
                            

 

 

Sedmo srečanje oseb, ki se soočajo z revščino 
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Štirje stebri v boju proti revščini  
 

 
 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                     
 

Srečanje podpira         Srečanje soorganizira 

Evropska komisija     Evropska mreža za boj proti  

     revščini (EAPN) 

 

Konferenčne prostore je prijazno odstopila Vlada Kraljevine Belgije. 
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Osnovni namen srečanja je prisluhniti ljudem z izkušnjo revščine in vzpostaviti dialog s 

tistimi, ki oblikujejo politike za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti na ravni 

Evropske unije in na nacionalnih ravneh. Gre tudi za spodbujanje k aktivnosti in vključevanje 

marginalnih skupin v procese iskanja rešitev in oblikovanja strategij ter ukrepov za 

izboljšanje njihovega položaja. 

 

 

PROGRAM 
 
Palača Egmont – Place du Petit Sablon 8 – 1000 Brussels 
 
PETEK, 16.  MAJ 2008 
 
9.30   Pozdravni nagovor predsednice srečanja 

ga. Vesna LESKOŠEK, Fakulteta za socialno delo, Univerza v 
Ljubljani, Slovenija 
 

9.45   Otvoritveni nagovor 
ga. Marjeta COTMAN, ministrica za delo, družino in socialne zadeve, 
Slovenija 

 
10.00   Pozdravni nagovor 

g. Jerome VIGNON, direktor direktorata za socialno zaščito in 
integracijo, Evropska komisija 
 
g. Jean – Marc DELIZEE, državni sekretar za boj proti revščini, Belgija 

 
10.15   Poročilo s šestega srečanja 
   ga. Salome MBUGUA, udeleženka 6. srečanja  
 
10.30-11.00  Odmor  
   Novinarska konferenca  
 
11.00-12.30  Delavnice na štiri teme 

 Stanovanjska politika 

 Minimalni dohodek 

 Storitve splošnega pomena (energija, voda) 

 Socialne storitve 
vključno s temami, ki zadevajo migrante, etnične skupnosti, starejše, 
invalidne osebe... 

  
12.30-14.00  Kosilo  
 



                            

 
 
 
 
14.00- 16.00  Delavnice na štiri teme, nadaljevanje  
 
16.00-16.30  Odmor 
 
16.30-18.00  Delavnice na štiri teme, nadaljevanje  
 
20.30 Večerja za udeležence srečanja 

Halles des Tanneurs 
 
 
 
 
 
SOBOTA, 17. MAJ 2008 
 
9.30 - 10.30  Delavnice na štiri teme: priprava poročil 

 
9.30 - 10.30  Tržnica: Participacija - proces, ki se razvija 
 
10.30-11.00  Odmor 
 
11.00-12.30 Poročila z delavnic na plenarnem zasedanju   

Odprta razprava 
 
12.30-13.15               Sklepno plenarno zasedanje 

 g. Vladimir ŠPIDLA, komisar Evropske komisije za 
zaposlovanje,  socialne zadeve in enake možnosti 

 ga. Romana TOMC, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Slovenija 

 g. Martin HIRSCH, visoki komisar za solidarnostne aktivnosti 
proti revščini, Francija 

 g. Marian HOŠEK, namestnik ministra za socialno politiko, 
socialne storitve in družinsko politiko, Ministrstvo za delo in 
socialne zadeve, Češka republika  

 g. Ludo HOREMANS, predsednik Evropske mreže za boj proti 
revščini  

 
13.15-14.30  Kosilo 
 
15.00   Konec Sedmega srečanja oseb, ki se soočajo z revščino 
 



                            

 
 
 
 
Evropska srečanja oseb z izkušnjo revščine - proces sodelovanja: 
 
Na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni (2000) je bilo doseženo soglasje o izvajanju evropske strategije za izkoreninjenje 
revščine v Evropi do leta 2010; ena od sprejetih strategij – obravnavanje revščine in socialne izključenosti – je ključna za 
trajen napredek te zaveze in mora vključevati vse interesne skupine, tudi osebe z izkušnjo revščine.   
 
Trajnostni proces … 
 
2001  Belgijska vlada je bila med svojim predsedovanjem Evropski uniji pobudnik 1. evropskega srečanja ljudi z 
izkušnjo revščine. Na srečanju so bile obravnavane štiri teme:  stanovanja, zdravje, usposabljanje in dohodki. 
Pomembna ugotovitev tega prvega dogodka je bila, da imajo osebe z izkušnjo revščine, znanje in izkušnje za analizo 
izključenosti in si prizadevajo za vključevanje v družbo ter sodelovanje pri odločitvah, ki zadevajo njihov položaj.  
 
2003  Leta 2002 je belgijska vlada dala predlog za 2. srečanje – pobudo pa je prevzelo grško predsedstvo. 
Prosili so Mrežo za boj proti revščini, da srečanje pripravi, vendar je bil rok za izvedbo ustreznih predpriprav z delegacijami 
kratek. Tema je bila ''dobre prakse sodelovanja''. Pri pripravah in na delavnicah so poskušali oblikovati vzorce za 
procese sodelovanja, delegati pa so postavili zahtevo: osebe z izkušnjo revščine želijo neposreden pogovor z 
oblikovalci politike in ukrepov, ki zadevajo revne. Grško predsedstvo se je na to zahtevo odzvalo s pozivom na junijskem 
zasedanju Sveta, naj evropska srečanja postanejo ponavljajoči se proces kakor okrogla miza za socialne zadeve. 
 
2004  Tema, izbrana med irskim predsedovanjem, z naslovom Sodelovanje je dvosmerna ulica, je odražala 
zahteve, ki so izhajale iz 2. srečanja, osredotočila pa se je na dialog med osebami z izkušnjo revščine in oblikovalci politike. 
Pri obrnjenih tradicionalnih vlogah je za ''organe oblasti'' tedaj veljalo, da so ''gosti'' ljudje z izkušnjo revščine, z 
delegati pa so se neposredno soočili na razpravah, ki so se razvile na delavnicah. Srečanje se je končalo z odprtim 
forumom med osebam z izkušnjo revščine, in (izbrano) skupino oblikovalcev politike. DVD, posnet ob tem dogodku, je 
orodje, ki ga nacionalne mreže EAPN široko uporabljajo za ozaveščanje oblikovalcev nacionalnih in področnih politik.  
 
2005  Luksemburško predsedstvo se je odločilo raziskati podobe in zaznavanje revščine. Večji poudarek se 
daje produkcijam medijev – krpanke, slike in fotografije –, ki jih prinašajo osebe z izkušnjo revščine. Njihova ustvarjalna 
prizadevanja so zbrali in jih razstavili na liverpoolski okrogli mizi. Izdali so tudi katalog razstavljenih del. luksemburško 
predsedstvo je intenzivnost svoje vključenosti pokazalo z energičnim sporočilom junijskemu zasedanju Sveta ministrov in 
vse države EU pozvalo, da organizirajo podobno srečanje. Več nacionalnih mrež EAPN je postopoma začelo organizirati 
podobna srečanja na nacionalni in/ali območni ravni. 
 
2006  Priprave med avstrijskim predsedovanjem so vključevale vse vidike revščine in socialne izključenosti, 
osrednja tema pa je bila ''Kako se spopadamo z vsakodnevnim življenjem?'' Predpriprave delegatov so razkrile 
proaktivost in energijo ljudi z izkušnjo revščine. Vsaka delegacija je pripravila plakat in ga predstavila na plenarni seji: to 
je bil nepozaben vrhunec 5. srečanja. Zbrani plakati so bili razstavljeni na finski okrogli mizi aprila 2007 v zgradbi Komisije in 
na prvem nacionalnem srečanju ljudi z izkušnjo revščine, julija 2007 v Združenem kraljestvu. Ocena 5. srečanja je razkrila 
potrebo po ovrednotenju in pregledu prvih petih srečanj. 
 
2007  Šesto srečanje med nemškim predsedovanjem je odločilo, da se usmeri v to prednostno nalogo in za svojo temo 
izbralo ''Krepitev napredka, načrtovanje naslednjih korakov''. Srečanja 4. in 5. maja v Bruslju se je udeležilo 130 
delegatov iz 27 držav in 97 predstavnikov evropskih in nacionalnih organov oblasti. Delegati in gostje so temi srečanja dali 
vizualno podobo s simboličnimi predmeti. Brez omalovaževanja napredka, doseženega na družbenem področju, so delegati 
poudarili, da je namen izkoreninjenja revščine do leta 2010 neuresničljiv zaradi nedvomnih znakov, da se revščina širi. Šesto 
srečanje je jasno pokazalo, da procesi sodelovanja širijo nadaljnje možnosti in pripomorejo k učinkovitejšemu 
opolnomočenju. Ugotovljeno je bilo tudi, da morajo združenja in organi oblasti opraviti več skupnega dela in da je potreben 
stalen dialog na nacionalni ravni. 
 
 
Poročila so na voljo na www.eapn.org.        

http://www.eapn.org/

