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Armoede en sociale uitsluiting in bepaalde landen van de
Europese Unie - PUBLICATIE
Het eerste van de resultaten die worden ontwikkeld in het kader van het project "TAP - Together Against Poverty" is
een wetenschappelijk artikel over armoede en sociale uitsluiting in de
landen binnen het project.
De eerste resultaten van het
project “TAP - Together
Het stuk wordt opgesteld als een wetenschappelijke publicatie die
Against Poverty” zullen
bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste is gewijd aan de theoretische
leiden tot een
benadering van armoede en sociale uitsluiting, met name hun definities in
wetenschappelijke publicatie
de literatuur van het onderwerp. De tweede kwestie die wordt besproken,
over armoede en sociale
is de presentatie van de bestaande gegevens over het onderwerp in zes
uitsluiting in de landen die
landen namelijk Estland, Spanje, Nederland, Polen, Roemenië en Italië.
aan het project meedoen.
Deze cijfers komen vooral neer op een beeld van de totale demografische en sociale situatie in elk land, met een samenvatting van de
statistische gegevens en het bestaande onderzoek over armoede en
sociale uitsluiting (onderzoek op basis van de literatuur).
Het tweede hoofdstuk presenteert de onderzoeksmethodologie, met inbegrip van zaken rond het onderzoek: doelstellingen, hypotheses, variabelen en de onderzoeks-tool: een diepte-interview, aan de hand van een vragenlijst. Het
hoofdstuk geeft ook informatie over het onderzoek in de afzonderlijke landen en bespreekt de socio-demografische
resultaten van de studie. Het is het vermelden waard dat er in elk land ten minste 15 interviews werden uitgevoerd
(diepgaande plus het enquêtedeel), die dienden als basis voor dit document.
Het derde hoofdstuk van de publicatie is gewijd aan de resultaten van het onderzoek onder de mensen die getroffen
zijn dan wel risico lopen op armoede en sociale uitsluiting. Inbegrepen zijn beschrijvingen van de economische situatie van de respondenten in elk land, hoe ze functioneren in de samenleving en de samenvatting van de antwoorden
van de geïnterviewde. Op die manier, naast algemene antwoorden, is het mogelijk om tastbare resultaten te verkrijgen, ten aanzien van hun financiële situatie en de manieren van hun omgaan met een leven vol moeilijkheden
waarmee zij worden geconfronteerd.
Het laatste en vierde hoofdstuk presenteert manieren van preventie, ook om aan de toestand van armoede en sociale uitsluiting te ontkomen. Het is gebaseerd op informatie die door de deelnemers aan de interviews is gegeven. Het
omvat ook het evalueren van de werking van de bestaande stelsels van sociale bijstand en suggesties om zaken
anders aan te pakken. Het bevat ook de evaluatie van ondernemersvaardigheden van de geïnterviewden en het geeft
de mogelijkheden voor een mogelijk zelfstandig functioneren. In het deel met de conclusies presenteren we de
samenvatting van de waargenomen patronen. Deze kunnen nuttig zijn voor het onafhankelijke werk van andere
onderzoekers.
De publicatie zal in augustus beschikbaar zijn in digitale
en papieren vorm.

ESTLAND: ER ZIJN BEPERKTE FINANCIELE BRONNEN OM EEN EIGEN
BEDRIJF TE BEGINNEN
Pavel Smulski, MITRA NGO president
In het kader van het project: "TAP - Samen tegen armoede", werden 10 vertegenwoordigers van sociale hulp en
bijstandsinstellingen geïnterviewd in Estland en zijn vervolgens de antwoorden geanalyseerd.
Er waren 7 respondenten als vertegenwoordigers van het Ministerie van Werkloosheid dat trainingen geeft om mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, stages verzorgt op werkplaatsen, en voorbereid op het werken in
teams. Zij bieden ook diensten aan voor mensen met een handicap die assistentie, speciale instrumenten en ondersteuning nodig hebben om een baan te
vinden.
Twee respondenten zeiden dat ze over de carrière van mensen kunnen adviseren. Eén ervan vertelde dat de rol van het Ministerie van Werkloosheid
groot is ‘omdat veel mensen onze klanten zijn en we hen helpen om werk te
vinden. Ik ben specialist als het gaat om informatie te vinden voor een gerichte loopbaan en om het werken met
databases om mensen te helpen met het creëren van hun eigen CV, het voorbereiden op een interview en het vinden
van informatie over vacatures. Ik werk zowel met groepen als met individuen’. Eén respondent van de School of
Economics antwoordde dat ‘mijn collega's de werklozen leren hoe businessplannen te schrijven en hoe deze toe te
passen om financiële steun te krijgen van de EAS (Estse Ministerie van Ontwikkeling).’ Deze vertegenwoordiger van
de School of Economics ontwikkelt en geeft trainingen op het gebied van ondernemerschap, rond de ontwikkeling van vaardigheden voor de armen en sociaal
uitgesloten mensen alsmede voor de risicogroepen.
Een respondent uit de gemeenteraad van Tallinn gaf aan geen reguliere
diensten aan te bieden, maar op individuele basis arme mensen te helpen.
Een respondent die een privaat gerund psychologisch bedrijf heeft, zei dat
psychologische trainingen kunnen worden aangeboden.
Alle geïnterviewde mensen konden voorbeelden van taken geven, uit te voeren
voor de veiligheid van mensen, met inzet van geld van instellingen.
Samenwerking met de instellingen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, betreft volgens de respondenten
een interdepartementale samenwerking. Deze is nog steeds erg zwak, maar het Ministerie van Werkloosheid werkt
soms samen met gemeenten en sociale diensten, het Rode Kruis, gaarkeukens, enz. Er werden ook initiatieven
genoemd van het maatschappelijk middenveld, religieuze organisaties, tweedehands kledingzaken, donaties en de
voedselbank. Verschillende respondenten waren zich overigens niet bewust van de mogelijkheden voor een ‘multiagency samenwerking’.
De belangrijkste belemmeringen in het werk tegen armoede en sociale uitsluiting zoals aangegeven door de respondenten, zijn: beperkte financiële middelen voor werklozen die een eigen bedrijf willen beginnen, sommige mensen die
niet meedoen aan workshops, de langdurige werkloosheid en het alcoholisme van sommige klanten. Er waren diverse
mensen die geen inkomsten hebben, drugs gebruiken en in slechte leefomstandigheden verkeren. Veel mensen
maken zich schuldig aan dergelijke praktijken; met hun status als werkloze en sociaal uitgeslotene is dat een slechte
zaak. Sommige klanten van de instellingen ondervinden veel problemen als ze sociale zekerheid willen krijgen en dan
is er ook nog niet altijd sprake van voortzetting en een zekere duurzaamheid van deze diensten.

Het department van werkloosheid zorgt voor trainingen om mensen voor te
bereiden op de arbeidsmarkt, stages op werkplaatsen en biedt loopbaanadvies
aan.

NIEUWS VAN VOL.TO
Van donderdag 14 tot en met maandag 18 mei heeft Vol.To, in samenwerking met CSVnet - Het Nationaal Coördinatie
Netwerk voor Voluntary Service Centers - deelgenomen aan de Turin International Book Fair. Deze beurs is de
grootste in Italië en één van de belangrijkste in Europa. In combinatie met een stand organiseerde Vol.To diverse
bijeenkomsten over vrijwilligerswerk, welzijn en de
derde sector, waarvoor politici en andere Volunteer
Centre vertegenwoordigers waren uitgenodigd. Meer
dan 160 publicaties werden getoond in de stand,
soms in print, vele in een versie voor e-books - over
20 servicecenters uit 10 Italiaanse regio's (Abruzzen,
Calabrië, Emilia-Romagna, Marche, Lombardije,
Piemonte, Sardinië, Sicilië, Toscana, Veneto).
Het TAP-project werd getoond op de hoofdtafel door
het personeel van Vol.To, dat ook informatie gaf aan
de mensen die geïnteresseerd waren in de doelstellingen van het project. De tot dusver behaalde resultaten werden gepresenteerd aan de bezoekers, via
korte toespraken.
Van maart tot juli 2015 werken Vol.To en de andere
partners aan het verzamelen en analyseren van gegevens voor het opstellen van het eindverslag over de operationele
modellen die te
maken hebben met de
doelen van het
project. Het uiteindelijke resultaat zal
binnenkort
beschikbaar zijn.

Het TAP-project werd getoond op de hoofdtafel en de staf van Vol.TO
gaf informatie aan de mensen die interesse toonden.

EDUCATIE IS DE SLEUTEL VOOR HET KRIJGEN VAN MENSEN UIT DE
ARMOEDE – MAAR MENSEN WE DAT OOK ECHT?
Maria Kovacs, CILSDGC
In de laatste drie maanden waren we bezig met het verwerken en analyseren van de gegevens die we hebben
verzameld bij beleidsmakers op het gebied van sociale bijstand. Vanuit het perspectief van pedagogen is dit een zeer
verrijkende periode geweest, al lerend over een gebied dat nieuw voor ons was. Om te begrijpen wat precies de
beleidsmakers die we eerder in het project
hebben geïnterviewd, zeiden, moesten we
relevante beleidsdocumenten doornemen
(wetten, beslissingen van de overheid, strategieën, etc.) als de modus operandi - in het
bijzonder van de openbare instellingen - te
definiëren. Dit is op zich al een belangrijke
winst voor ons geweest.
Maar wat het meest wordt gewaardeerd, als
een bevinding uit de data-analyse, is dat - net
als wij, pedagogen - de meeste van onze
respondenten lijken te geloven dat het onderwijs de sleutel is tot het krijgen van mensen
uit
de armoede. Dat is hun antwoord op de
vraag: "Welke diensten als het gaat om armen, sociaal uitgeslotenen en mensen in gevaar diensten zijn het meest
effectief? '. Dat gaat het om: Het verzekeren van toegang tot onderwijs, ondersteuning van kinderen om ze laten
blijven op school (met de hulp van o.a. de schoolmediator), scholing van een familie hoe met een begroting om te
gaan, leren wat de waarde van het werk is, aantonen welke effect armoede heeft op hun kinderen; zorgen voor
empowerment van de armen om hun stem te laten horen in de gemeenschapszaken (wat voor mij synoniem is met
onderwijs), trainen van volwassenen om de vaardigheden te krijgen die nodig zijn op de arbeidsmarkt, hen te helpen
vinden en behouden van een baan, opleiden / trainen van de maatschappelijk werkers om te komen tot een betere
ondersteuning van gezinnen in armoede, met geïntegreerde, allesomvattende oplossingen als het gaat om het
identificeren voor hun problemen...
Als al deze schijnbaar zo algemeen aanvaarde maatregelen effectieve praktijken opleveren voor de aanpak van
armoede, waarom is het dat de 'minimaal 6% van het BBP voor het onderwijs', zoals vermeld in de 2011 Education
Law, 'een onrealistische eis' - aldus de Roemeense minister van onderwijs (zoals geciteerd door het persbureau
Mediafax op 24 november 2014)?

De meeste respondenten geloven dat onderwijs de sleutel is om
mensen uit de armoede te krijgen.

NIEUWS VAN LEIDO
Hans Daale, Leido

Na de interviews met mensen die duidelijk verkeren in een situatie waarin het moeilijk is om te gaan met armoede,
hebben wij als Leido nadrukkelijk de media onder de loep genomen. Het doel was om te zien wat de positie van de
jongeren is in onze samenleving. Uit rapporten van andere landen, zoals Griekenland, Italië, Spanje en Portugal, blijkt
dat er sprake is van een opkomende 'verloren generatie’, zodat het voor degenen die zijn afgestudeerd in de afgelopen jaren en de school verlieten, heel moeilijk zal zijn om hun leven succesvol te maken. Zal dit leiden tot een generatie van 'professionele werklozen'? Mocht het beter gaan met de economie, zullen er genoeg jongeren met een
recent diploma klaar staan… In Nederland is de jeugdwerkloosheid is niet zo zichtbaar, hoewel het duidelijk is dat er
weinig vaste banen zijn met een behoorlijke omvang en met voldoende inkomen om zelfstandig te wonen.
Seminar voor studenten

Op 8 mei hielden we een seminar in samenwerking met de Haagse Hogeschool voor 130 studenten. Het bleek dat de
jongeren in Nederland nog steeds optimistisch zijn over
hun toekomst, maar zoals getoond bij een presentatie
Life Management
van een Associate Professor van de Hogeschool is er
Dit alles is terug te vonden in het loopbaangeen reden daarvoor, volgens de statistieken. Hij heeft
programma LifeManagement van de Eurpoese
daarom gepleit voor een andere aanpak 'als je van school
organisatie EBC*L, dat recentelijk is ontwikkomt': Instemmen met een kleine baan en start je eigen
keld. Binnen onze organisatie denken we dat de
bedrijf, indien mogelijk - als een hybride vorm van de
aanpak die voor dit programma is gekozen, ook
uitvoering van de eerste fase van je leven. Trouwens, het
zeer bruikbaar is voor jonge mensen en ouderen
blijft belangrijk je als jongere te concentreren in een vroeg
die hun eigen loopbaan een duidelijke wending
stadium op de mogelijkheden met een diploma. Of zoek
willen geven. In het volgende deel van het
naar banen waar werken en leren te combineren zijn.
project willen we dit programma een plek geven
Ondergetekende benadrukte in zijn inleiding dat hierbij
in de workshops die nodig zijn voor onze
kan worden geleerd van ‘good practices’ uit andere landoelgroepen.
den, op een manier die jongeren kunnen gebruiken om
een goede boost aan hun carrière te geven. Dit betrof ook
Zie: http://www.ebcl.at/lifemanagement/
de constatering dat jongeren in Nederland een relatief
goede positie in onze samenleving hebben, kijkend naar
landen met een zeer hoge werkloosheid - maar wel met de waarschuwing dat te veel optimisme niet mag leiden tot
zelfgenoegzaamheid.

NIEUWS VAN CECE

Bijna 13 miljoen mensen leven met het risico op armoede of sociale uitsluiting in Spanje - 27,3 procent van de
bevolking, of bijna één op de drie mensen - volgens onderzoek dat is vrijgegeven door de European Anti-Poverty
Network (EAPN), een coalitie van NGO's, basisgroepen en Europese organisaties. De Spaanse gegevens, die de
sociale werkelijkheid in 2013 weergeven, maken deel uit van een rapport over de evolutie van sociale kwetsbaarheid
tussen 2009 en 2013, de slechtste jaren van de economische crisis. De studie was gebaseerd op officiële cijfers,
vrijgegeven door de Spaanse INE (bureau voor de statistieken) en andere organisaties.
In het kader van het project "TAP - Samen tegen armoede" hebben we tussen 1 november 2014 en 31 maart 2015
tien vertegenwoordigers van sociale hulpinstellingen geïnterviewd. De studie was erop gericht om het model voor de
sociale zekerheid te diagnosticeren. In Spanje wordt gebruik gemaakt van de diensten door: werkloze mensen,
gezinnen met veel kinderen (3 en meer), mensen
met een laag opleidingsniveau of een laag
niveau van het onderwijs, en mensen met
een laag inkomen. De belangrijkste diensten die momenteel worden aangeboden
voor mensen in armoede en sociaal uitgesloten mensen die in gevaar zijn, zijn in
Spanje: financiële hulp, begeleiding en
workshops. NGO's blijven als de meest
actieve organisaties vechten tegen dergelijke problemen.
De algemene opinie van de Spaanse
bevolking met betrekking tot deze zaak is
dat de meest effectieve diensten voor de
armen en sociaal uitgeslotenen - en mensen
die daarbij gevaar lopen - onderwijs en
psychologische steun alsmede hulp bij het
proces bij het zoeken naar werk.
We hebben ook een onderzoek uitgevoerd in relatie met armoede in Spanje, onder 15 mensen die op dit moment met
een moeilijke economische situatie te maken hebben. We kunnen concluderen dat de meeste van hen een betere
situatie hadden in 2009 en dat hun verwachting ten aanzien van de toekomst zich richt op het vinden van een baan.
Die baan moet zorgen voor voldoende inkomsten om voor hun gezin te kunnen zorgen en voor zichzelf.
Beide onderzoeken werden uitgevoerd door Aurora Gómez García, Job Technisch Senara Foundation en Margarita
Morales Sánchez, momenteel directeur van het project Senara Foundation.

Bijna 13 miljoen mensen lopen risico op armoede of sociale uitsluiting
– 27,3 procent van de bevolking of bijna 1 op de 3 mensen – volgens
het onderzoek van de European Anti-Poverty Network (EAPN), een
coalitie van NGO’s en Europese organisaties.

