Hoe bereik je het einde van armoede in Europa?
Caritas overhandigt rapport aan staatssecretaris Klijnsma
Met de Europa 2020-strategie willen de EU-lidstaten bereiken dat in 2020 minstens
twintig miljoen minder Europeanen in armoede leven. Maar volgens Caritas – een
Europese koepel van katholieke hulporganisaties – leven er sinds de start van de
strategie ruim vijf miljoen méér mensen in armoede. Dat staat in het rapport End
Poverty in Europe – Our Solutions to Make it Happen dat Caritas op 14 april aan
staatssecretaris Klijnsma overhandigde in Nieuwspoort.
Met het rapport doen de hulporganisaties, waaronder het Nederlandse Cordaid, verslag
van de oorzaken en gevolgen van armoede. Niet alleen de crisis maar ook de
bezuinigingsmaatregelen zijn volgens de organisaties pijnlijk voelbaar. Daarom doen zij
in hun rapport aanbevelingen aan de EU en haar lidstaten om armoede effectiever en
vooral ook pro-actiever te bestrijden. De achttien aanbevelingen variëren van het
ratificeren van internationale verdragen gericht op fatsoenlijk werk en het waarborgen
van een minimum inkomen tot het bevorderen van kennisuitwisseling en het benutten
van EU-financiering.
Tijdens de lancering van het rapport vatte Secretary-General van Caritas, Jorge Nuño
Mayer, de aanbeveling in één woord samen: investeren. Wat er volgens hem nodig is om
dat te bereiken? Een paradigma verschuiving waarbij de mens centraal staat en niet de
begroting. En een ambassadeur armoedebestrijding. Staatssecretaris Klijnsma leek hem
uiterst geschikt. De ambitie van de staatssecretaris in het kader van het Nederlands EUvoorzitterschap is om armoedebestrijding hoog op de agenda te plaatsen én te
behouden. Dit wordt bereikt door middel van Raadsconclusies die vergezeld worden door
een Addendum met goede voorbeelden uit alle lidstaten. Vervolgens kunnen deze
lidstaten elkaar helpen bij het implementeren van effectieve integrale aanpakken.
Maar het moet wel gebeuren. “We should not wait for others to do the job”, benadrukte
Simone Filippini, CEO van Cordaid en verwees daarmee naar de onschatbare waarde van
de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij hulporganisaties. Staatssecretaris Klijnsma
beaamde dit met lovende woorden. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat om armoede te
beëindigen een integrale aanpak essentieel is, waarbij de EU, de lidstaten en private
organisaties zoals Caritas samenwerken en hun krachten bundelen. Staatssecretaris
Klijnsma beloofde zich te zullen blijven inzetten.

