
 

 

Oproep voor een Europa dat niemand achterlaat 

De Europese Unie (EU) is een project dat gebaseerd is op de kernwaarden 

solidariteit, democratie, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, respect voor de 

menselijke waardigheid en mensenrechten. 

De toekomstige EU-instellingen dragen de verantwoordelijkheid om deze hoge 

morele standaarden en waarden na te leven en in praktijk te brengen bij het 

vormgeven en uitvoeren van een beleid dat het leven van miljoenen mensen 

beïnvloedt, zowel binnen als buiten Europa. 

Caritas Europa verzoekt toekomstige EU-leiders om de Agenda 2030 voor 

Duurzame Ontwikkeling aan te nemen als leidraad voor alle toekomstige 

beleidsmaatregelen en zo verder te bouwen aan een zorgzame en verantwoordelijke 

EU die niemand achterlaat.. 

We pleiten voor een EU die: 

• ten volle menselijke en sociale rechten respecteert en elke persoon, familie en 

gemeenschap empowert; 

• solidariteit en het algemeen welzijn centraal stelt; 

• samenwerkt met alle leden van de samenleving, met bijzondere aandacht voor 

de stem van de armen en meest kwetsbaren; en 

• de menselijke waardigheid en gelijkheid van iedereen respecteert. 

Om een zorgzame en verantwoordelijke EU waar te maken, vragen we de 

toekomstige EU-instellingen concreet te werken aan: 

• Een inclusief Europa 

De EU moet beleid bevorderen dat rekening houdt met de kwetsbaarheid en het 

potentieel van mensen in situaties van armoede en sociale uitsluiting. Het EU-beleid 

moet de bescherming van de rechten van de meest kwetsbaren garanderen, om 

ervoor te zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen, dat ze actief kunnen zijn in de 

gemeenschap en bijdragen aan het algemeen welzijn. Vooral gezinnen en kinderen 

in armoede moeten centraal staan in het krachtige sociale beleid van de EU. Risico’s 

zoals werkloosheid, onvoldoende huisvesting, slechte gezondheid, ouder worden en 

inkomensverlies zijn de belangrijkste redenen die mensen direct in armoede duwen. 

Sociale beschermingssystemen moeten inclusief zijn en mensen beschermen tegen 

deze onverwachte of onvermijdelijke risico’s. De EU en haar lidstaten hebben een 

cruciale verantwoordelijkheid bij het waarborgen van respect voor de menselijke 



 

waardigheid en de sociale rechten van iedereen. Ze kan dit doen door op een 

inclusieve en versterkende manier solidariteit te waarborgen. 

• Een gastvrij Europa 

De EU moet de ontwikkeling van veilige, gastvrije, levendige en verbindende 

samenlevingen versterken – samenlevingen waarin migranten en 

gastgemeenschappen samenwerken en waar participatie, inclusie en 

rechtvaardigheid centraal staan.   

De basis van deze samenwerking is de wederzijdse erkenning dat migranten een 

belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van samenlevingen. 

Menselijke mobiliteit binnen en naar Europa moet, in overeenstemming met dit 

principe en de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, vergemakkelijkt worden. De 

EU moet ieders actieve deelname aan de samenleving bevorderen en aanmoedigen, 

in het bijzonder door de integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 

toegang tot fundamentele sociale en economische rechten te verzekeren. De EU 

moet zowel in haar binnenlands als buitenlands beleid de mensenrechten en de 

menselijke waardigheid van alle migranten ten volle respecteren, ongeacht hun 

status. Solidariteit moet het leidend principe zijn van alle EU-initiatieven: 

solidariteit tussen lidstaten om mensen die bescherming nodig hebben te 

verwelkomen, en solidariteit als een gebaar van menselijkheid, dat nooit strafbaar 

mag zijn. 

• Een Europa dat voorstander is van mondiale solidariteit 

De EU moet haar rol als een wereldwijde solidariteitskampioen versterken. Ze moet 

haar verbintenissen op het gebied van ontwikkelingshulp nakomen en ervoor zorgen 

dat haar ontwikkelingsbeleid gericht is op de uitroeiing van armoede, waarbij 

mensen en gemeenschappen die het verst achterblijven prioriteit krijgen. Bovendien 

moet de EU haar verantwoordelijkheden op het gebied van bescherming en 

mensenrechten niet uitbesteden aan landen en regio’s die minder middelen hebben. 

De EU moet ervoor zorgen dat haar volledige beleid enerzijds in lijn is met de 

Duurzame Ontwikkelingsagenda en, anderzijds, de ontwikkelingsinspanningen in en 

van het Globale Zuiden niet schaadt. Zulke engagementen mag de EU niet 

verhandelen of conditioneel maken aan andere politieke prioriteiten, zoals 

migratiebeheer, internationale handel, buitenlands beleid of defensie. De EU moet 

ook effectief blijven reageren en uitgebreide steun bieden aan de meest kwetsbaren, 

telkens er zich een noodsituatie voordoet. 


