De Stichting EAPN Nederland heeft ten doel:
*Het opkomen voor en het vertegenwoordigen van (groepen) mensen die armoede
en sociale uitsluiting ervaren zowel in nationaal als in Europees verband
*Armoede en sociale uitsluitingbestrijding plaatsen en houden op de agenda van
lagen van de Nederlandse politiek en maatschappij en van de Europese unie
*Het (mede) ontwikkelen promoten en vergroten van de effectiviteit van de
ondernomen stappen en het (mede) uitvoeren van programma’s tegen armoede en
sociale uitsluiting ter bevordering van sociale inclusie
* Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Netwerkdeelnemers van de stichting zijn organisaties/ instellingen en individuen die
zich richten op het bestrijden van armoede en het bevorderen van sociale aansluiting
van de doelgroep burgers die in Nederland woont of werkt en die door diverse
omstandigheden (tijdelijk of langdurig) extra ondersteuning behoeve.

EAPN Nederland is een zelforganisatie die geen financiële ondersteuning krijgt van
de overheid.
Uw ondersteuning is daarom van harte welkom. Op deze wijze kunnen we met zijn
allen “de stem van de mensen zelf” ook werkelijkheid laten worden in de lobby
voor een betere leefwereld voor alle burgers van Nederland en van Europa.
Wilt u EAPN Nederland steunen als deelnemer of donateur, kijk dan voor meer
informatie op www.eapnned.nl mail naar info@eapnned.nl of bel 06 177 569 35

Wat is EAPN?
Het European Anti Poverty Network (EAPN) is het grootste Europese netwerk .
EAPN omvat 31 nationale netwerken en 18 Europese organisaties, die actief
zijn in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. EAPN opgericht in 1990.
EAPN Nederland is een van de nationale netwerken.
Onze visie
We werken voor een sociaal Europa zonder armoede en sociale uitsluiting met
toegang tot economische, sociale en culturele rechten voor iedereen.
Om dit te realiseren zoeken wij:een eerlijke verdeling van de welvaart,
•

toegankelijke hoogwaardige werkgelegenheid,

•

een hoog niveau van sociale bescherming,

•

de bestrijding van discriminatie,

•

en de betekenisvolle participatie -door de organisaties waarvan zij deel uitmaken- van mensen
die in armoede en sociale uitsluiting leven.
Onze waarden
Wij geloven dat armoede en sociale uitsluiting:

•

een ontkenning van fundamentele mensenrechten zijn en dus een gebrek aan respect voor en
de bescherming van de menselijke waardigheid;

•

ontstaan door complexe en multidimensionale economische – en politieke processen.
Wij geloven:

•

in de mogelijkheid van een betere verdeling van rijkdom, kansen en middelen;

•

in gendergelijkheid;

•

in respect voor culturele en religieuze diversiteit en non-discriminatie op grond van geslacht,
ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of
sociale afkomst;

•

dat mensen het recht hebben om te beïnvloeden en deel te nemen aan de beslissingen die
hen aangaan en er naar hun meningen en ervaringen geluisterd en gehandeld wordt;

•

in samenwerking met andere actoren een gemeenschappelijke visie te delen. We zoeken dan
ook de dialoog met overheden, overheidsinstanties, instellingen van de Europese Unie en met
vakbonden, werkgevers en met andere NGO's;

•

in de onafhankelijkheid van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's);

