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Een Europa zonder uitsluiting uitdenken en opbouwen 

 

PROGRAMMA 
 

9u: Ontvangst – inschrijving bij ingang Atiero Spinollo 

 

9u30-13u00: workshops 

workshops in kruisen van kennis (mensen in situatie van armoede en uitsluiting, mensen uit 

de Europese instellingen, en solidaire burgers;) 

 

Workshop 1: voor een democratisch Europa (FR/EN – zaal P3C050) 

Allen actor voor democratie: Luisteren – dialoog – deelname 

 

Workshop 2 : voor een kenniseuropa voor allen (DE/FR – zaal JAN6Q1) 

School-toegang tot kennis – discriminatie 

 

Workshop 3: Bestaansrecht (NL/FR- zaal AIE-1) 

burgerschap – migratie – toegang tot het recht 

 

Workshop 4: Werk, een recht? (PL/FR – zaal AIE 3) 

degelijk werk – professionele vorming 

 

Workshop 5: werk voor de jongeren (IT/FR – zaal A3H-1) 

van school naar werk – professionele vorming – degelijk werk 

 

Workshop 6: Fundamentele rechten en gezinsleven (EN/SP – Zaal ASE-3) 

Gevolgen van het beleid op het gezinsleven – recht op wonen – recht op voldoende inkomsten 

 

13u00 : sandwich ter plaatse 

 

14u15-17u00: Plenum: Hoe samen een Europa zonder uitsluiting uitdenken en 

opbouwen? (FR, DU, IT, NL, EN, SP, PL – zaal P3C050) 

 

welkomstwoord:  

Mevr Isabelle Durant, onder-voorzitster van het Europese parlement 

 

Inleiding tot de werkzaamheden 

Prof. Ides Nicaise, Professor aan de universiteit van Leuven, Lid van het Netwerk van 

onafhankelijke experten van sociale inclusie bij de Europese commissie,  

Mevr Monique Couillard-De Smet, ATD Vierde Wereld, Workshop van kruisen van kennis 

 

Gezamenlijk onderzoek en reflectie: 

- lessen die getrokken werden uit de workshops 

- dialoog met 

1.Mevr. Francoise Tulkens, voormalig rechter en vice-voorzitster van het Europees Hof voor 



de rechten van de mens, Voorzitster van de Koning Boudewijnstichting 

2. Mevr Lieve Fransen, Directrice van Sociale politiek en Europa 2020, algemene directie 

werk, sociale zaken en inclusie, Europese commissie  

3. Debat: uitdagingen en voorstellen voor een Europa zonder uitsluiting 

 

Besluiten: 

Mevr Isabelle Pypaert-Perrin, algemeen afgevaardigde van de Internationale beweging ATD 

Vierde Werelduniversiteit, 

Mevr Sylvie Goulard, Europarlementariër, Voorzitster van de groep 'Extreme armoede en 

Rechten van de mens' van het Europese parlement’ 

 


