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euRópAi szociáLis ALAp

Az Európai Szociális Alap az emberek munkához 
jutásának elősegítésébe és szegénységből  
való kitörésébe fektet be. tízéves gazdasági 
stratégiájának részeként az EU a szegénység 
enyhítésére, az embereknek adott jobb 
életlehetőségekre fogja helyezni a hangsúlyt.
Habár a tagállamok kormányzatai konkrét intézkedéseket, például 
minimáljövedelem-rendszereket vezetnek be, mindeközben a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés Európa-szerte problémát 
jelent. Kezelésük alapvető része az EU elkötelezettségének  
egy virágzó és befogadó társadalom építése mellett, ahol az 
egyéneknek joguk van méltósággal élni és aktív szerepet vállalni 
a társadalomban.

Jobb életlehetőségek
Az EU az „Európa 2020” elnevezésű tízéves gazdasági stratégiája 
révén jelentős hangsúlyt helyez a szegénység enyhítésére. Ebben 
az erőfeszítésben hatékony eszköz az Európai Szociális Alap 
(ESZA), melynek célja, hogy hosszantartó pozitív hatást 
gyakoroljon az egyének esélyeire az életben.

A szlovákiai Trebišov (Tőketerebes) 3500 munkanélküli  
roma lakosának például ezen a rendszeren keresztül nyújtanak 
segítséget. Egy ESZA által támogatott projekt roma munkásokat 
alkalmaz egy helyi iskola felújításához, melyben több mint  
600 roma diák fog tanulni. Ez csak egy példa a sok közül arra, 
hogyan segíti az ESZA a tagállamokat abban, hogy visszaadják 
az embereknek függetlenségüket és méltóságukat.

A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem
A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai 
éve során intézkedéseket hoznak, hogy felhívják a figyelmet arra 
a társadalmi valóságra, amely nem csak a gazdaság számára 
káros, de egyéneket is megfoszt a reménytől. Az ESZA segíti  
a tagállamokat erőfeszítéseikben, hogy szembe tudjanak nézni 
ezzel a kihívással. Egyértelmű, hogy minden 
szinten lépéseket kell tenni, és hogy az 
ESZA ebben továbbra is kulcsszerepet 
fog betölteni.

A tÉmáróL BőVEBBEN: 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_hu.htm

„
 Nem kevesebb 

mint 7 millió ember él 
Európában kevesebb mint 

napi 5 euróból „

KITÖRÉS A SZEGÉNYSÉG ÖRDÖGI KÖRÉBŐL

Nem csak a romák élnek a társadalom peremén, hiszen 
Európában 84 millió embert fenyeget a társadalmi kirekesztés. 
És talán nehéz elhinni, de minden hatodik európai a szegény-
ségi küszöb alatt él. Nem kevesebb mint 7 millió ember él 
Európában kevesebb mint napi 5 euróból. Hogy ezt a problémát 
megoldják, nagyjából 76 milliárd eurót (ennek hatodrészét 
társadalmi befogadási kezdeményezésekre) fektettek be  
olyan projektekbe, melyek célja: 

•  a munkanélküliek munkához jutásának segítése a szükséges 
képességek átadásával;

•  harc a diszkrimináció ellen, valamint a sérülékeny társadalmi 
csoportok támogatása abban, hogy a munkaerőpiacra 
belépjenek és a társadalom aktív tagjai legyenek;

•  képzés és oktatás biztosítása, melynek révén hátrányos 
helyzetű emberek készségeket és képesítéseket szerezhetnek;

•  dolgozók és vállalkozások ösztönzése arra, hogy igazodjanak 
a gazdasági változásokhoz;

•  jobb munkahelyeket és állásokat eredményező összefogások 
elősegítése.

Az EU 2010. április 8-án megemlékezett a nemzetközi romanapról

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_hu.htm

