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EASPD:n uusi raportti: Tuovatko Eurooppa 2020 ja EUohjausjakso hyvinvointia kaikille?
Uusimmassa EU-ohjausjaksoa käsittelevässä raportissaan EASPD peräänkuuluttaa painopisteen
siirtämistä ”kasvua hinnalla millä hyvänsä” -ajattelusta sosiaalisiin investointeihin ja sellaiseen kasvuun,
joka tukee kaikkien kansalaisten hyvinvointia. Raportissa päättäjille esitetään useita suosituksia siitä,
miten hyvinvointi voidaan liittää Euroopan ja jäsenmaiden yhteiskuntapolitiikkaan tavalla, joka on sekä
käytännöllinen että kestävä. Raportti sisältää myös viestejä EASPD:n eri maiden jäseniltä heidän omien
maidensa hallituksille sekä Euroopan komissiolle koskien erityisesti EU-ohjausjaksoa.
Eurooppalaisten vammaisalan palveluntuottajien järjestö EASPD on julkaissut uuden EU-ohjausjaksoa koskevan
raportin, jossa se käsittelee puutteita Euroopan unionin kasvustrategiassa, joka nykyisellään ei huomioi
Euroopan kansalaisten hyvinvointia tarvittavalla tavalla. Useat jäsenmaat ovat ryhtyneet säästötoimiin, joiden
on vakuuteltu pienentävän budjettialijäämää ja näin luovan tervettä talouskasvua. Sama ”kasvua hinnalla millä
hyvänsä” -periaate on ohjannut myös työllisyyspolitiikkaan tehtyjä muutoksia. Tämä taktiikka on kuitenkin
suurelta osin epäonnistunut, ja kaiken lisäksi sen toimeenpano on tuonut Euroopan kansalaisille suuria
vaikeuksia, joista eniten kärsivät kaikkein syrjäytyneimmät ryhmät.
Tämän takia raportti peräänkuuluttaa muutosta ”kasvua hinnalla millä hyvänsä” -ajatteluun eurooppalaisessa
päätöksenteossa. Muutos on välttämätön Eurooppa 2020 -strategian onnistumisen kannalta, ja sitä tarvitaan
myös Euroopan vammaisten kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen laadukkaiden palvelujärjestelmien
kautta. EASPD:n pääsihteeri Luk Zelderloo vahvistaa tämän näkemyksen ja kertoo, että ”raportti sisältää useita
päättäjille suunnattuja suosituksia, joiden avulla kansalaisten hyvinvointi voidaan tuoda takaisin Euroopan ja
jäsenmaiden yhteiskuntapolitiikkaan tavalla, joka on sekä käytännöllinen että kestävä”.
Sen lisäksi, että raportissa käsitellään eurooppalaista päätöksentekoa yleisellä tasolla, siinä esitellään myös
vammaisalan palveluntuottajien suurimpia haasteita lähes kaikissa EU-maissa erityisesti työllisyyden,
osallistavan koulutuksen ja sosiaaliasioiden osalta. Lopuksi raportti tarjoaa kansallisia näkökulmia EASPD:n
jäseniltä kuudesta Euroopan maasta: Itävalta, Bulgaria, Suomi, Unkari, Irlanti ja Romania. Nämä
pienoisraportit painottavat kansalliseen politiikkaan tarvittavia muutoksia, joiden katsotaan olevan
välttämättömiä kyseisten maiden vammaisten kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Toivomme, että tämä
raportti tarjoaa selkeitä käytännön ratkaisuja ja hyödyllistä materiaalia päättäjille sekä kansallisella että
eurooppalaisella tasolla.
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