
a cselekvésnek Európa-szerte. Négy, különböző szakterületeken 
átívelő célkitűzés áll a kampány középpontjában: 

•  Figyelemfelhívás a szegénység EU-beli valóságának jobb meg-
értése, a sztereotípiák felszámolása és a szegénység problémá-
jára nyújtható megoldási lehetőségek hangsúlyozása révén.

•  Annak az üzenetnek a terjesztése, hogy a szegénység elleni 
fellépés közös érdek és felelősség, valamint az állami és 
magánszféra elkötelezettségének kialakítása.

•  Az emberek tettre hívása és új lendület nyerése a helyitől  
az európai szintig.

•  A szegénységben élők aktív bevonásának támogatása, és az 
emberi méltósághoz való joguk megerősítése.

Összesen 29 ország vesz részt és dolgozta ki nemzeti program-
ját az érdekelt felekkel (nem kormányzati szervezetekkel, szoci-
ális partnerekkel, alapítványokkal, regionális és helyi önkormány-
zatokkal) összefogva. 

Európa-szerte több mint ezer kezdeményezésre számítanak, 
amelyek között konferenciák, szolidaritási láncok és iskolai viták 
éppúgy megtalálhatók, mint a média számára tartandó képzési 
programok, interaktív játékok és az új szakpolitikai rendszerek 
tesztelése.

A Bizottság koordinál egy európai kampányt, amely információs 
eszközök (honlap, kiadványok, videoanyagok stb.) és olyan 
kulcstevékenységek köré épül, mint egy művészeti kezdeményezés 
(amely összehozza a művészeti képzésben részt vevő diákokat, 
a nem kormányzati szervezeteket és az európai szegényeket), 
újságírói verseny az írott és az elektronikus sajtó képviselőinek, 
valamint egy „fókuszhét” szemináriumokkal és fórumokkal 
októberben. A zárókonferenciát a belga soros elnökség fogja 
megszervezni decemberben. 

A kampányban aktív szerepet játszó nem kormányzati szervezetek 
és egyéb érdekelt felek számos egyéb tevékenységet terveznek 
még, csakúgy mint más európai intézmények és testületek is.  
A 2010-es európai év egy közös projekt, ahol az összes érintett 
szereplőre fontos szerep hárul. 

Az év sikere azonban azon mérhető le, hogy milyen mértékben 
volt képes a szakpolitikai területek programjának formálására a 
tagállamok és az EU szintjén. 2010 júniusában a Tanács elfogadta 
azt a célkitűzést, hogy az Európa 2020 stratégia részeként  
20 millió embert emeljenek ki a szegénység és a kirekesztés 
veszélyéből. Szükséges lesz tehát, hogy ezt a fontos lépést hosszú 
távú, fenntartható fellépések is kövessék minden szinten.

A tÉmáróL BőVEBBEN:

http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=hu

TÁRSADALMI BEFOGADÁS  
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