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Samantekt
Í tilefni af Evrópuári gegn fátækt og félagslegri einangrun bauðst mér, fyrir hönd Íslands, að taka þátt í
starfi EAPN og vinna að því að Ísland gerðist aðili að samtökunum. EAPN eru samtök þeirra sem
starfa í þriðja geiranum og í grasrótinni að málefnum þeirra sem standa höllum fæti s.s. vegna
fátæktar, félagslegrar einangrunar, fötlunar eða vegna þess að þeir eru innflytjendur. Markmið EAPN
er að opna umræðu og vekja athygli á fátækt og afleiðingum hennar, virkja og hjálpa fólki að komast
úr viðjum fátæktar og að vera talsmaður þess fólks.
Á þessu ári tók ég þátt í ráðstefnu um lágmarkslaun og var í vinnuhópi um málefni þeirra sem standa
höllum fæti. Ég sat einnig aðalfund EAPN. Eins var mér boðið að taka þátt í ráðstefnu og fundi
norræna hluta EAPN. Þangað fékk ég með mér fólk úr öðrum grasrótarsamtökum á Íslandi. Ég hef
fengið efni og greinar þýddar frá EAPN sem ég hef komið á framfæri t.d. í blöðunum og á fundum hér
á landi um fátækt. Við höfum stofnað hóp hér á landi með fulltrúum ýmissa samtaka sem undirbýr
stofnun EAPN á Íslandi. Aðildarumsókn verður send inn í lok febrúar 2011.
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Abstract
In connection with the European Year Against Poverty and Social Isolation I was offered to participate
in the work of the European Anti Poverty Network (EAPN) on Iceland´s behalf. EAPN is a network of
grassroot and third sector organisations that work for the benefit of the marginalized be it because of
pverty, social isolation, disabled or problems arising from being an immigrant in a foreign country.
EAPN´s goal is to foster debate, lifting up poverty and it´s adverse effects, activate and help people
break out of the poverty cycle and be their spokesperson.
During the year of 2010 I participated in a conference on minimum wages and a work group on
matters of the most marginalised. I was also invited to take part in a conference and meeting held by
the Nordic division of EAPN. I invited members of other grassroot organisations to join me. Together
we have started a working group with more representatives from related bodies. We are working on
founding the Icelandic division of EAPN. The application to EAPN will be submitted by the end of
Feruary 2011.

