Europejska Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa 2017 – podsumowanie
Armia Zbawienia w Polsce w ramach Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci
Przeciwdziałania Ubóstwu w od 2016 roku koordynuje lokalnie Europejskie Spotkania Osób
Doświadczających Ubóstwa (PEP), odpowiadając za przygotowanie delegacji do udziału w tym
międzynarodowym wydarzeniu.
Ideą spotkań jest oddanie głosu osobom wykluczonym z całej Europy, tak by wykorzystując swoje
osobiste doświadczenia biedy, mogły one wpływać na kształt polityki społecznej w Europie.
Corocznie, wydarzenie poprzedzone jest spotkaniami z interesariuszami i decydentami na
poziomie lokalnym. W 2017 r. podczas 5 warsztatów w Warszawie i Poznaniu udało się
zgromadzić niemal 50 uczestników z 7 organizacji: Armii Zbawienia, ATD Czwarty Świat,
Stowarzyszenia Monar, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, TBPA Brata Alberta, Kamiliańskiej
Misji Pomocy Społecznej oraz EAPN Polska.
Tegoroczna edycja poświęcona była kwestii ‘in-work poverty’ i nowej kategorii ‘working
poor’ (ang. biedni pracujący). Podczas 30 godzin debat i pracy grupowej omawialiśmy relacje
międzydeprywacją mieszkaniową a minimalnym wynagrodzeniem, dochodem podstawowym i
obecnąstopą bezrobocia. Wyniki naszej analizy zostały przedstawione podczas 16. edycji
PEP, która odbyła się w dn. 9-10 listopada w Brukseli.
Polskę reprezentowała Lidia Płomińska-Kawecka, Paweł Ilecki i Zbigniew Dzwoniecki.

Pierwszy dzień poświęcony był delegatom: Cidalii Barriga z Portugalii, Karwan Tofik ze Szwecji,
Kerrie Marie z Wielkiej Brytanii i Gabrieli Gaidampas z Rumunii, którzy podzielili się z
publicznością swoimi historiami. Głównym mówcą była Marianne Thyssen, komisarz UE ds.
zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.
Druga część dnia składała się z pracy grupowej. Pomysł opierał się na metodologii otwartej
przestrzeni, co pomogło uczestnikom znaleźć temat, który ich interesował. Polska delegacja
wzięła udział w warsztacie pt. „Bezdomność i ubóstwo pracujących / Nowy początek” z
udziałem uczestników z Holandii, Malty, Włoch i Finlandii. Poniżej znajduje się wypracowane
przez nas rekomendacje:
1. Pracownicy najniżej zarabiający nie mogą pozwolić sobie na zakwaterowanie z powodu
niskich wynagrodzeń i wysokich cen najmu przez co muszą żyć na ulicy. Domagamy się
adekwatnie i godnie opłacanych miejsc pracy.
2. Młodzież boryka się z długami z powodu wysokich kosztów edukacji i niskich dochodów, co
prowadzi do popadania w długotrwałe ubóstwo.
3. W wielu krajach istnieje ogromna potrzeba:
▪ odpowiedniej ochrony socjalnej;
▪ dostępu do informacji zrozumiałych dla beneficjantów;
▪ powstania organizacji, do których ludzie mogą się zwrócić o pomoc i wsparcie społeczne;
▪ większej gamy usług socjalnych zorientowanych na klienta.

Wieczorem w Flagey odbyła się akcja społeczna (tzn. milcząca wystawa), z przesłaniem
delegatów której celem było zwrócenie uwagi mieszkańców oraz mediów na problem rosnącej
biedy i pogłębiającego się rozwarstwienia społecznego.
.

Polska reprezentowana była przez Pawła Ileckiego, 64-letniego tymczasowo bezdomnego,
bezrobotnego i niepełnosprawnego mężczyznę, który żyje w warszawskim schronisku.

Jego motto brzmiało: Moim celem jest pomoc osobom w tej samej sytuacji – dzieląc się swoją wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem.
Drugiego dnia wspólnie opracowaliśmy 10 kluczowych postulatów, które złożyliśmy na ręce
polityków:
1. 50+: promowanie niedyskryminacji w dostępie do zatrudnienia.
2. Potęga zmian: poszerzanie perspektyw poprzez (przymusową) edukację polityczną.
3. Opieka społeczna: zbywalność praw socjalnych – Europejski numer ubezpieczenia
społecznego.
4. Młodzież: wzmocnienie pozycji i ochrona praw osób młodych dzięki zwiększaniu ich
wiedzy i dostępu do informacji.
5. Bezdomność: odpowiednia ochrona socjalna, przyjazne dla beneficjantów informacje,
dobre wsparcie i usługi społeczne, więcej usług socjalnych zorientowanych na klienta.
6. Migranci / uchodźcy: zwalczanie i kary dla osób czerpiących korzyści z migracji innych.
7. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn: instytucjonalizacja układów zbiorowych bez
względu na płeć.
8. Minimalne wynagrodzenie: reorganizacja rynku pracy, promocja wzrostu w oparciu o
wysokiej jakości miejsca pracy i godną płacę.
9. Ubóstwo osób pracujących i problemy związane z obszarami wiejskimi: inwestycje
w usługi skoncentrowane na ludziach.
10. Edukacja: darmowa edukacja dla wszystkich.

