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Onderwerp:

Glasgowconferentie inzake Sociale Insluiting

Voorstel van GS aan PS:

Opmerkingen van het Presidium/Griffie:

Op 17 en 18 oktober 2005 is in Glasgow een Europese ronde tafel conferentie over sociale
insluiting gehouden. Namens Provinciale Staten heeft de voorzitter van de ad-hoc Commissie voor
Europa c.a. dr. F. Petter aan deze conferentie deelgenomen.Bijaand treft u zijn bevindingen en het
verslag van de conferentie ter kennisname aan.

Griffier van Provinciale Staten,
namens deze,

ing. A.J. Brul

Bijlage:
Verslag van de ronde tafel conferentie

Verslag van de vierde ronde tafel conferentie over sociale insluiting: ‘Halfway
to Lisbon’ Glasgow 17-18 oktober 2005
Inleiding:

Onder het EU-voorzitterschap van Groot-Brittannië organiseerde het Department for Work and
Pensions een conferentie voor politieke en maatschappelijke organisaties met betrokkenheid op en
belangstelling voor thema’s die te maken hebben met sociale insluiting. Een breed scala aan
vertegenwoordigers was uitgenodigd: gekozen volksvertegenwoordigers, leden van
gouvernementele en niet gouvernementele organisaties, vertegenwoordigers van vakbonden en
werkgeversorganisaties en allen afkomstig van nationale, regionale en lokale niveau’s.Men had
gekozen voor het thema: “Halverwege Lissabon”. In 2005 leek het belangrijk om na te gaan
welke vooruitgang er geboekt was met de plannen die men in Lissabon had ontwikkeld met
betrekking tot een Europese samenleving die meer sociale cohesie zou moeten gaan vertonen.
Agenda:

17 oktober:
Ochtend:
• Toespraak: Social Inclusion in Scotland - Malcolm Chisholm, Minister voor gemeenschappen
(?) Schotland
• Toespraak: Minister Margaret Hodge (werkgelegenheid en werk)
• Weergave (video, interviews) van sociale in en uitsluiting
• Presentatie door het (vorige) Luxemburgse voorzitterschap
• De visie van de Europese commissie
• Workshops
Lunch
• Bezoek aan lokale initiatieven en voortzetting van de workshops
18 oktober
• Workshops rond de vraag: hoe kan er beslissend invloed worden uitgeoefend?
• Toespraak door David Blunkett (-toen nog- Staatsecretaris)
• Plenaire rapportage vanuit de workshops en plenaire reflectie
• Toespraak voorzitterschap 2006 – Mevr. Leila Kostiainen Finse staatssecretaris
• Afsluitende opmerkingen
Verslag:

Een uitgebreid verslag en een weergave treft u aan in de bijlage. Wat hier volgt zijn mijn
persoonlijke indrukken van de conferentie:

-

Grote nadruk werd gelegd op de samenhang tussen economische groei, werkgelegenheid en
sociale uit of insluiting.

-

Met het oog op succesvolle insluiting moeten er nieuwe allianties gesloten worden: net alleen
tussen bijvoorbeeld vakbonden en (linkse) politieke partijen, maar ook tussen vakbonden en
werkgeversorganisaties, de overheid en de civil society.

-

Sociale inclusie vraagt om een ‘comprehensive approach’ een totale en geïntegreerde aanpak.
Uitsluiting kan bestreden worden door scholing, opvoedingsondersteuning, gezondheidszorg
en carrièrekansen in een gezamenlijk pakket aan te bieden.

-

De werkbezoeken aan een aantal concrete projecten waren zeer verhelderend: zo liet men
bijvoorbeeld zien hoe kansarme jongeren getraind werden om te werken in ‘callcentra’: een
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werkgelegenheidsproject van de regionale overheid en de stad Glasgow. Deze hadden samen
het beginkapitaal geleverd waarmee de opleiding uiteindelijk ‘selfsupporting’ verder kon.
-

Vrouwen en kinderen verdienen extra aandacht bij het zoeken naar mogelijkheden voor
sociale inclusie.Er is te weinig aandacht voor kinderrechten in het Europese politieke debat.

-

Maar ook aan ouderen moet aandacht gegeven worden. Hun inkomen moet geborgd zijn en
daarmee ook hun deelname aan het maatschappelijk leven.

-

Ook werd aandacht gevraagd voor ethnische minderheden. Racisme en discriminatie vormen
een voedingsbodem voor sociale uitsluiting.

-

In Europees verband kan men van elkaar leren en zodoende een Europees sociaal model
ontwikkelen.

-

Politiek en maatschappelijk leiderschap is noodzakelijk om op een creatieve en innovatieve
manier sociale uitsluiting tegen te gaan.

Conclusies:

Door de hele conferentie liepen twee ‘rode draden’ die –naar mijn mening- in twee belangrijke
conclusies uitmondden:

-

Om sociale insluiting te bevorderen is een integrale benadering noodzakelijk en deze integrale
benadering is alleen mogelijk wanneer de verschillende maatschappelijke en politieke actoren
allianties aangaan.

-

Er blijkt in veel Europese landen een koof tussen nationale initiatiefnemers en lokale
uitvoerders (om nog maar te zwijgen over het supranationale Europese niveau). Op regionaal
niveau ligt er een belangrijke opdracht en uitdaging.

Dongen, 13 januari 2006,
de voorzitter van de Commissie Europa c.a.
Dr. Frank Petter
Julianastraat 151
5104 EV Dongen
Tel: 0162-323286/ 06-14325003
e-mail: fpetter@brabantstatenleden.nl
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