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Unie leven 78 miljoen mensen - dat is 16% van de bevolking, en 19% van de kinderen
- beneden de armoedegrens. Daarom heeft de EU het jaar 2010 uitgeroepen tot Europees Jaar
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Een van de activiteiten van dit jaar is een
Stedenestafette, een initiatief van MOVISIE en het Verwey-Jonker Instituut. De Stedenestafette is
een reeks van BO lokale manifestaties, georganiseerd door gemeenten, waar ze met betrokkenen
bij het armoedebeleid een lokale sociale toekomstagenda maken. Met als doel het creeren van
aandacht voor armoede en sociale uitsluiting en het verbeteren van het bestaande armoedebeleid.
De opbrengst van de Stedenestafette zal aan het eind van het jaar tijdens de slotconferentie van het
Europees Jaar aan landelijke en Europese stakeholders worden gepresenteerd.

Lokale manifestaties

Het gaat in de 5teder.estafette om versterking, vernieuwing en verbetering van de lokale samenwerking ten behoeve
van de minima. De lokale manifestaties worden door de gemeenten zelf georganiseerd. MOV SI E ondersteunt hen bi]
de invulling van het programma en onder andere met een digitale toolkit, helpdesk en website. De Sociale Alliantie
organiseert ter voorbere.ding van de lokale manifestaties regionale info- en trainingsbijeenkomsten waar lokale
partijen zich kunnen voorbereiden om een goede lokale sociale agenda op te stellen.

Onderzoek

ert het Verwey-Jonker Instituut onderzoek uit Het Instituu; brengt in kaart
welke publieke en private, professionele en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente samenwerken in het
armoedebeleid en welke rijkdom aan activiteiten er ontplooid wordt. De uitkomsten worden verwerkt in een advies
om het lokale beleid te verbeteren. Het Verwey-Jonker Instituut maakt een afzonderlijke eindrapportage over iedere
deelnemende gemeente en een vergelijkende eindrapportage over de dertig gemeenten die meedoen.

Praktijkboek
MOVISIE en het Verwey-Jonker Instituut maken daarnaast samen een praktijkboek dat gemeenten kunnen
gebrjiken om het eigen beleid tegen het ficht te houden, de kwaliteit ervan te beoordelen en ideeen voor
verbetering op te doen.

Koplopers bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

De dee'nemende gemeenten sijn kopioaers als het gaat om bestrijding van arrnoede en sociale uitsluiting
en werken met betrokkenheid aan de versterkmg van de landelijke aandacht voor armoede en sociale
uitsluiting. Lokale initiatievan krijgen door de Stedenestafette meer bekendheid, gemeenter kunnen ieren
van elkaar en op iokaal niveau wordt de sarnenwerkhg :ussen verschiltende partijen ver:terkt.

Initiatiefnemers, partners en financiers

De Stedenestafette is een initiatief i/an MOVISIEen betVerwey-Jonker Instituut in samenwerking met de
gemeente Utrecht, de Sociale Alliantie en Divosa. Het project wordt gefinancierd door de deelnemende
gemeenten en het project Erop af: Doen en delen! Met nun financiele bijdragen maken zij de
Stedenestafette mogelijk en dragen zij gezamenlijk de publiciteit rondom het Europese armoedejaar.

Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

In de Europese Unie [even 78 miljoen mensen - dat is 16% van de bei/olking, en 19% van de kinde^en - beneden
de armoedegrens. De EL) heeft het jaar 2010 uitgeroepen tot Europees Jaar van de bestriding van armoede en
sociale uitsluiting. Met dat jaar wil de EU:
• de erkenning van rechten en mogelijkheden van men sen die uitgesloten zijn om sctief deel te nemen
aan de samenleving;
• onderstrepen dat eenieder binnen de samenleving mede verantwoordeiijk is om de strijd tegen
armoede aan te binden;
• sociale cohesie bevorderen en bekendheid geven aan succesvolle praktijken van sociale insluiting;
• de betrokkenheid van alle belangnjke politfeke actoren versterken ten behoeve van meer effectieve aanpakken.
De EU roept iedereen in Europa op om aan het Europees jaar mee te werken en noemt daarbij met name
Niet Gcuvemementele Organisaties en lokale overheden.
Coordinatie in Nederland
De coordinate van het jaar ligt in handen van het ministerie van Sociale Zeken en Werkgelegenheid.
Op www.agentschapszw.nl vindt u informatie over andere activiteiten in het kader van het Europees Jaar.
Meer informatie over Europese activiteiten treft u aan op www.2010againstpoverty.eu.
Stimuleringsprijs
Een andere activiteit in het kader van het Europees Jaar is de
Stimulenngsprijs Het ministerie van SZW stelt een prijs van
€ 25.000 beschikbaar voor de gemeente met het beste idee om
armoede tegen te gaan. De Vereriging Nederlandse Gemeenten
organiseert de Stimuleringspnjs.
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Op www.stedenest3fette.nl vindt u
meer informatie over het project. Daar
treft u ook het meest recente overzicht
met deelnemende gemeenten
aan. Gei'nteresseerde gemeenten
kunnen zich ook nog via deze site
aanmelden. U kuntverder contact
opnemen met Bora Avric van MOVISIE
(030 7892141, b.avric@movisie.nl)
of Marian van der Klein van het
Verwey-Jonker Instituut (030 2303239,
mvanderklein@verwey-jonker.nl).

