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Περιεχόµενα  
 

Εισαγωγή   

 

Εναρκτήρια συνεδρία 

• Κύριος Bruno GONCALVEZ, µετέχων από την 3η Συνάντηση, Πορτογαλία 

• Κυρία Marie-Josée JACOBS, Υπουργός Οικογένειας και Ενσωµάτωσης, 

Λουξεµβούργο 

• Κύριος Christian DUPONT, Υπουργός ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, Κοινωνικής 

Ενσωµάτωσης, Αστικών Πολιτικών και Ίσων Ευκαιριών, Βέλγιο 

• Κυρία Ursula HAUBNER, Οµοσπονδιακή Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, 

Γενεών και Προστασίας του Καταναλωτή, Αυστρία 

• Κυρία Odile QUINTIN, Γενική ∆ιευθύντρια, Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, Γενική 

∆ιεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικές Υποθέσεις & Ίσων Ευκαιριών,  

 

Εν συνεχεία των συζητήσεων στις τρεις προηγούµενες συναντήσεις επί 4 θεµάτων: 

• Εργασία και εκπαίδευση, 

Κύριος Jozef NIEMIEC, Γραµµατέας Συνοµοσπονδίας, Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία 

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) 

• ∆ιαχωρισµός και ρατσισµός, 

Κυρία Cherry SHORT, Κέντρο Φυλετικής Ισότητας, Ηνωµένο Βασίλειο 

• Απελευθέρωση των υπηρεσιών, 

Κύριος Raymond MAES, Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας, 

Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών  

• Υποστήριξη περί δοµών και µηχανισµών για την καταπολέµηση της φτώχειας και 

του αποκλεισµού 

Κυρία Judit RÉZMÜVES, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας  

 

Η κατάσταση στα κράτη-µέλη και παρουσίαση από Eurochild 
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Εργαστήρια 

• Μαρτυρία 

• Βασικές ιδέες 

• Περιλήψεις  

• Συστάσεις και ερωτήσεις  

 

Συζήτηση – Σχόλια και απαντήσεις  

• Κύριος Jerome VIGNON, ∆ιευθυντής, Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών 

Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών, Ευρωπαϊκή Κοµισιόν 

• Κύριος Tom MULHERIN, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας  

• Κυρία Brigitte WEINANDY, Υπουργείο Οικογένειας και Ενσωµάτωσης 

(Λουξεµβούργο), µέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας 

• Κύριος Johan VANDENBUSSCHE, Υπουργείο ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, Κοινωνικής 

Ενσωµάτωσης, Ίσων Ευκαιριών και Μητροπολιτικών Πολιτικών (Βέλγιο) 

• Κυρία Edeltraud GLETTLER, ∆ιευθύντρια Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Υποθέσεων 

του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενεών και Προστασίας 

του Καταναλωτή, µέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (Αυστρία) 

• Κύριος Ludo HOREMANS, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Κατά της 

Φτώχειας (EAPN) 

 

 

Συµπεράσµατα 

• Κυρία Marie-Josée JACOBS, Υπουργός Οικογένειας και Ενσωµάτωσης, 

εκπροσωπούµενη από την κυρία Brigitte WEINANDY του Υπουργείου, 

Λουξεµβούργο 

• Κυρία Μαρία ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Κατά της 

Φτώχειας (EAPN) 

• Καθηγητής Gaston SCHABER, Πρόεδρος της 4ης Συνάντησης  
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Περίληψη της 4ης Συνάντησης 
 

 “Το πιο σηµαντικό πράγµα είναι να συµµετέχει κανείς”. 

 

Η παραπάνω – κλισέ ή παρηγορητική – παράθεση από τον Pierre de Coubertin έχει λάβει 

µία νέα νοµιµότητα, αντικατοπτρίζοντας επακριβώς µία συνεχή επωδό των εκπροσώπων: 

το σηµαντικό είναι να συµµετέχει κανείς στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις, να δίνει 

παρουσία για να δηλώσει τι σηµαίνει φτώχεια, για να δηλώσει ότι η φτώχεια δεν είναι 

µία φριχτή αναπόφευκτη κατάσταση, ότι δεν συνδέεται µε τύψεις και ότι τα άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια έχουν φωνή και µάλιστα µπορούν να κάνουν αναλύσεις και να λάβουν 

µέτρα.  

 

Η µαρτυρία τους στην παρούσα Συνάντηση συνετέλεσε στην αντιµετώπιση της εικόνας 

της φτώχειας – µια εικόνα που αυτό-δηµιουργήθηκε από όσους την βιώνουν και που 

µορφοποιήθηκε από άλλους. 

 

Οµοφωνία  

Οι απόψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι η εικόνα της φτώχειας συχνά τυποποιείται και 

µάλιστα διαστρεβλώνεται σε µεγάλο βαθµό και ότι τα ΜΜΕ έχουν την τάση να την 

προσεγγίζουν από εποχιακή άποψη επιδιώκοντας τη δηµιουργία εντυπώσεων. 

 

Υπήρξε σχεδόν οµοφωνία στο γεγονός ότι τα πρόσφατα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης ήταν 

αρκετά µη προσβάσιµα και ότι τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να συµµετέχουν 

σε αυτά, από την ανάπτυξη µέχρι την αξιολόγηση. Σε ορισµένα κράτη-µέλη έχει 

ξεκινήσει διάλογος και θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

 

Υπήρχε γενική συµφωνία ότι θα πρέπει να αναζητηθούν καλές πρακτικές · ότι διάφορες 

βασικές επαφές και δηµοσιογράφοι µπορούν να αποτελέσουν συµµάχους στην 

αντιµετώπιση της φτώχειας · ότι πάντα θα υπάρχουν ορισµένοι µε ηθικά πρότυπα που θα 

µπορούν να κατανοούν τη φτώχεια · και ότι πολλές βασικές επαφές και παίκτες θα 
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µπορούσαν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση από «ειδικούς εκ πείρας», όπως έχει 

αρχίσει να γίνεται στο Βέλγιο. 

  

Θέµατα που παραµένουν ανοιχτά 

Θέµατα που εκκρεµούν από προηγούµενες Συναντήσεις – θέσεις εργασίας, διάκριση και 

ρατσισµός, απελευθέρωση των υπηρεσιών και υποστήριξη για µηχανισµούς και δίκτυα 

κατά της φτώχειας – αποσαφηνίστηκαν και ενηµερώθηκαν, αλλά ακόµη δεν έχουν 

διερευνηθεί πλήρως. 

 

Η πρόσβαση στην εργασία παραµένει ένα έντονο πρόβληµα · φτωχοί δεν είναι πλέον 

οι µη έχοντες εργασία, αλλά και αυτοί που εργάζονται: 14 εκατοµµύρια φτωχοί 

εργαζόµενοι στην Ευρώπη. Είναι ένα ποσοστό που προκαλεί απορία και θέτει υπό 

αµφισβήτηση το ξεχείλισµα των σλόγκαν όπως «θέσεις εργασίας και ανάπτυξη είναι ο 

δρόµος για την αντιµετώπιση της φτώχειας». Η µεγαλύτερη ανάπτυξη και οι 

περισσότερες θέσεις εργασίας δεν σηµαίνουν λιγότερη φτώχεια. Σε περίπτωση που 

επιβεβαιωθεί η διαπίστωση αυτή, η Κοµισιόν έχει δεσµευτεί να λάβει µέτρα προς τις 

κυβερνήσεις. 

 

Τα συνδικάτα ασχολούνται µε την καταπολέµηση της φτώχειας σε συνεργασία µε 

όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς παίκτες. Η απόλυτη αναγκαιότητα παγίωσης ενός 

ελάχιστου εισοδήµατος τέθηκε στο προσκήνιο και λαµβάνει την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Κοµισιόν.  

 

Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι ακόµη χειρότερος για τους µετανάστες και τις 

µειονότητες.  

 

Η µάχη κατά της φτώχειας δεν µπορεί να διαχωριστεί από αυτόν µαζί µε τη διάκριση και 

το ρατσισµό που, όπως τόνισε η Κοµισιόν, είναι ζήτηµα δικαιωµάτων για τους νόµιµους 

µετανάστες στην Ευρώπη.  
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Η απελευθέρωση των υπηρεσιών αποτέλεσε ακόµη µία ανησυχία: ενώ η συζήτηση επί 

της έννοιας των υπηρεσιών γενικού συµφέροντος µπορεί να συνεχίζεται και υπάρχει µία 

ευρωπαϊκή αναφορά σχετικά µε παγκόσµιες υπηρεσίες, όπως ο ηλεκτρισµός και το νερό 

να είναι οικονοµικά προσιτές, παραµένει το γεγονός ότι καµία από αυτές τις υπηρεσίες 

δεν έχει απελευθερωθεί. Το µόνο που µπορεί να κάνει η Ευρώπη είναι να υπενθυµίσει 

στις κυβερνήσεις την ανάγκη να ικανοποιήσουν τις κανονιστικές ευθύνες τους για την 

παροχή «παγκόσµιων αγαθών». 

 

Και όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας; 

Υπήρξε παγκόσµια συµφωνία ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας δεν θα 

περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά µε υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.  

 

Παραµένει ανάγκη η δηµιουργία πιο αποτελεσµατικών δικτύων για την καταπολέµηση 

της φτώχειας, ειδικά µέσω καλύτερης επιδότησης.  

 

Η συµµετοχή ατόµων που βιώνουν φτώχεια; 

Η απόρριψη των Γάλλων και των Ολλανδών της συνταγµατικής συνθήκης αποτελεί 

µικρότερη προσβολή προς την Ευρώπη σε σχέση µε την αποτυχία της να επικοινωνήσει 

και να ενηµερώσει, καθώς και αποτελεί µία υπενθύµιση της σπουδαιότητας του τοπικού, 

«πρόσωπο µε πρόσωπο», επιπέδου σε µία Ευρώπη που επεκτείνεται σταθερά. Αυτό το 

επίπεδο λήψης αποφάσεων και συµµετοχής είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την 

καταπολέµηση της φτώχειας. 

  

Ένα εθελοντικό κοινοτικό (κυκλοφοριακό) σύστηµα που εκτείνεται από το τοπικό στο 

Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ή αναπτύσσεται για την καταπολέµηση της φτώχειας: 

αναπτύσσονται δίκτυα που διευκολύνουν µία αµφίδροµη εκ των άνω προς τα κάτω ροή · 

µέχρι τώρα είναι υποανάπτυκτα, αλλά το µόνο που χρειάζονται είναι ενδυνάµωση για να 

εδραιωθεί ένας διάλογος που βρίσκεται σε πρόοδο. Η προώθηση της συµµετοχής επίσης 

περιλαµβάνει τη δηµιουργία δοµών και µηχανισµών που θα ενθαρρύνουν την 

κυκλοφορία του ‘αίµατος’ σε όλο το (κοινωνικό) σώµα. 

 



 6

Θα πρέπει να εδραιωθεί ο διάλογος µε την Ευρώπη, αλλά και µε βασικές επαφές και 

τοπικούς πολιτικούς, οι οποίοι επίσης προβάλλουν την εικόνα της φτώχειας και έχουν τη 

δυνατότητα να την απεικονίσουν αρνητικά µέσω των ποσοστών ή θετικά µε την 

εφαρµογή συντονισµένων πολιτικών. 

 

Το τοπικό επίπεδο, εθελοντικά δίκτυα, συνεχής διάλογος µεταξύ ατόµων που βιώνουν 

φτώχεια, οι οργανισµοί τους και οι διαµορφωτές πολιτικών, συντελώντας µε ειδικές 

γνώσεις και εµπειρίες ως τα θεµέλια µιας νέας κοινωνικής Ευρώπης βασισµένης στην 

αλληλεγγύη, στην οποία Ευρώπη η καταπολέµηση της φτώχειας ενσωµατώνεται σε όλες 

τους τοµείς όπου υπάρχει αποκλεισµός: αυτά ειπώθηκαν και έλαβαν χώρα στην 4η 

Συνάντηση. Και όλοι οι µετέχοντες έµαθαν κάτι ο ένας από τον άλλο, όλοι έχουν κάτι να 

δώσουν, όλοι µπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν στη δηµιουργία µιας πιο δίκαιης 

κοινωνίας. 

 

Εποµένως, που είναι η παρακώλυση; 

 

Πιθανώς, κάπου στο ενδιάµεσο: 

• η εκπαίδευση επαγγελµατιών κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτών στο πώς να 

συνεργάζονται 

• η ανάπτυξη της συνειδητοποίησης στην διοίκηση πρώτης γραµµής 

• η παραπαίουσα ενσωµάτωση, δηλαδή ελάχιστη ενσωµάτωση παικτών, οι οποίοι 

επίσης επηρεάζουν τη δηµιουργία της φτώχειας, όπως το ποινικό σύστηµα 

δικαιοσύνης, η εκπαίδευση (από βασική έως εξειδικευµένη), παροχή µέριµνας, 

µεταφορές, αστικός σχεδιασµός και ανάπτυξη…για να αναφέρουµε τα πιο προφανή. 

• η διάλυση του φόβου κύλισης στη φτώχεια: που γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης 

ορισµένων επιφανειακών ΜΜΕ που έχουν στόχο τον εντυπωσιασµό και κίνητρο το 

κέρδος και συχνά είναι ανελεύθερα, «ο Κύριος και η Κυρία Μέσος Όρος» θέλουν να 

συνεχίσουν να αντιλαµβάνονται εαυτούς ότι δεν κινδυνεύουν από τη φτώχεια. 

Ωστόσο, πρόκειται για µία αυταπάτη που δεν ανταποκρίνεται στον κλονισµό της 

πραγµατικότητας της φτώχειας, πράγµα που δείχνει πόσο λεπτή είναι η γραµµή 
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µεταξύ της κοινωνικής ένταξης και του αποκλεισµού, αφήνοντας καµία αµφιβολία 

στους «Κύριο και Κυρία Μέσο Όρο» ότι αύριο µπορεί να αποκλειστούν.  

 

Η εξαίρετη καινοτοµία της 4ης Συνάντησης είναι να ανοίξει ο διάλογος µεταξύ των 

«πρέσβεων» των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και των «προσκεκληµένων µετεχόντων», 

των βασικών επαφών σε επίσηµα επίπεδα και σε επίπεδα λήψης αποφάσεων. Επιµένουν 

ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, ότι «η καλύτερη κατανόηση πηγάζει από τη 

συζήτηση µε φυσική παρουσία» και ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει 

να προωθηθεί. 

 

Φτώχεια είναι… 

 

Όταν όλοι, η οικογένειά σου και η κοινωνία σού γυρίζουν την πλάτη. 

 

Μία σκληρή ζωή. 

 

Να µην µπορείς ποτέ να κάνεις σχέδια ή να λαµβάνεις αποφάσεις. 

 

Να µην ζεις ουσιαστικά, απλά να υπάρχεις. 

 

Να χάνεις την αξιοπρέπειά σου. 

 

Να αποµονώνεσαι µέρα µε τη µέρα όλο και περισσότερο από την κοινωνία. 

 

Το χειρότερο όλων, να µην έχεις δικαιώµατα, παρά µόνο υποχρεώσεις. 

 
Αποσπάσµατα από τη βιντεοσκόπηση της 3ης Συνάντησης 
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Εισαγωγή  

 

Στο πρώτο µισό του 2001, υπό τη Βελγική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 

Υπουργός Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, κύριος Vande Lanotte, πρότεινε την ιδέα µιας 

Ευρωπαϊκής Συνάντησης ατόµων που βιώνουν φτώχεια µε θέµα «Κι εµείς συµµετέχουµε 

στην Ευρώπη». Η Συνάντηση που οργανώθηκε συνδέθηκε µε τη Στρατηγική της 

Λισαβόνας της ΕΕ, που αποφασίστηκε το 2000, και εστίασε στην εξάλειψη της φτώχειας 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µέχρι το 2010. Η Στρατηγική ενσωµατώθηκε στη Σύνοδο 

Κορυφής στη Νίκαια το 2002 µε στόχους που περιλάµβαναν την κινητοποίηση όλων 

των σχετικών φορέων, καθώς και ατόµων που βιώνουν φτώχεια.  

 

Συνεπώς, το ∆εκέµβριο του 2001 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η πρώτη Ευρωπαϊκή 

Συνάντηση ατόµων που βιώνουν φτώχεια, µε τη µορφή µιας διήµερης σειράς 

συζητήσεων µεταξύ εκπροσώπων από διάφορες χώρες της ΕΕ µε γενικό θέµα τη  

συµµετοχή και ειδικότερα θέµατα όπως στέγαση, εργασία, εισόδηµα και υγεία. 

 

Στο τέλος της Συνάντησης, οι εκπρόσωποι ζήτησαν την προώθηση αυτής της ανταλλαγής 

απόψεων και ο Βέλγος Υπουργός δεσµεύτηκε να οργανώσει µία 2η Συνάντηση.    

 

Το 2003, η Ελληνική Προεδρία έλαβε την πρωτοβουλία και υποστήριξε την ιδέα των 

περιοδικών Ευρωπαϊκών Συναντήσεων. Οι οµάδες εκπροσώπων επέστρεψαν στις 

Βρυξέλλες για να συζητήσουν για τη συµµετοχή και ειδικότερα να εντοπίσουν τα 

εµπόδια και τα κίνητρα για συµµετοχή.  

 

Η σπουδαιότητα των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και συµµετέχουν στην υλοποίηση της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας έγινε ξεκάθαρη: οι καλές πρακτικές συµµετοχής βελτιώνουν 

τη συνάφεια των αποφάσεων και την υλοποίηση των διαδικασιών. Μία 3η Συνάντηση 

έλαβε χώρα υπό την Ιρλανδική Προεδρία το 2004 µε στόχο της καλές πρακτικές 

συµµετοχής. Η διαδικασία του διαλόγου εδραιώθηκε και οι Συναντήσεις αποτέλεσαν 

τµήµα της ευρωπαϊκής ηµερήσιας διάταξης. 
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Φέτος η Προεδρία του Λουξεµβούργου ανέλαβε την πρωτοβουλία, διοργανώνοντας την 

4η Συνάντηση µε θέµα: Εικόνες και αντιλήψεις της φτώχειας. 

 

Σκοποί και στόχοι της 4ης Συνάντησης  

 

Το ευρύτερο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών είναι η Στρατηγική Ένταξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στην Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισµού µε τα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης για την Ένταξη (NAPs Inclusion) ως κεντρικό στοιχείο.  

 

Εικόνες και αντιλήψεις της φτώχειας: Γιατί αυτό το θέµα; 

 

Στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις µεταξύ 2001 και 2003, η αντίληψη της φτώχειας ανέκυπτε 

τόσο συχνά που έπρεπε να επιληφθεί. Εποµένως, η 4η Συνάντηση επιδιώκει να 

διερευνήσει το θέµα εικόνα και αντιλήψεις της φτώχειας και τον αντίκτυπο που έχουν 

αυτές οι αντιλήψεις στην ανάπτυξη και υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Ένταξης µε προοπτική να διευκολύνει όσους διαµορφώνουν τις απόψεις αυτές για να 

συµβάλλουν στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

 

Οι στόχοι της 4ης Συνάντησης: 

• Να αναπτυχθεί µια δηµιουργική διαδικασία εκµάθησης και ένα φόρουµ για συζήτηση 

όπου οι µετέχοντες µπορούν να µοιράζονται τις εµπειρίες συµµετοχής τους και έτσι 

να αποκτήσουν µεγαλύτερη επαφή µε την κοινωνία. 

• Να ενισχυθεί η δυνατότητα των µετεχόντων να συνεισφέρουν στο έργο των µη 

κυβερνητικών οργανισµών που καταπολεµούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό και να αναπτυχθεί επαφή µε εκπροσώπους δηµόσιων φορέων και άλλων 

παικτών. 

• Να προωθηθεί η ανάµιξη του κόσµου που βιώνει φτώχεια και αποκλεισµό, µέσω των 

οργανισµών που συµµετέχουν, στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση των 

Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Ένταξη [1]. 
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• Να ενισχυθεί η δέσµευση των οργάνων της ΕΕ στην ανάµιξη ατόµων που βιώνουν 

φτώχεια και αποκλεισµό, µέσω των οργανισµών που συµµετέχουν, στη διαµόρφωση 

πολιτικών και την υλοποίηση πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. 

• Να προοδεύσει ο διάλογος µεταξύ των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισµό και εκπροσώπων Ευρωπαϊκών οργάνων, διαµορφωτών πολιτικών και 

άλλων σχετικών παικτών σχετικά µε την καταπολέµηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού. 

 

Η Συνάντηση δεν αντικαθιστά τα έργα που έχουν κάνει πολλοί οργανισµοί και δίκτυα 

που εργάζονται µαζί µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια · αποτελεί περισσότερο αναγνώριση 

εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της σπουδαιότητας της φωνής του κόσµου που 

βιώνει φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό, καθώς και ένδειξη της σπουδαιότητας της 

ανάµιξής τους µε δοµηµένα δίκτυα που διευκολύνουν την ανάµιξή τους στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων που διαµορφώνουν την κοινωνία.  

 

Για την οργάνωση της 4ης Συνάντησης: 

• η Προεδρία του Λουξεµβούργου συγκέντρωσε µια Οργανωτική Επιτροπή 

εκπροσώπων από το Υπουργείο Οικογένειας και Ενσωµάτωσης του Λουξεµβούργου, 

τις κυβερνήσεις του Βελγίου και της Αυστρίας (που θα έχει την προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο µισό του 2006 και θα διοργανώσει την 5η 

Συνάντηση), την Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, το EAPN, ATD Fourth World και 

FEANTSA. 

• είχαν ανατεθεί συντονιστές σε κάθε κράτος-µέλος για να βοηθήσουν µε το σχεδιασµό 

της Συνάντησης και να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι είναι κατάλληλα 

προετοιµασµένοι. 

• το EAPN είχε ως έργο του την υποστήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής µε την 

ανάπτυξη των περιεχοµένων, των µεθοδολογιών και πρακτικών διευθετήσεων για την 

4η Συνάντηση. 

 

Ο χρόνος και οι πόροι που προορίστηκαν για την εθνική βάση είναι ένα καινούργιο 

στοιχείο στην οργάνωση των Συναντήσεων και απέφεραν εντυπωσιακά αποτελέσµατα. 
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[1] ακρωνύµιο: NAPs 

 

 

Εναρκτήρια συνεδρία 
 

Κύριος Bruno GONCALVEZ, µετέχων στην 3η Συνάντηση (Πορτογαλία) 

 

Θα ήθελα να ξεκινήσω ανακαλώντας ότι το άτοµο που είχε αναλάβει το έργο που µου 

τυγχάνει σήµερα, έκλεισε την προσαγόρευσή της µε τα εξής λόγια: «ο καθένας µας είναι 

πρέσβης στη χώρα του και είµαι βεβαία ότι όλοι µας είµαστε περήφανοι για το ρόλο 

αυτό». Όλοι µας εδώ σήµερα έχουµε µια µεγάλη ευθύνη. Μεγαλύτερη από την 

εκπροσώπηση της χώρας µας, είµαστε οµιλητές για την προσωπική µας κοινωνική 

κατάσταση, οµάδα και για όλους αυτούς που ζουν στην ήπειρο αυτή που βιώνουν 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό και γενικά ποτέ δεν ακούγεται η φωνή τους.  

 

Οι µαρτυρίες ευρωπαίων πολιτών που βιώνουν φτώχεια υποδεικνύουν το µέγεθος του 

έργου που πρέπει να επιτευχθεί, όχι µόνο από µας αλλά και από µη κυβερνητικούς 

οργανισµούς, διαµορφωτές πολιτικών σε κάθε κράτος-µέλος και την Ευρωπαϊκή 

Κοµισιόν. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για µια ευθύνη όλων των πολιτών. Μόνο µε τη 

συλλογική εργασία θα καταφέρουµε να επιτύχουµε τους σκοπούς που έθεσε το 

Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2000 και υλοποίησε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικού 

Αποκλεισµού για να δηµιουργήσει ένα αποφασιστικό αντίκτυπο στην εξάλειψη της 

φτώχειας µέχρι το 2010. 

 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικού Αποκλεισµού απαιτεί από κάθε κράτος να 

συντάξει ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τον κοινωνικό αποκλεισµό ως µέσο υλοποίησης 

της Στρατηγικής. Αυτό το έτος µας φέρνει σχεδόν στα µισά της προθεσµίας για την 

εξάλειψη της φτώχειας. Και το ερώτηµα είναι: τι δείχνει η αξιολόγηση; Οτιδήποτε έχει 

γίνει µέχρι τώρα θα καταφέρει να επιτύχει τους σκοπούς του 2010; 69 εκατοµµύρια 

άτοµα είναι αρκετά µεγάλος αριθµός για να κινητοποιήσει την ευρωπαϊκή κοινωνία; 

Ή θα πρέπει να αυξηθεί για να  αποτελέσει η καταπολέµηση της φτώχειας µία 
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πραγµατική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; ∆εν το αναφέρουµε για να 

φέρουµε την καταστροφή · εγώ θα ήθελα απλά να αναρωτηθούµε εάν βρισκόµαστε στο 

σωστό δρόµο.  

 

Εγώ είµαι Πορτογάλος, Αθίγγανος και Ευρωπαίος. 

Και αυτό το αναφέρω για κάποιο λόγο: Είµαι µέλος µιας κοινότητας που είναι παρούσα 

σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία επηρεάζεται από τη διεύρυνση. Με 

την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας το 2007, θα υπάρχουν περίπου 10 

εκατοµµύρια Ρόµα πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Στην πραγµατικότητα, οι Ρόµα πάντα είχαν αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση, πολύ πριν τη 

Συνθήκη της Ρώµης και ακόµη πολύ πριν τεθούν τα πρόσφατα σύνορα. Υπάρχουµε στην 

Πορτογαλία και την Ευρώπη εδώ και 500 χρόνια · πάντοτε υπήρξαµε µεταναστευτικός 

λαός, που συνεχώς αναζητούσαµε νέους ορίζοντες και βιώναµε συχνά οικτρή φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισµό. ∆υστυχώς, δεν είµαστε οι µόνοι που παλεύουµε εδώ και τόσα 

πολλά χρόνια για τα δικαιώµατά µας και την ιθαγένειά µας και µας έχουν αρνηθεί αυτά 

τα δικαιώµατα.        

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 (σύντοµα των 27) µας προσφέρει ευκαιρίες για αυξηµένη 

κινητοποίηση και κοινωνική ένταξη µέσω της εργασίας, στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης 

και πολιτικής συµµετοχής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόµη να γίνουν.  

 

Πιστεύω ότι µόνο µία κοινωνική Ευρώπη που θα εγγυάται πρόσβαση στα δικαιώµατα, 

σεβασµό προς τις θεµελιώδεις αρχές µιας αξιοπρεπής ζωής για όλους, ανεξάρτητα από τη 

χώρα, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή το γένος του καθενός µπορεί να προσφέρει πλήρη 

εθνικότητα. Αυτά αναµένω από την Ευρώπη – µια Ευρώπη που πραγµατικά διασφαλίζει 

ίσα δικαιώµατα και την ευκαιρία για όλους τους πολίτες να συµµετέχουν σε όλες τις 

πτυχές της ζωής, που η φωνή τους µπορεί να αγγίξει τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές 

δοµές. Αυτός ο σεβασµός και η επικοινωνία είναι οι µόνοι τρόποι για να επιτύχουµε µια 

πραγµατική κοινωνική Ευρώπη. 
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Αυτές οι Συναντήσεις είναι µία ευκαιρία για όλους εµάς που βιώνουµε φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισµό. Για δύο µέρες, είµαστε η φωνή των οµάδων που ποτέ δεν 

πίστεψαν ή δεν τόλµησαν να πιστέψουν ότι οι φωνές τους θα ακούγονταν στη χώρα τους, 

µε ακόµη λιγότερο απήχηση στις Βρυξέλλες.     

 

∆εν διακηρύττουµε ότι µιλάµε εξ ονόµατος όλων των φτωχών και αποκλεισµένων. ∆εν 

έχουµε τη νοµιµότητα αυτή, αλλά έχουµε οριστεί δηµοκρατικά σε µαζικές συναντήσεις 

στις χώρες µας. Έχουµε την ευκαιρία να λάβουµε µέρος στην παρούσα Συνάντηση, 

ενδεχοµένως για την πρώτη φορά στη ζωή µας. Ωστόσο, αυτό µας αποδίδει το καθήκον 

να κάνουµε τα µέγιστα µετά την 4η Συνάντηση για να φροντίσουµε ότι αυτή η διαδικασία 

θα συνεχιστεί. Είναι καθήκον µας να ασκήσουµε πίεση, να ωθήσουµε όλους τους 

πολιτικούς ηγέτες σε όλα τα επίπεδα να κατανοήσουν την ανάγκη για συνέχιση στις 

συµµετοχικές διαδικασίες, να πραγµατοποιηθεί η κλήση για συνάθροιση των 

προηγούµενων Συναντήσεων: κι εµείς συµµετέχουµε στην Ευρώπη! 

 

Θα ήθελα να υπογραµµίσω τη συνάφεια του φετινού θέµατος «η εικόνα της φτώχειας». 

Είναι πολύ δύσκολο να καταπολεµήσουµε τη φτώχεια και να προωθήσουµε την ενεργή 

συµµετοχή όλων των παικτών από τη στιγµή που ένα µεγάλο τµήµα της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας συνεχίζει να έχει µια αρνητική εικόνα της φτώχειας και των φτωχών. Είναι 

πολύ δύσκολο να πείσουµε τον κόσµο που βιώνει φτώχεια ότι η κατάστασή τους µπορεί 

να αλλάξει, όταν συνεχώς τους κάνουµε να νιώθουν ένοχοι: είναι δικό τους φταίξιµο που 

είναι φτωχοί και αυτοί φταίνε για την κατάσταση. 

 

Η µάχη κατά της φτώχειας είναι καθηµερινή δουλειά για όλους µας. Για να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να παλέψουµε για την εξάλειψη της 

φτώχειας, επιβάλλεται να δείξουµε ένα άλλο πρόσωπο της φτώχειας, ένα πρόσωπο που 

να δείχνει ότι µπορεί να υπάρξει ένας διαφορετικός κόσµος. Γι’ αυτό, πρέπει να 

µιλήσουµε, να κατανοήσει ο ένας τον άλλο, να διαλύσουµε τις αυταπάτες στις 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που περιθωριοποιούν όλους εκείνους που για 

οποιοδήποτε λόγο αντιµετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. 
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Θα σας αφήσω µε µία τσιγγάνικη παροιµία: 

 

«Μπορείς να ιππεύσεις ένα άλογο από την ανάποδη, αλλά το άλογο πάντα θα κινείται 

µπροστά.» 

 

Η Ευρώπη θα δηµιουργηθεί µόνο εάν όλοι µας βάλουµε ένα χεράκι. 

 

 

Κυρία Marie-Josée JACOBS, Υπουργός Οικογένειας και Ενσωµάτωσης, 

Λουξεµβούργο 

 

Πριν από ένα χρόνο, είχα την τιµή να προσκαλεστώ για να παραστώ στην εναρκτήρια 

συνεδρία της «3ης Συνάντησης των Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια» που οργάνωσε η 

Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Απευθυνόµενοι στους µετέχοντες της 3ης Συνάντησης το Μάιο του 2004, τους 

ενηµέρωσα ότι σχεδίαζα να αναλάβω το 2005 την οργάνωση της 4ης Συνάντησης υπό της 

Προεδρίας του Λουξεµβούργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πιστεύω ότι µπορώ να πω ότι αυτή η 4η Συνάντηση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αυτό το 

είδος εκδήλωσης πραγµατικά αρχίζει να αποτελεί θεσµό ως απαραίτητο στοιχείο της 

διαδικασίας κοινωνικής ένταξης της Κοινότητας.  

 

Το γεγονός ότι η Προεδρία του Λουξεµβούργου δύναται να συνεισφέρει σε αυτή τη 

θεσµοθέτηση οφείλεται επίσης στη σηµαντική υποστήριξη που έχει λάβει.  

 

Η υποστήριξη αυτή έχει προέλθει από την Κυβέρνηση του Βελγίου και την Κυβέρνηση 

της Αυστρίας καθώς και από τη ∆ιεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Κοµισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς για τη δέσµευσή τους 

στην 4η Συνάντηση. Επίσης, οφείλω να επαινέσω ολόκληρο το δίκτυο του EAPN για την 
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άριστη δουλεία που έχει κάνει, καθώς και τους εθνικούς εκπροσώπους και τους 

συντονιστές τους για την 4η Συνάντηση. 

 

Όπως και οι προηγούµενες Συναντήσεις, έτσι και η 4η Συνάντηση απευθύνεται σε έναν 

από τους τέσσερεις κοινούς στόχους που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

καταπολέµηση της φτώχειας. Ο στόχος απαιτεί την κινητοποίηση όλων των σχετικών 

φορέων και προτρέπει τα κράτη-µέλη να προωθήσουν την προσωπική έκφραση του 

κόσµου που βιώνει αποκλεισµό να µιλήσει για την κατάστασή του και τις πολιτικές που 

τους επηρεάζουν. 

 

Οργάνωσα την 4η Συνάντηση για να δείξω τη δέσµευσή µου στο στόχο αυτό, µία 

δέσµευση που βασίζεται σε βαθιά πεποίθηση, όπως είχε πει ο Καθηγητής O’ Cinnéide  

του Πανεπιστηµίου Maynooth της Ιρλανδίας που προέδρευσε στην 3η Συνάντηση.  

 

«Οι πολιτικοί διαµορφωτές στρατηγικών µε τις καλύτερες προθέσεις και µε την καλύτερη 

πληροφόρηση δεν µπορούν να ισχυρίζονται ότι αναπτύσσουν πολιτικές, προγράµµατα ή 

πρακτικές για να καταπολεµήσουν τη φτώχεια χωρίς να έχουν ιδέα για το τι σηµαίνει 

φτώχεια, εφόσον τα µόνα άτοµα που µπορούν να µιλήσουν για τη φτώχεια είναι τα άτοµα 

που τη βιώνουν». 

 

Η κυρία Quintin µίλησε στο ίδιο πνεύµα στην 3η Συνάντηση, λέγοντας ότι «Η εποχή που 

οι πολιτικές πλάθονταν από ένα σωρό δηµοσίων υπαλλήλων που ‘γνώριζαν’ τι είναι 

καλύτερο έχει τελειώσει. Σήµερα, στις πολιτικές αποφάσεις έχει µεγαλύτερη βαρύτητα αυτό 

που λένε οι άµεσα ενδιαφερόµενοι». 

 

Κατά τη διάρκεια της διήµερης Συνάντησης, θα δοθεί η ευκαιρία στα µέλη των πολλών 

εθνικών οµάδων εκπροσώπων να µιλήσουν ως πρέσβεις των φτωχών πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων ο αριθµός συνεχίζει να µας απασχολεί. 

 

Το θέµα που θα διερευνήσουν είναι η εικόνα της φτώχειας και ο αντίκτυπος της εικόνας 

αυτής στις πολιτικές ένταξης. 
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Και πόσο ευρύ είναι το θέµα αυτό! 

 

Θα ξεκινήσω τα εισαγωγικά µου σχόλια επί του θέµατος µε δύο παραθέσεις από τον Paul 

Ricoeur, το µεγάλο Γάλλο φιλόσοφο, ο οποίος απεβίωσε µόλις στα τέλη Μαΐου.  

 

Η πρώτη παράθεση αποκαλύπτει τον ανθρωπισµό του Paul Ricoeur, «Το συντοµότερο 

µονοπάτι από εσένα προς τον εαυτό σου είναι µέσω κάποιου άλλου». 

 

Η δεύτερη παράθεση συνοψίζει το θέµα της 4ης Συνάντησης: «Οι αντιλήψεις των άλλων 

µπορούν να µας απελευθερώσουν, αλλά συνάµα να µας φυλακίσουν». 

 

Οι άνθρωποι που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό συχνά φυλακίζονται από 

την εικόνα που δηµιουργείται για αυτούς µέσω των αντιλήψεων των άλλων, των 

αντιλήψεων ατόµων που δεν γνωρίζουν τι σηµαίνει φτώχεια. 

 

Κατά την προετοιµασία της 4ης Συνάντησης, το EAPN συνέθεσε ένα έγγραφο µε τα 

σχόλια των εκπροσώπων επί ορισµένων θεµάτων κατά τη διάρκεια των τριών 

προηγούµενων Συναντήσεων. Στη συλλογή αυτή, ανακάλυψα την εξής απλή ωστόσο 

αληθινή πρόταση: «Η εικόνα των φτωχών είναι λανθασµένη». 

 

Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, οι φτωχοί αποτελούν στερεότυπα. Θα σας εξηγήσω αυτές 

τις αρνητικές απεικονίσεις µε ένα παράδειγµα, το οποίο µου είναι οικείο λόγω της θέσης 

µου ως Υπουργός για το κατώτατο εισόδηµα. 

 

Από το 1986, το Λουξεµβούργο έχει το δικαίωµα σε κατώτατο εισόδηµα, που συνήθως 

ορίζεται µε το γαλλικό ακρωνύµιο RMG. Είναι θεµελιώδης αρχή της δηµοκρατικής 

νοµιµότητας για τα άτοµα ως µεµονωµένες οντότητες να εξασκούν τα δικαιώµατά τους 

ως πολίτες και να συµµετέχουν στην κοινοτική ζωή διεκδικώντας τα δικαιώµατά τους. 

Ωστόσο, 19 χρόνια µετά τη δηµιουργία αυτού, το δικαίωµα σε κατώτατο εισόδηµα 

ακόµη φέρει µια κοινωνική ταµπέλα. Αυτό το είδος της ταµπέλας αποτελεί επίθεση στην 
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ταυτότητα εκείνων που διεκδικούν το δικαίωµά τους στο κατώτατο εισόδηµα και 

µαρκάρονται ως «RMGάδες»  (“RMGers”) (τρακαδόροι επιδοµάτων).  

 

Η κατάσταση αυτή τους στιγµατίζει και διαστρεβλώνει την αντίληψη των κοινωνικών 

πραγµατικοτήτων. Υποβαθµίζοντας τον κόσµο που διεκδικεί το δικαίωµά του στο 

κατώτατο εισόδηµα στη θέση των «RMGάδων» (“RMGers”) είναι σαν να τον 

κατατάσσουµε σε κάποια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων, παρόλο που είναι µια µικτή 

οµάδα όπως κάθε άλλη.   

 

Αντιµετωπίζοντας το άτοµο µόνο ως «τρακαδόρο επιδοµάτων» αµφισβητούµε την 

ταυτότητα και την προσωπική του εικόνα: µία πτυχή της κατάστασής του, δηλαδή το 

πρόβληµα των ανεπαρκών πόρων, καθορίζει το ποιος είναι σε κάθε τοµέα! 

 

Για να παραποιήσω τη φράση του Paul Ricoeur, «Οι αντιλήψεις των άλλων παγιδεύουν 

το άτοµο στην εικόνα των ‘RMGάδων’». 

 

Πολλοί από εσάς υποφέρετε από την παγίδευση αυτή. Επίσης, γνωρίζουν πόσο δύσκολη 

είναι η απελευθέρωση: είστε µοναδικά µεµονωµένα άτοµα, ξεχωριστά από τον καθένα, 

ωστόσο οι άλλοι ακόµη σας προσδίδουν την εικόνα των «RMGάδων». 

 

Μπορείτε να τραγουδήσετε ή να πλέξετε, να είστε ένας επιτυχηµένος αθλητής ή να 

παίζετε το βιολί σαν τον Παγκανίνι, είστε µητέρα, πατέρας, αδελφή, αδελφός, ένα 

αφοσιωµένο µέλος συνδικάτου, µία ανένδοτη φεµινίστρια, ένα σοβαρό άτοµο ή 

οπτιµιστής, οτιδήποτε…, στα µάτια των άλλων πάντοτε θα είστε «RMGάδες», 

τρακαδόροι επιδοµάτων. 

 

Πάντοτε θα αντιπαραθέτω τη χρήση αυτού του όρου και την εικόνα που δηµιουργεί, η 

οποία ταπεινώνει και αποπροσωποιεί.   

 

Υπάρχει λόγος που η Συνάντηση που µας φέρει σήµερα κοντά θα πρέπει να καλείται 

«Συνάντηση ατόµων που βιώνουν φτώχεια»! 
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Οι φωτογραφίες των µετεχόντων δηµοσιεύθηκαν στις πρώτες σελίδες της αναφοράς της 

3ης Συνάντησης. Και για αυτό υπήρχε λόγος! Οι φωτογραφίες αυτές δεν απεικονίζουν 

αόριστες οντότητες, αλλά µεµονωµένα άτοµα: άνδρες και γυναίκες, µερικοί µεγαλύτεροι, 

µερικοί νεότεροι, άνθρωποι µε διαφορετικό χρώµα επιδερµίδας και εκφράσεις, µε 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σηµάδια που τους καθιστούν αµέσως αναγνωρίσιµους. 

 

Οι φωτογραφίες αυτές µεταφέρουν ένα δυνατό µήνυµα: εάν η φτώχεια σηµαίνει την 

έλλειψη εισοδήµατος και προσοδοφόρας εργασίας, την έλλειψη κοινωνικής ισχύς, 

ενδυνάµωσης, συµµετοχής στην κοινωνική ζωή και υπόστασης, αυτοί που είναι ευάλωτοι 

σε αυτά τα πράγµατα δεν µπορεί να συνοψίζονται ως «οι φτωχοί». 

 

Πρώτο και κυριότερο, αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες είναι «άτοµα» και έπειτα είναι 

«άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό». 

 

Σε προηγούµενη Συνάντηση, µία οµάδα εκπροσώπων απαίτησε ότι «τα αποκλεισµένα 

άτοµα θα πρέπει να δώσουν µια ενεργή εικόνα του εαυτού τους, των ικανοτήτων τους να 

λάβουν πρωτοβουλίες για να αλλάξουν τη ζωή τους και να µιλήσουν ως σύλλογοι». 

  

Το αίτηµα αυτό εκφράζει την απόρριψη της αρνητικής εικόνας της φτώχειας. Ωστόσο, η 

δύναµη των εικόνων και των περιγραφών έχει κι άλλες προεκτάσεις. Οι εικόνες µαζί µε 

επεξηγήσεις για τη φτώχεια επηρεάζουν τις προσεγγίσεις πολιτικών σχετικά µε τη 

φτώχεια. 

 

Ο ερευνητής Peter Townsend που έχει µελετήσει πολύ διεξοδικά τα ζητήµατα της 

φτώχειας έδωσε την εξής διφορούµενη κρίση επί του θέµατος, «Η οποιαδήποτε 

επεξήγηση της φτώχειας περιλαµβάνει µια υποκρυπτόµενη συνταγή πολιτικής». 

 

Εποµένως, η 4η Συνάντηση έχει δίκιο που απευθύνεται στις εικόνες και τις αντιλήψεις 

της φτώχειας! 

 



 19

Σε αναφορά που γράφηκε τον Οκτώβριο του 2002 για την Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, πιο 

συγκεκριµένα για τη ∆ιεύθυνση στην οποία είναι επικεφαλής η κυρία Quintin, ο 

ερευνητής Serge Paugam έθεσε το εξής αξίωµα, «Είναι λιγότερο πιθανό για µια χώρα να 

αναπτύξει φιλόδοξες κοινωνικές πολιτικές σε περίπτωση που πολλοί από τους πολίτες της 

αντιµετωπίζουν τη φτώχεια ως πρόβληµα ατοµικής ευθύνης, ενώ αντιθέτως, µια χώρα θα 

είναι περισσότερο πρόθυµη να αφιερώσει πόρους στην καταπολέµηση της φτώχειας εάν οι 

πολίτες της αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αυτό ως αποτέλεσµα συστηµατικής αδικίας που 

καταδικάζει τα πιο στερηµένα θύµατά της σε µία ενιαία µοίρα».  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, χαίροµαι που µπορώ να παραθέσω τα λόγια του Προέδρου της 4ης 

Συνάντησης, του Καθηγητή Schaber, ο οποίος µελετάει τη σχέση ατόµων και φτώχειας 

από το 1974.  

 

Σε µια µελέτη για τη διαρκή φτώχεια που πραγµατοποιήθηκε για την Κοµισιόν το 1982, 

παρατήρησε ότι «τα µισά άτοµα που ερωτήθηκαν στρέφονται προς το άτοµο ως την αιτία 

της φτώχειας και τα άλλα µισά προς την κοινωνία». 

 

Πώς έχουν αλλάξει αυτές οι αντιλήψεις για τη φτώχεια; 

 

Η Αναφορά του Paugam το 2002 απαντάει στο ερώτηµα αυτό. 

 

Η αναφορά δείχνει ότι και στα 14 κράτη-µέλη που συµπεριλήφθηκαν, το 17% των 

ατόµων που ερωτήθηκαν απέδωσαν τη φτώχεια στην αδυναµία, ενώ το 31% την 

απέδωσε στην αδικία.  

 

Οι διαφορές σε εθνικές αντιλήψεις είναι τεράστιες: δηλαδή, 29% των Πορτογάλων, αλλά 

8% των Σουηδών βλέπουν την αδυναµία ως την αιτία της φτώχειας κι ενώ 50% των Αν. 

Γερµανών την αποδίδουν στην αδικία, µόνο 12% των ∆ανών έχουν την ίδια εντύπωση.  

 

Επίσης, η ίδια αναφορά ανακάλυψε ότι γενικά το ποσοστό της «αδυναµίας» βρίσκεται σε 

άνοδο, ενώ η «αδικία» πέφτει κατακόρυφα. Αυτή η αυξανόµενη δυσµενής αντίληψη της 
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φτώχειας από το γενικό κοινό µε ανησυχεί. Θα µπορούσε να ληφθεί ως κίνητρο για την 

αποδυνάµωση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Όχι από µένα! Εγώ έχω αντίθετη 

άποψη – ότι σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση µε 69 εκατοµµύρια άτοµα που είναι εκτεθειµένα 

στον κίνδυνο της φτώχειας και 14 εκατοµµύρια φτωχών ατόµων που εργάζονται, είναι 

ανάγκη να ενδυναµώσουµε τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης. 

 

Συχνά κάνουµε λόγο για τις πολιτικές αυτές από την άποψη της καταπολέµησης της 

φτώχειας: η καταπολέµηση λανθασµένων εικόνων της φτώχειας που µπορεί να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη λανθασµένων πολιτικών για τα άτοµα που ζουν στη φτώχεια θα πρέπει να 

αποτελέσει µέρος αυτής της µάχης. 

 

Η 4η Συνάντηση έχει ως στόχο να εντοπίσει τους καλύτερους τρόπους για την επίτευξη 

αυτού.  

 

 

Κύριος Christian DUPONT, Υπουργός ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, Κοινωνικής 

Ενσωµάτωσης, Αστικών Πολιτικών και Ίσων Ευκαιριών, Βέλγιο 

 

Η παρούσα 4η Συνάντηση αποτελεί µία βασική εκδήλωση στη τρέχουσα µάχη που πρέπει 

να διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξαλειφθεί η φτώχεια. Τα καπρίτσια της 

ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης αποδεικνύουν ότι δεν µπορούν να υπάρξουν βιώσιµες 

εξελίξεις προς την ευρωπαϊκή ενσωµάτωση χωρίς την εδραίωση µιας πραγµατικής 

κοινωνικής Ευρώπης: µια Ευρώπη που είναι σε επαφή µε την κοινωνική πρόοδο και τις 

βασικές ανάγκες των πολιτών της – όλων των πολιτών της, αλλά κυρίως των πιο 

ευάλωτων. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού 

έργου. 

 

Θα πρέπει να εκφραστεί σε κάθε στάδιο του έργου της Ένωσης και στη διαδικασία της 

Λισαβόνας, η οποία θα πρέπει να διευκολύνει την Ευρώπη να συνδυάζει την οικονοµική 

πρόοδο µε την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. 
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Κατά την παρούσα χρονική περίοδο, αξιολογούµε και ρυθµίζουµε τη διαδικασία αυτή. 

Σε αυτό το καίριο χρονικό διάστηµα, το Βέλγιο είναι πεπεισµένο ότι οι διαδικασίες θα 

πρέπει να συνεχίσουν έτσι ώστε να αποφύγουµε µια ανάπτυξη δύο ταχυτήτων, κατά την 

οποία η φτώχεια και η κοινωνική ένταξη θα αποτελέσουν δευτερεύοντα ζητήµατα κατά 

τις διαπραγµατεύσεις που θα είναι εστιασµένες σχεδόν εξολοκλήρου σε οικονοµικά 

ζητήµατα. 

 

Στον αγώνα για µια κοινωνική Ευρώπη, δεν µπορούµε να σιωπήσουµε, να αποκρύψουµε 

ή να αγνοήσουµε τη φτώχεια. Θα πρέπει να τη συζητήσουµε για να θέσουµε ένα τέλος. 

Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι δεν αποτελεί µια φρικτή µοιραία κατάσταση. Πρέπει 

να ξεριζώσουµε τις αιτίες και να τιµήσουµε το εξαίρετο κουράγιο των ανθρώπων, οι 

οποίοι µέρα µε τη µέρα προσπαθούν να ξαναχτίσουν µια κανονική ζωή για τους ίδιους. 

 

Η 4η Συνάντηση παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε στη µάχη αυτή µέσω ενός 

ειλικρινούς και εποικοδοµητικού διαλόγου. Με κάθε σεµνότητα, µπορώ να πω ότι το 

Βέλγιο διαθέτει κάποια εµπειρία στο χώρο αυτό. Η πρώτη µας γενική αναφορά µε θέµα 

τη φτώχεια δηµοσιεύθηκε το 1994. ∆εν θα ήταν υπερβολή να την χαρακτηρίσω ως 

ορόσηµο γεγονός στο Βέλγιο. ∆ηµιουργήθηκε σε στενή συνεργασία µε άτοµα που 

βίωναν τη φτώχεια και έθεσε το ρυθµό για την καταπολέµηση της φτώχειας τα τελευταία 

δέκα χρόνια και άνω.    

 

Γνωρίζουµε ότι αποµένουν πολλά ακόµη να γίνουν. Ήδη δέκα χρόνια τώρα, είµαστε στη 

µέση της αξιολόγησης και ανάπτυξης της διαδικασίας. Και πάλι συνεργαζόµαστε στενά 

µε εκείνα τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια ή είναι σε άµεση επαφή µε αυτά. Στόχος µας 

είναι να παράξουµε µια νέα αναφορά στο πέρας του 2005 που θα θέσει την πολιτική 

ηµερήσια διάταξη για τα επόµενα δέκα χρόνια. Και αυτό το γεγονός προσδίδει µεγάλη 

σπουδαιότητα στην 4η Συνάντηση. 

 

Ας αντλήσουµε έµπνευση από την παρούσα Συνάντηση για να µετατρέψουµε τις 

συζητήσεις σε συγκεκριµένες πράξεις όταν επιστρέψουµε στις διάφορες εργασίες, 

συλλόγους και χώρες µας έτσι ώστε τελικά να βοηθήσουν να εξαλείψουµε τη φτώχεια.   
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Κυρία Ursula HAUBNER, Οµοσπονδιακή Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, 

Γενεών και Προστασίας του Καταναλωτή, Αυστρία 

 

Η Συνάντηση των Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια έχει αποτελέσει πλέον ένα 

θεσµοθετηµένο τµήµα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέµηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η παρούσα 4η Συνάντηση είναι πολύ σηµαντική από 

διάφορες απόψεις: 

 

• Η 4η Συνάντηση εκπληρώνει µια σηµαντική συµβολική λειτουργία κάνοντας  ορατά 

τα θέµατα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Μπορεί να βοηθήσει να συγκεκριµενοποιηθούν τα βασικά θέµατα της 

καταπολέµησης της φτώχειας. Επίσης, µπορεί να διατυπώσει σηµαντικά µηνύµατα σε 

πολιτικό επίπεδο.  

• Οι Συναντήσεις έχουν αρχίσει να αποτελούν ένα φόρουµ για ανταλλαγές και 

πληροφόρηση. Οι µετέχοντες και οι οργανισµοί τους έχουν αρχίσει να γνωρίζονται 

µεταξύ τους. 

• Οι Συναντήσεις δίνουν φυσική έκφραση σε µία κεντρική πτυχή της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής στην καταπολέµηση της φτώχειας και του αποκλεισµού µέσω της 

κινητοποίησης όλων των παικτών, καθώς και των ατόµων που βιώνουν 

φτώχεια/αποκλεισµό. 

 

Οι Συναντήσεις προσφέρουν µία πολύτιµη ευκαιρία για πολύπλευρες ανταλλαγές και για 

γνώση του ενός για τον άλλο. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει διαφορετικές 

στρατηγικές για να καταπολεµήσουν τη φτώχεια. Η Αυστρία, για παράδειγµα, έχει 

ακολουθήσει το δρόµο της µείωσης της οικογενειακής φτώχειας µε την εισαγωγή 

επιδόµατος για τα παιδιά. 

 

Σας διαβεβαιώνω ότι η Αυστριακή Προεδρία κατά το πρώτο µισό του 2006 θα συνεχίσει 

την παράδοση των Συναντήσεων αυτών και ότι θα παρακολουθούµε στενά τα 

αποτελέσµατα της φετινής Συνάντησης. 
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Η επόµενη χρονιά θα στιγµατιστεί από σηµαντικά γεγονότα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

• µέχρι το τέλος του 2005, όλες οι χώρες θα αναφέρουν τα αποτελέσµατα των Εθνικών 

Σχεδίων ∆ράσης για την Ένταξη, τα οποία θα αναβαθµιστούν για την περίοδο 2005-

2006. 

• επίσης, τον Ιούνιο του 2005, όλα τα κράτη-µέλη θα απαντήσουν σε ερωτηµατολόγιο 

της Κοµισιόν για την αξιολόγηση της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού. Όλα τα 

ευρωπαϊκά δίκτυα και λοιποί παίκτες θα πρέπει να συµµετάσχουν στην αξιολόγηση 

αυτή. 

 

Ένα τµήµα αυτής της αξιολόγησης σχετίζεται µε την κινητοποίηση όλων των παικτών 

και τη συνεργασία τους σε εθνικό επίπεδο, η οποία περιλαµβάνει άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια/αποκλεισµό και τους οργανισµούς που τους εκπροσωπούν. Η συµµετοχή 

ατόµων που βιώνουν φτώχεια προσθέτει στη σπουδαιότητα των ανταλλαγών. Η 

καταπολέµηση της φτώχειας θα πρέπει να βασιστεί στα βιώµατά τους.  

 

Πέρα από τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης, δύο επιπλέον διαδικασίες έρχονται να 

αντιµετωπίσουν την καταπολέµηση της φτώχειας 

• η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού για βιώσιµες, επαρκείς συντάξεις και 

• η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού για ιατρική περίθαλψη και µακρόχρονη περίθαλψη. 

 

Και οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να ενισχυθούν και να γίνουν περισσότερο αποδοτικές. 

 

Οι προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας για το πρώτο µισό του 2006 θα 

περιλαµβάνουν τη συζήτηση νέων µεθόδων και στόχων σχετικά µε την κοινωνική ένταξη 

και την κοινωνική προστασία. Η Συνάντηση αυτή – σε συνδυασµό µε νέους κοινούς 

στόχους – µπορεί να θέσει συστάσεις σχετικά µε το βέλτιστο τρόπο πραγµατοποίησης 

της διαδικασίας ένταξης. 

 

Κατά την άποψή µου, οι πολιτικές για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού θα πρέπει να ακολουθήσουν την αρχή της επικουρικότητας και 

να λειτουργούν στο πιο άµεσο επίπεδο κοντά στον κόσµο που βιώνει φτώχεια/κοινωνικό 
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αποκλεισµό που είναι η οικογένεια. Τα κράτη φέρουν την ευθύνη να εδραιώσουν ένα 

νοµικό πλαίσιο για να βοηθήσουν τις οικογένειες και να τους παρέχουν µία ζωή 

απαλλαγµένη από φτώχεια και ανασφάλεια.  

 

Το πλαίσιο µιας οικογενειακής πολιτικής περιλαµβάνει µέτρα, όπως: 

• Κατάλληλη οικονοµική υποστήριξη για τη διασφάλιση της οικογενειακής ζωής 

• Εδραίωση ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει την ισορροπία στη ζωή µιας 

εργαζόµενης οικογένειας 

• Παροχή ποιότητας και οικονοµικά προσιτών κοινωνικών και υγειονοµικών 

υπηρεσιών  

• ∆ιασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για τα παιδιά 

• Ειδική υποστήριξη σε οικογένειες µε ειδικές ανάγκες 

 

Τα υψηλότερα επίπεδα ευηµερίας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν εάν οι άµεσες 

δυσκολίες δεν επιλυθούν. Η ένταξη ατόµων που βιώνουν φτώχεια/αποκλεισµό θα πρέπει 

να ξεκινήσει από το πιο χαµηλό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές είναι οι πρώτοι συνεργάτες 

των ατόµων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Στο επίπεδο αυτό, η ένταξη συχνά είναι 

αποτέλεσµα προσωπικών επαφών. Τα προβλήµατα µπορεί να προκύψουν όταν οι αρχές 

δεν δείχνουν την απαραίτητη κατανόηση ή τυποποιούν τα άτοµα µε τέτοιο τρόπο που δεν 

αντανακλά τις διάφορες πραγµατικότητες της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

 

Επίσης, τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια αντιµετωπίζουν δυσκολία στο να έχουν 

πρόσβαση σε βοήθεια για διάφορους λόγους. 

 

Οι δυσκολίες αυτές συχνά συνδέονται µε την εικόνα της φτώχειας που έχει µια 

συγκεκριµένη κοινωνία, η οποία συχνά απεικονίζεται ως επαίσχυντη και ζήτηµα 

προσωπικού σφάλµατος. 

 

Η φτώχεια αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόµενο και είναι αρχή της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής να την καταπολεµήσει. Οι προσωπικοί λόγοι, όπως το φτωχό εκπαιδευτικό 



 25

επίπεδο ή προβλήµατα υγείας µπορεί να επιδεινώνονται από την αδυναµία παροχής των 

απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών ή την έλλειψη θέσεων εργασίας. 

 

Οι εικασίες δεν µπορούν να δώσουν µια ρεαλιστική εικόνα και µπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσµα τις διακρίσεις κατά των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και αυτό-αποκλεισµό. 

Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ τόσο σηµαντικό το θέµα της 4ης Συνάντησης. 

 

Επίσης, οι συζητήσεις θα εξετάσουν πως ορισµένες εικόνες και αντιλήψεις της φτώχειας 

επηρεάζουν τη δηµιουργία των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Ένταξη και πως θα 

πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Προφανώς, οι αλλαγές δεν θα πραγµατοποιηθούν σε µια 

µέρα. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να συζητηθεί το θέµα αυτό και να κάνουµε ένα πρώτο 

βήµα προς την κατεύθυνση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

θα παρουσιάσουν οι διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών. 

 

Για να µην αποτελέσει η Συνάντηση αυτή µία και µοναδική εκδήλωση, όλοι οι 

µετέχοντες θα πρέπει να διαδώσουν τα αποτελέσµατα των εργασιών τους στους 

οργανισµούς και τους τοµείς τους και να προωθήσουν τη συζήτηση. Ως οργανώτρια της 

επόµενης Συνάντησης, η Αυστρία θα κάνει ότι καλύτερο µπορεί για να προωθήσει το 

διάλογο σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της παρούσης Συνάντησης. 

 

Προτού κλείσω την οµιλία µου, θα ήθελα να θίξω ένα θέµα που συζητήθηκε πέρυσι και 

αποτελεί θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Συνάντησης του 2005: η απελευθέρωση των 

υπηρεσιών, ειδικά της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

Όπως γνωρίζετε, η Κοµισιόν έχει εισάγει µία οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες, τη γνωστή 

Οδηγία Βόλκενστάιν που καλύπτει όλες τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, 

συµπεριλαµβανοµένων της υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

Αυτή απέτυχε να λάβει υπόψη τη διαφορά µεταξύ των κοινωνικών και άλλων 

υπηρεσιών. Η αγορά είναι λιγότερο σηµαντική αναφορικά µε τις κοινωνικές υπηρεσίες, 

οι οποίες, εξ ορισµού, επικεντρώνονται στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. 
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Οι κοινωνικές υπηρεσίες χρειάζονται µια προσωπική, συνεχή και υπεύθυνη σχέση. 

 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες αντισταθµίζουν τα αρνητικά αποτελέσµατα της αγοράς. 

 

Γι’ αυτό το λόγο υποστήριζα συνεχώς ότι πρέπει η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες να 

εξαιρεθούν από την Οδηγία κι ευελπιστώ ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσµα των 

συζητήσεων επί του θέµατος. 

 

Είναι τιµή µου να ανακοινώσω ότι η Αυστριακή Προεδρία θα οργανώσει την 5η 

Συνάντηση στις αρχές Μαΐου 2006 στις Βρυξέλλες. Η Αυστρία µετά χαράς θα 

ακολουθήσει την παράδοση και σας προσκαλεί όλους εσάς που είστε σήµερα παρόντες 

να συµµετέχετε στη Συνάντηση της επόµενης χρονιάς. 

 

 

 

Κυρία Odile QUINTIN, Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, Γενική ∆ιευθύντρια, Γενική 

∆ιεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών 

 

Για µένα, η 4η Συνάντηση συµβολίζει τη δέσµευση της Ένωσης να εργαστεί για την 

καταπολέµηση της φτώχειας. 

 

Πρώτον, επειδή η φτώχεια αποτελεί παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 

θεµελιωδών δικαιωµάτων: η Καταστατική Χάρτα των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

αναγνωρίζει το δικαίωµα «σε µία αξιοπρεπή ζωή». Όλες οι χώρες θα πρέπει να 

πασχίσουν να εφαρµόσουν το δικαίωµα αυτό. Είναι µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 

που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Η Κοµισιόν θα συµβάλλει 

στην προσπάθεια αυτή µε µία προσεχή πρωτοβουλία αναφορικά µε εγγυηµένους πόρους, 

συµπεριλαµβανοµένου του κατώτατου εισοδήµατος. 
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∆εύτερον, επειδή η κοινωνική συνοχή συνεισφέρει στην ανάπτυξη, ευηµερία και 

εργασία. Αυτό είναι το µήνυµα που υιοθέτησε η Ένωση τον περασµένο Μάρτιο µε την 

επιθεώρηση της «Στρατηγικής της Λισαβόνας». Τα 25 κράτη-µέλη θα πρέπει να το 

λάβουν υπόψη όταν θα συντάσσουν τα «εθνικά µεταρρυθµιστικά σχέδια» τους αυτό το 

φθινόπωρο. Στη Σύνοδο Κορυφή των Ηγετών Κρατών και Κυβερνήσεων θα δοθεί µία 

ετήσια έκθεση µε θέµα την κοινωνική συνοχή, η οποία θα δείχνει την πολιτική 

σπουδαιότητα που προσδίδει η Ένωση στα ερωτήµατα αυτά. 

 

Από το ∆εκέµβριο του 2001, η διαδοχικές Προεδρίες της Ένωσης επιδιώκουν να 

εκφράσουν τη δέσµευση αυτή µε τη διοργάνωση των συναντήσεων αυτών και τη 

συµµετοχή αναγνωρισµένων µη κυβερνητικών οργανισµών κατά της φτώχειας. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε υποστήριζε τις πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες 

καταδεικνύουν τη ζωτική ανάγκη που υπάρχει να συµµετέχουν άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια σε πολιτικές για την αντιµετώπιση του αποκλεισµού. 

 

Ο ευρωπαϊκός συντονισµός των εθνικών πολιτικών σχετικά µε τον αποκλεισµό βασίζεται 

στην ανάµιξη και την κινητοποίηση όλων των παικτών που συµµετέχουν στις πολιτικές 

αυτές.  

 

Για να επιτύχουν οι πολιτικές αυτές, πρέπει να ακουστεί η φωνή του κόσµου που βιώνει 

φτώχεια. Πράγµατι, τα δηµοψηφίσµατα της Γαλλίας και της Ολλανδίας έδειξαν την 

έντονη διαµαρτυρία του κόσµου που θέλει να ακουστεί η φωνή του. Ακόµη υπάρχει πολύ 

δουλειά να γίνει. Παρά το γεγονός ότι µερικές χώρες έχουν αυξηµένη συµµετοχή ατόµων 

που βιώνουν αποκλεισµό και φτώχεια και διαβούλευση µη κυβερνητικών οργανισµών 

που τους εκπροσωπούν, ωστόσο, η συµµετοχή ατόµων που βιώνουν φτώχεια είναι γενικά 

ακόµη ελάχιστη. 

 

Τα κράτη-µέλη ειδικότερα δεν συνηθίζουν να συντάσσουν κατάλληλα στρατηγικά 

«σχέδια δράσης», αλλά να παράγουν περισσότερο απλές περιγραφικές αναφορές. Ένα 

σχέδιο δράσης δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό όταν δεν αντικατοπτρίζει τις 
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δεσµεύσεις στους πιο δύσκολους στόχους όσο πιο λεπτοµερώς γίνεται, οι οποίοι 

επιτρέπουν τη διάφανη συλλογική αξιολόγηση. 

 

Είναι πασιφανές ότι η οικονοµική επιβράδυνση και η αύξηση της ανεργίας έχουν αλλάξει 

ριζικά το πολιτικό πλαίσιο αναφορικά µε την καταπολέµηση της φτώχειας. Σε ορισµένες 

χώρες, ο αριθµός των ατόµων που κινδυνεύουν από φτώχεια, ειδικά αυτοί που ανήκουν 

στις ευάλωτες οµάδες, αυξάνεται. Ζητήµατα όπως η πνευµατική υγεία, η υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ και η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών συνεχίζουν να στιγµατίζουν 

και να υποσκάπτουν τις κοινωνίες µας.  

 

Οι διακρίσεις – πολλαπλές σε ορισµένες περιπτώσεις – αποτελούν εµπόδιο στην 

ενσωµάτωση για πολύ κόσµο, ειδικά για όσους ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζονται µέσω διαστρεβλωµένων 

αντιλήψεων και απεικονίσεων, όχι µόνο στα ΜΜΕ. Η αναφορά που παρουσιάζεται 

σήµερα αναθεµατίζει το εµπόδιο που δηµιούργησαν αυτές οι περιγραφές και εικόνες. 

 

Εποµένως, είναι ανάγκη να συνεχίσουµε να συνδυάζουµε µια γενική προσέγγιση που 

διαµορφώνει το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής µε µια προσέγγιση που έχει ως 

στόχο τις οµάδες που αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες, µε τρόπο που να 

αντικατοπτρίζονται τα τοπικά πλαίσια. 

 

Έτσι δηµιουργείται και η υπόθεση για να συνδεθεί η καταπολέµηση του αποκλεισµού µε 

την καταπολέµηση των διακρίσεων που µπορεί να βασιστεί σε ένα εκτενές και 

αποτελεσµατικό ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο. Εγγυάται σε όλα τα άτοµα, όπου κι αν 

ζουν στην Ευρώπη, την ίδια προστασία κατά των διακρίσεων, ανεξάρτητα από το φύλο, 

την εθνική ή φυλετική καταγωγή, θρησκεία, ηλικία, ιδιότητες ή σεξουαλικές 

προτιµήσεις.  

 

Πράγµατι, η Κοµισιόν µόλις αποκάλυψε τη στρατηγική της να αποκρούσει τη διάκριση, 

καθώς και τις πολλαπλές διακρίσεις στα χρόνια που έπονται. Συνεπώς, το 2007 θα 

αποτελέσει το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Ωστόσο, η δράση που 
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εστιάζεται µονάχα στην εξάλειψη των διακρίσεων δεν επαρκεί για να υποχωρήσουν τα 

εµπόδια που αντιµετωπίζουν ορισµένες µειονότητες, ειδικά η κατάσταση των Ρόµα. 

Απαιτείται θετική δράση για να σηµειωθούν σηµαντικές βελτιώσεις της κατάστασής 

τους. Γι’ αυτό το λόγο, η Κοµισιόν θα δηµιουργήσει µία οµάδα εργασίας διανοουµένων 

για να εξετάσουν και να συστήσουν προσεγγίσεις για την προώθηση µιας βελτιωµένης 

κοινωνικής και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης για τις µειονότητες αυτές.   

 

Επιπλέον, η καταπολέµηση της φτώχειας θα πρέπει να αποτελέσει τµήµα των κινήσεων 

προς τον εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων µας κοινωνικής 

προστασίας.  

 

Κι αυτό γιατί ο εδραιωµένος κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση για 

τα συστήµατα αυτά, όσο και η δηµογραφική γήρανση, για παράδειγµα. Εποµένως, τα 

συστήµατα αυτά θα πρέπει να µεταρρυθµιστούν ως τµήµα µιας πραγµατικά 

ολοκληρωµένης στρατηγικής µε «κοινούς στόχους» για τα συστήµατα συνταξιοδότησης, 

την καταπολέµηση του αποκλεισµού και τα συστήµατα υγείας. Αυτή είναι σε εξέλιξη και 

θα ολοκληρωθεί το 2006. 

 

Για να είναι επιτυχείς, οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να επιδιώκουν δύο παράλληλους 

στόχους: να διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα της 

κοινωνικής προστασίας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες διαδραµατίζουν έναν αποφασιστικό 

ρόλο εδώ. Οι συζητήσεις έχουν τονίσει τη δυσκολία που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις 

να γίνει διαχωρισµός των αποστολών αυτών των υπηρεσιών από τη νοµική τους 

υπόσταση, καθώς και την ευρύτερη ανησυχία σχετικά µε τη νοµική ανασφάλεια. Η 

Κοµισιόν έχει καταπιαστεί µε την Επικοινωνία που θα διευκρινίσει το νοµικό πλαίσιο 

που µπορεί να εφαρµοστεί στις υπηρεσίες αυτές και τις αποστολές τους.  

 

Οι τρεις προηγούµενες συναντήσεις αποσαφήνισαν τη σπουδαιότητα να υπάρχουν 

επαρκείς οικονοµικοί πόροι και ανθρώπινο δυναµικό για να διευκολυνθεί η 

αποτελεσµατική συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Ωστόσο, είναι εξίσου 
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σηµαντικό να δοθεί χρόνος για τη συµµετοχή αυτή, καθώς και µία στάση εµπιστοσύνης 

και σεβασµού.  

 

Ευελπιστούµε ότι οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί θα αντλήσουν κίνητρα από την 

παρούσα διαδικασία, από την οποία απαιτείται όλοι µας να αναλογιστούµε τις 

στρατηγικές για την καταπολέµηση του αποκλεισµού, να θέσουµε στόχους και να 

συνεισφέρουµε στην πραγµάτωσή τους. Η «οργανωµένη πολιτική κοινωνία» δεν µπορεί 

πλέον να αρκείται στο να παραµένει αντιπολίτευση · θα πρέπει να αποτελέσει έναν 

πραγµατικό παίκτη στις κοινωνικές πολιτικές. 

 

 

Εν συνεχεία των συζητήσεων στις τρεις προηγούµενες 

συναντήσεις  
 

Μερικά από τα ερωτήµατα που προέκυψαν στις προηγούµενες συναντήσεις παρέµειναν 

αναπάντητα, ειδικά στα θέµατα της εργασίας, των διακρίσεων και ρατσισµού, της 

απελευθέρωσης των υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής και Εθνικής υποστήριξης για τη 

συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Για να επιτευχθεί συνέχεια µεταξύ των 

Συναντήσεων, τα ερωτήµατα αυτά διατυπώθηκαν εκ νέου και διάφοροι οµιλητές 

προσπάθησαν αν όχι να τα απαντήσουν, τουλάχιστον τα διαλευκάνουν ή να δώσουν µια 

εικόνα της παρούσης κατάστασής τους. 

 

Κύριος Jozef NIEMIEC, Γραµµατέας Συνοµοσπονδίας, Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων (ETUC) 

 

Άτοµα που απέχουν από την αγορά εργασίας, καθώς και γυναίκες που αντιµετωπίζουν 

ιδιαίτερα εµπόδια, έχουν ανάγκη από ατοµική κατάρτιση και υποστήριξη. Πόσο 

αποτελεσµατικά αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εργασίας την ανάγκη αυτή και 

πως µπορεί να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική αυτή θα φέρει πρόσβαση σε πραγµατικές 

θέσεις εργασίας; 
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Τα γεγονότα δείχνουν ότι η εργασία ακόµη παραµένει ως ένας από τους κύριους τρόπους 

για να προφυλαχτεί κανείς από τον κίνδυνο της φτώχειας και του αποκλεισµού. Βέβαια 

αν και τα άτοµα που είναι αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας είναι περισσότερο 

ευάλωτα προς την φτώχεια, είναι ξεκάθαρο ότι απλά το να έχει κανείς δουλειά δεν αρκεί 

πλέον για να αποφύγει τη φτώχεια. Ο αυξανόµενος αριθµός των «φτωχών µε εργασία» 

είναι ο λόγος που παλεύουµε για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε δουλειές, καθώς και για να 

διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητά τους. 

 

Εποµένως είµαστε ενάντια µιας πολιτικής που θα εξανάγκαζε τους ανθρώπους να 

αναλάβουν µια δουλειά σε οποιαδήποτε τιµή και απαιτούµε δουλειές ποιότητας · δηλαδή, 

µια δουλειά στην οποία το άτοµο νιώθει ικανοποιηµένο και κερδίζει ένα αξιοπρεπές 

εισόδηµα που του παρέχει τους πόρους που χρειάζεται για να ανυψωθεί αυτός/ή και η 

οικογένειά του/της πάνω από το όριο της φτώχειας.     

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων (ETUC) δεν αντιλαµβάνεται τη διαχείριση του κοινωνικού αποκλεισµού ως 

απάντηση. Παλεύουµε για να δεσµευτούν οι κυβερνήσεις να εξαλείψουν τη φτώχεια και 

η καλύτερη πολιτική είναι η πρόληψη. Η µάχη αυτή είναι µέρος µιας ευρύτερης 

εκστρατείας που θα διασφαλίσει το σεβασµό για τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των 

Ευρωπαίων πολιτών. Από αυτή την άποψη, ο κοινωνικός αποκλεισµός πολύ συχνά 

αποτρέπει τα άτοµα να εξασκήσουν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα τους. Κατά 

συνέπεια, η Συνάντηση αυτή συνδέεται µε τη συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης που 

περιλαµβάνεται στο προσχέδιο της συνταγµατικής συνθήκης για το µέλλον της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.    

 

Η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) ασχολείται πλήρως µε τις 

συζητήσεις αυτές. Αντιλαµβανόµαστε τη συνταγµατική συνθήκη ως δηµιουργία ενός 

νοµικού πλαισίου µε το οποίο θα εξισορροπήσουµε τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Μετατρέπει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη σε στόχους και εισάγει την ιδέα της 

οικονοµίας κοινωνικής αγοράς. Παρέχει επιπρόσθετη νοµική δύναµη στην Καταστατική 
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Χάρτα των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και επιτρέψτε µου να πω επίσης, το δικαίωµα να 

ζει κανείς µια αξιοπρεπή ζωή, όπως τόνισε η κυρία Quintin, εκπρόσωπος της Κοµισιόν. 

Η πρόσφατη απόρριψη του προσχέδιου της συνθήκης από τη Γαλλία και την Ολλανδία 

αποτελεί παρακώλυση στη µάχη µας για κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. 

 

Η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) συναινεί µε το σκεπτικό ότι οι 

διάφορες πολιτικές που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων σχετικά µε την 

κοινωνική συνοχή δεν είναι κατάλληλα οργανωµένες. Βρίσκουµε λυπηρό το γεγονός ότι 

η κοινωνική ένταξη και η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελούν πλέον 

προτεραιότητες της Στρατηγικής της Λισαβόνας όπως αναθεωρήθηκε στη Σύνοδο 

Κορυφής την άνοιξη του 2005. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε τις αναλύσεις που 

στρέφονται προς επίµονες σαφείς τάσεις προς αυξανόµενους κίνδυνους φτώχειας. Το 

γεγονός ότι το ένα τέταρτο του κόσµου που ζει µε τον κίνδυνο της φτώχειας έχει δουλειά 

υποδεικνύει σαφώς ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα λιγότερη φτώχεια. 

 

Αναµένοντας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο, στο οποίο θα τεθούν ολοκληρωµένες 

κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη και εργασία, η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων (ETUC) ανησυχεί για την πιθανή απόκλιση που υπονοείται στο σλόγκαν 

“making work pay” («η δουλειά πρέπει να πληρώνει»). Η όλη έµφαση τίθεται στα 

επιδόµατα και τη φορολογική µεταρρύθµιση, ενώ λείπει τελείως η πτυχή του 

«αξιοπρεπούς και δίκαιου εισοδήµατος» και η επίκληση για την «ανάπτυξη κατάλληλων 

πολιτικών µε σκοπό να µειωθεί ο αριθµός των «φτωχών εργαζοµένων» έχει αποσυρθεί. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά σηµάδια. Η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 

(ETUC) είναι στην ευχάριστη θέση να επισηµάνει ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εργασίας 

έχουν διατηρήσει τη βασική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Εργασίας µε την 

εκ νέου εισαγωγή των προτύπων µέτρησης και στόχων της απασχόλησης και της αγοράς 

εργασίας, όπως η συµµετοχή στη δια βίου µάθηση, µέτρα «νέου ξεκινήµατος» για τους 

ανέργους, µέτρα για τους ανέργους επί µακρόχρονη περίοδο, παροχή παιδικής φροντίδας. 

Μην επιτρέποντας σε αυτούς τους σαφείς στόχους να αντικατασταθούν από µία απλή 
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έκφραση καλών προθέσεων, έχουν αποφύγει να προχωρήσουν στη δηµιουργία θέσεων 

εργασίας µε κάθε τρόπο.  

 

Θα ήθελα να τονίσω το ρόλο που διαδραµατίζουν οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος που 

θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «το κοινωνικό περιβάλλον της εργασίας», δηλαδή 

πρόσβαση σε στέγαση, υγεία και εκπαίδευση. Πρόκειται για ζωτικά µέσα για την 

κατάρριψη των εµποδίων του αποκλεισµού. Συµφωνώ µε τους λοιπούς οµιλητές ότι θα 

πρέπει να τονίσουµε τον κίνδυνο που εµπεριέχεται στην αντιµετώπιση των υπηρεσιών 

αυτών ως καθαρά εµπορικών υπηρεσιών, όπως προτάθηκε στο προσχέδιο της λεγόµενης 

Οδηγίας «Βόλκενστάιν». Η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) πιστεύει 

ότι θα υπονοµεύσει την απόδοση της υποχρέωσής της για το δηµόσιο συµφέρον προς την 

κοινωνία. Εµείς πιστεύουµε ότι η µελλοντική Επικοινωνία της Κοµισιόν σχετικά µε τις 

κοινωνικές υπηρεσίες θα επιληφθεί αυτών των θεµάτων καταλλήλως. 

 

Εν κατακλείδι, νιώθω ότι είναι σηµαντικό να υπογραµµίσω το ρόλο της συνεργασίας 

µεταξύ όλων των παικτών που αναµειγνύονται σε όλα τα επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό 

και τοπικό – στην παρούσα διαδικασία καταπολέµησης της φτώχειας. Οι συνεργασίες 

είναι απαραίτητες για να ενδυναµωθούν οι ικανότητες του ενός και του άλλου. ∆εν θα 

υπάρξει µείωση στη δέσµευση της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) 

σχετικά µε την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και την ενδυνάµωση αυτών 

των συνεργασιών στον κύκλο δραστηριοτήτων της.  

 

 

Κυρία Cherry SHORT, Επιτροπή Φυλετικής Ισότητας, Ηνωµένο Βασίλειο 

 

Η διάκριση, συµπεριλαµβανοµένης της διάκρισης φύλων και του ρατσισµού, αποτελεί 

µία από τις αιτίες που οδηγούν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Ποιος είναι ο 

ρόλος που θα πρέπει να διαδραµατίσουν η ΕΕ και τα κράτη-µέλη για να επιληφθούν 

αυτής της πραγµατικότητας και πως θα µπορούσε να ενισχυθεί το έργο τους; 
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Άλλαξα ελαφρώς τον τίτλο της οµιλίας µου καθώς δεν είµαι ειδικός για να µιλήσω για το 

ρόλο που διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών στην 

αντιµετώπιση της διάκρισης φύλων και του ρατσισµού.  

 

Η ειδικότητά µου σχετίζεται περισσότερο µε την κατανόηση της φυλετικής διάκρισης και 

τι θα πρέπει να γίνει για να αντιµετωπιστεί.  

 

Σήµερα θα τοποθετηθώ στο γεγονός ότι η ΕΕ και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν τη διάκριση και το ρατσισµό ως 

• παράγοντες που συντελούν και οφείλονται στη φτώχεια που πολλοί βιώνουν, 

• εµπόδια που τους αποτρέπουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια, 

• επιπλέον διαστάσεις στο βίωµα της φτώχειας, ειδικά για όσους ζουν σε στερηµένες 

και περιθωριοποιηµένες κοινότητες. 

 

Υπό το πρίσµα αυτό, εύκολα καταλαβαίνουµε ότι η διάκριση και ο ρατσισµός έχουν ένα 

ευρύ αντίκτυπο στη ζωή πολλών ανθρώπων και κοινοτήτων που ζουν στην ΕΕ. 

 

Ένα πράγµα που θα µπορούσαν να κάνουν οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 

θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο, θα ήταν να διασφαλίσουν: 

• την ισχύ αποτελεσµατικών νόµων ενάντια σε κάθε σχετική µορφή διάκρισης  

• δηµόσια συζήτηση από κυβερνητικούς ηγέτες και πολιτικούς που τίθεται κατά της 

γλώσσας του αποκλεισµού και επαινεί τη δύναµη που υπάρχει στην ποικιλοµορφία  

• τη δηµιουργία ανεξάρτητων επαρκώς επιδοτούµενων σωµάτων, όπως η Επιτροπή 

µου, έχοντας την ευθύνη να υποστηρίξουν άτοµα που αντιµετωπίζουν διακρίσεις και 

να διεξάγουν έρευνες για να απαιτήσουν περισσότερη γενική αλλαγή.  

 

Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε τη διάκριση επί τη βάση της εθνικότητας, 

ρατσισµού και άλλων ανισοτήτων, εάν θέλουµε πραγµατικά να πολεµήσουµε τις αιτίες 

του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας. Γενικές έρευνες δείχνουν ότι οι οµάδες 

έγχρωµων, Ασιατών και Κινεζών που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία είναι πιο πιθανό να 

ζουν κάτω από το όριο φτώχειας, να µεταφέρονται εντός και εκτός της κατάστασης της  
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φτώχειας και είναι περισσότερο πιθανό να βιώσουν σχετική υλική φτώχεια και στέρηση 

συγκριτικά µε τους λευκούς πληθυσµούς. 

 

Ωστόσο, το 2001, το 33% περίπου των κοινοτήτων των Ινδών ζούσαν κάτω από το όριο 

φτώχειας. Το ποσοστό αυξάνεται σε 40% για τις οικογένειες εγχρώµων µε καταγωγή από 

Καραϊβική και 50% για τους έγχρωµους της Αφρικής, ενώ το ποσοστό για ολόκληρο τον 

πληθυσµό που ζούσε κάτω από το όριο φτώχειας ήταν µόνο 25%. 

 

Λοιπές ενδείξεις – όπως το µέρος κατοικίας, επάγγελµα, επίπεδο εκπαίδευσης – είναι 

σηµαντικές και θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο στόχο της εξάλειψης της φτώχειας.  

 

Τι θα πρέπει να γίνει; 

 

Η απάντηση είναι σαφής: τα κράτη-µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 

αντιµετωπίσουν αποφασιστικά τη φυλετική διάκριση. 

 

Θα πρότεινα τα ακόλουθα: 

• ενώ η ΕΕ έχει ήδη αναπτύξει πολλά νοµικά εργαλεία για την αντιµετώπιση των 

διακρίσεων, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Είναι άκρως σηµαντικό να 

εφαρµοστεί πιο αυστηρά η νοµοθεσία κατά των διακρίσεων της ΕΕ στα κράτη-µέλη 

• η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει διαρθρωτική επιδότηση για να 

αγγίξει τις πιο φτωχές οµάδες και τις πιο επίµονες τσέπες της φτώχειας. 

• Θα πρέπει να αναπτυχθούν οµαδικές συναντήσεις αναθεώρησης και διαβουλεύσεις 

για την αναπαραγωγή καλών πρακτικών και την εξάπλωση βιωµάτων των οµάδων 

που αντιµετωπίζουν διακρίσεις και ρατσισµό. 

• Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να εισάγουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση του κατά 

πόσο είναι αποτελεσµατικές οι πολιτικές κατά των διακρίσεων. 

• Τα περισσότερα κράτη-µέλη χρειάζονται επίσης να αναπτύξουν µια ώριµη συζήτηση 

σχετικά µε το ρατσισµό και τις διακρίσεις κατά των εθνικών µειονοτήτων. 

• ∆ηµόσια συζήτηση για το ρόλο της µετανάστευσης και µέρος αυτής της συζήτησης 

αποτελεί η ιστορία των εθνικών µειονοτήτων στην Ευρώπη. 
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• Πάνω από όλα, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να θέσουν την αντίθεση στο ρατσισµό και 

την ισότητα σε όλους τους τοµείς των πολιτικών, από την εργασία και τη στέγαση ως 

την εκπαίδευση και τις µεταφορές. 

 

Παρά τη σηµαντική προοπτική που ενυπάρχει στις εθνικές µειονοτικές κοινότητες, η 

διάκριση επί τη βάση της φυλής, θρησκείας, χρώµατος, εθνικότητας, φύλου ή του 

συνδυασµού κάποιων ή όλων των χαρακτηριστικών αυτών, συνεχίζει να καταλήγει στην 

υλική και κοινωνική πρόκληση φτώχειας για πολλούς ανθρώπους. 

 

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι: 

- η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει σκοπούς για συνεχή οικονοµική ανάπτυξη 

βασισµένη στην κοινωνική συνοχή. 

- Το κλειδί για την καλλιέργεια της κοινωνικής συνοχής είναι η καταπολέµηση της 

φτώχειας 

- Το κλειδί για την καταπολέµηση της φτώχειας είναι η καταπολέµηση των 

διακρίσεων και του ρατσισµού 

- Το κλειδί για µία τέτοια δράση εκ µέρους των κυβερνήσεων περιλαµβάνει τρία 

πράγµατα: 

o Αποτελεσµατικούς και ισχυρούς νόµους 

o Προσοχή στις δυνατές φωνές από χαµηλά επίπεδα που µπορούν να 

µιλήσουν για την εµπειρία εκείνων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις και 

ρατσισµό 

o Σαφή σχέδια δράσης που όλοι να µπορούν να παρακολουθούν και να 

επαληθεύουν. 
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Κύριος Raymond MAES, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας  

 

Τι θα γίνει για να αντιµετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες της απελευθέρωσης των 

υπηρεσιών, όπως το νερό και ο ηλεκτρισµός, και ο αντίκτυπος του ανταγωνισµού σχετικά 

µε την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών; 

 

Τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί η ελάχιστη παροχή 

βασικών αναγκών (νερό, ηλεκτρισµός) και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ποιοτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες; 

 

Ήδη από το 2003 έχουν ξεκινήσει νέες συζητήσεις για τις υπηρεσίες γενικού 

συµφέροντος. Η Κοµισιόν παρουσίασε µια Πράσινη Βίβλο για να καθορίσει ποιος θα 

πρέπει να είναι ο ρόλος της σχετικά µε την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Στην Πράσινη 

Βίβλο τίθεται το ερώτηµα του ρόλου που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών γενικού συµφέροντος. Ο καθορισµός τι είδους 

υπηρεσίες είναι γενικού συµφέροντος είναι ζήτηµα για τα κράτη-µέλη και για τις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραµατίσει έναν 

αναγνωρισµένο υποστηρικτικό ρόλο. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων για την 

Πράσινη Βίβλο δηµοσιεύθηκαν σε µια Λευκή Βίβλο, η οποία επιλαµβάνεται µιας σειράς 

ζητηµάτων που σχετίζονται άµεσα µε αυτά της 3ης Συνάντησης.  

 

Η απελευθέρωση του ηλεκτρισµού 

 

Η νοµοθεσία ΕΕ που είναι σε ισχύ προβλέπει για το άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρισµού. 

Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δοθούν ορισµένες εγγυήσεις για να διασφαλιστεί 

ότι ο τοµέας του ηλεκτρισµού θα συνεχίσει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες γενικού 

συµφέροντος. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την Καταστατική Χάρτα 

Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, η οποία αναφέρει ρητά ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

σεβαστεί την πρόσβαση σε ορισµένες υπηρεσίες γενικού συµφέροντος. Η νοµοθεσία 

αναφέρεται σε παγκόσµιες υπηρεσίες. Είναι µία βασική έννοια που χρησιµοποιείται από 

την Κοµισιόν σε αυτό το είδος νοµοθεσίας. Η έννοια της παγκόσµιας υπηρεσίας 
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κατοχυρώνει το δικαίωµα σε όλους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που θεωρούνται 

απαραίτητες και την υποχρέωση στους παροχείς υπηρεσιών να καταστήσουν τις 

οικονοµικά προσιτές υπηρεσίες καθορισµένων προτύπων διαθέσιµες σε όλους. 

 

Η Οδηγία Ηλεκτρισµού προβλέπει ότι τα κράτη-µέλη θα πρέπει συγκεκριµένα να 

διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής περιφρούρηση για την προστασία των ευάλωτων 

καταναλωτών, καθώς και µέτρα που θα τους ωφελήσουν. Τα κράτη-µέλη και οι εθνικοί 

ρυθµιστές συγκεκριµένα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των αρχών αυτών. Η 

ενδυνάµωση των εθνικών ρυθµιστών αποτελεί ζήτηµα των διαβουλεύσεων της Πράσινης 

Βίβλου, µαζί µε την αυξηµένη συµµετοχή χρηστών στην επίβλεψη των 

απελευθερωµένων τοµέων.  

 

Το νερό αποτελεί ακόµη ένα τοµέα υπηρεσιών. Η Οδηγία καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει 

συµφωνία για την ύπαρξη ενός παρόµοιου ευρωπαϊκού πλαισίου για τον ηλεκτρισµό. 

Ωστόσο, η αγορά παροχής ύδρευσης είναι ανοιχτή σε µερικά κράτη-µέλη. Ορισµένοι 

πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει και ένα πλαίσιο ευρωπαϊκού επιπέδου, ενώ για 

άλλους αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο τοµέα, στον οποίο δεν θα πρέπει να έχει καµία 

ανάµιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η ΕΕ έχει ήδη αναµειχθεί µέσω της νοµοθεσίας 

για τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών, καθώς επίσης, ισχύουν οι αρχές της Συνθήκης 

σχετικά µε τη µη-διάκριση και την αναλογικότητα. Εποµένως, οι συζητήσεις για τον 

τοµέα ύδρευσης είναι σε εξέλιξη. Αλλά προς το παρόν, τα κράτη-µέλη είναι ακόµη 

υπεύθυνα για να αποφασίσουν πως θα παρέχονται οι υπηρεσίες. 

 

Παρόλ’ αυτά, οι αρχές της Συνθήκης ισχύουν. Το γεγονός αυτό προέκυψε από τη 

συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο σχετικά µε τις κοινωνικές και υγειονοµικές υπηρεσίες. 

Ούτε εδώ υπάρχει οδηγία πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει απελευθέρωση των 

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης παρόµοια µε αυτή του ηλεκτρισµού. Επίσης, η 

Συνθήκη εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία οικονοµικής φύσης. Αλλά το γεγονός 

αυτό δηµιουργεί ως ένα σηµείο νοµική αβεβαιότητα. Όχι µόνο στους χρήστες και τους 

παροχείς, αλλά και στα κράτη-µέλη. Η εφαρµογή των Κοινοτικών κανονισµών σχετικά 

µε τέτοιου είδους υπηρεσίες, ειδικά τους κανονισµούς για την εσωτερική αγορά και τον 
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ανταγωνισµό, πρέπει να αποσαφηνιστούν. Η Κοµισιόν επιλαµβάνεται του ζητήµατος και 

ετοιµάζει µια Επικοινωνία που θα εξετάσει την κατάσταση στις υπηρεσίες υγειονοµικής 

περίθαλψης. Η Επικοινωνία θα βασίζεται στα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων της 

Πράσινης Βίβλου. Η Κοινοτική νοµοθεσία διατηρεί µια σαφή και αναµφισβήτητη 

επιρροή στην οργάνωση και χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης. 

 

Ωστόσο, το ερώτηµα είναι εάν η επιρροή αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αποστολή 

των υπηρεσιών και στον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης, 

µεταξύ άλλων. Ο εκσυγχρονισµός εδώ δεν σχετίζεται µε επιδότηση, αλλά µε την 

προσαρµογή των υπηρεσιών µε τις ανάγκες. Θα πρέπει να καθορίσουµε εάν το Κοινοτικό 

νοµοθετικό πλαίσιο εξυπηρετεί για να διευκολύνει την πραγµατοποίηση αυτού του 

εκσυγχρονισµού.  

 

Εξετάζοντας εάν εξυπηρετεί για να διευκολύνει αυτές τις υπηρεσίες να εκπληρώσουν το 

ρόλο τους και να πραγµατοποιηθεί εκσυγχρονισµός, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει 

προφανώς να αντιµετωπιστούν διαφορετικά από άλλες υπηρεσίες γενικού συµφέροντος 

όπως οι τηλεπικοινωνίες ή ο τοµέας µεταφορών. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό 

αυτών των υπηρεσιών είναι ότι είναι περισσότερου γενικού συµφέροντος από άλλες, 

επειδή καλύπτουν ατοµικές ανάγκες. Θέτουν σε εφαρµογή τα κοινωνικά δικαιώµατα των 

πολιτών. Επίσης, αποτελούν τµήµα του συστήµατος υγειονοµικής προστασίας, το οποίο 

δεν ισχύει απαραίτητα για άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει υψηλό επίπεδο συµµετοχής 

χρηστών και εθελοντικής συµµετοχής. Υπάρχει µία ειδική δοµή για το είδος των 

οργανισµών που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που απαιτεί 

πιο προσεκτική µελέτη. 

 

Η Κοµισιόν εµπλέκει την κοινωνία των πολιτών και τα κράτη-µέλη στην προετοιµασία 

της Επικοινωνίας, επειδή υπάρχει από κοινού ευθύνη σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού 

συµφέροντος και ακόµη περισσότερο όσον αφορά τον τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης 

και κοινωνικών υπηρεσιών, των οποίων την ευθύνη έχουν τα κράτη-µέλη και οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές. 
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Υπήρξαν διαβουλεύσεις την κοινωνία των πολιτών και τα κράτη-µέλη για τη σύνταξη 

της Επικοινωνίας της Κοµισιόν. Πρόκειται να εκδοθεί φέτος και θα επισηµάνει τοµείς 

πιθανών δυσκολιών στην εφαρµογή ενός νοµοθετικού πλαισίου για τις υπηρεσίες αυτές. 

Επίσης, θα υπογραµµίσει το σηµαντικό ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό 

κοινωνικό µοντέλο, οι οποίες απαιτούν ειδική µεταχείριση. 

 

 

Κυρία Judit RÉZMÜVES, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας  

 

Τι µπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να παρακινηθούν τα κράτη-µέλη να 

υποστηρίξουν εθνικά δίκτυα και δοµές που απασχολούν άτοµα που βιώνουν φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισµό και να υλοποιήσουν µηχανισµούς µε τους οποίους να διευκολύνουν 

ή να αυξήσουν τη συµµετοχή τους σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη 

ζωή τους;  

 

Υπάρχει φτώχεια και αποκλεισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προκλήσεις που 

πρέπει να αποδεχτούµε · ταυτόχρονα όµως έλαβαν χώρα αλλαγές στην Κεντρική 

Ευρώπη, ειδικά στη στροφή των δεκαετιών 1980-1990. Εµφανίστηκαν συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά φτώχειας στις νέες χώρες που δεν επηρέαζαν πλέον µόνο παραδοσιακές 

οµάδες, όπως ηλικιωµένους, ορφανά και χήρες. Αυξανόµενα ποσοστά ατόµων που δεν 

είναι ούτε πολύ νεαρά, ούτε πολύ ηλικιωµένα για να εργαστούν, αλλά είναι 

αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας, σήµερα βιώνουν φτώχεια. Οι κοινωνικές, 

οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές της δεκαετίας του 1990 διαµόρφωσαν εκτεταµένες 

αλλαγές στις ζωές των Ούγγρων.  Αυτό ισχύει για τα περισσότερα κράτη-µέλη της ΕΕ. 

Οι αλλαγές αυτές µερικές φορές αποδείχτηκαν θετικές, αλλά προέκυψαν και πολλές 

άλλες αρνητικές. Η εξάλειψη του µοναδικού πολιτικού συστήµατος οδήγησε στην 

εισαγωγή της δηµοκρατίας στις χώρες αυτές. Αλλά η στροφή προς την οικονοµία της 

αγοράς οδήγησε στη λήψη οικονοµικών µέτρων. Η αγορά εργασίας άλλαξε. Τα 

συστήµατα κοινωνικής προστασίας µειώθηκαν σηµαντικά επιφέροντας αρνητικές 

επιπτώσεις στον κόσµο. 
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Οι κυβερνήσεις µπορεί να δεσµεύτηκαν να καταπολεµήσουν τη φτώχεια, αλλά τα 

αποτελέσµατα δεν είναι ενθαρρυντικά. Η καλή θέληση δεν αρκεί · πρέπει να 

δηµιουργηθεί πολιτικός διάλογος µεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνικών λειτουργών και των 

διάφορων ενδιαφερόµενων παικτών. Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί διαδραµατίζουν 

βασικό ρόλο εδώ, όχι µόνο στην υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και 

της κοινωνικής συνοχής. Υπό αυτή την έννοια, το EAPN λειτουργεί ως τη συνείδηση ή 

ως µια εξισορροπητική δύναµη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αποτελεί µία 

πηγή πληροφόρησης. Το δίκτυο θα διευκολύνει την εισαγωγή και ένταξη µερικών 

οµάδων που βιώνουν φτώχεια. 

 

 

Το EAPN ενισχύει τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής πίεσης. Ωστόσο, θα πρέπει να 

παρέχονται πόροι για τη διευκόλυνση των ατόµων στο δίκτυο που βιώνουν φτώχεια για 

να εκφραστούν και να ενηµερώνονται στη γλώσσα τους.  

 

Οι πόροι σήµερα εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι ανεπαρκή και η χρήση τους 

υπαγορεύεται από τοπικές πολιτικές. Οπότε θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες στο 

επίπεδο αυτό.   

 

Η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο όπως η ευρύτερη κοινωνία: 

υπάρχουν ενδιαφέροντα, συγκεκριµένες προσδοκίες και µερικά άτοµα είναι σε καλύτερη 

µοίρα από άλλους. Μερικές φορές, είναι οι δικές τους ιδέες που υπερισχύουν και όχι 

πάντα µε διαφωτιστικό τρόπο. Το συµφέρον του µέγιστου αριθµού είναι συνήθως αυτό 

που έχει ουσιαστικά σηµασία · συνεπώς, είναι σηµαντικό εξίσου να ακούσουµε και τις 

τοπικές οµάδες πολιτικής δράσης.    
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Η κατάσταση στα κράτη-µέλη όπως παρουσιάστηκε από τις 

εθνικές οµάδες εκπροσώπων[2] 
 

 

 

Αυστρία 

400,000 άτοµα αναζητούν εργασία και µόνο 25,000 προσφορές για εργασία. 

 

Συνυπολογίζοντας αλλαγές στο το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, η φτώχεια έχει αυξηθεί 

από 10% σε 13.2% τα τελευταία τρία χρόνια. Τα καθαρά εισοδήµατα των ανέργων 

πέφτουν σταδιακά. Το κόστος στέγασης, διατροφής και υγειονοµικής περίθαλψης 

αυξάνεται. Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης δεν έχουν βελτιώσει την κατάσταση.  

 

Αυτό που χρειάζονται οι Αυστριακοί είναι θεσµοθετηµένη εκπροσώπηση των ανέργων 

που θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει τοπικές πρωτοβουλίες ανέργων. Υπάρχει όλο και 

περισσότερο ενδιαφέρον εκ µέρους των πολιτικών για µία τέτοια θεσµοθέτηση, η οποία 

θα πρέπει να δροµολογηθεί προσεκτικά.  

 

Ο στόχος είναι η δηµιουργία νοµοθεσίας (καθώς και παροχή διάρθρωσης και 

χρηµατοδότησης) παρόµοια µε κρατικό επίτροπο (ombudsman).  

 
2. Οι πληροφορίες αυτές προετοιµάστηκαν από τους εκπροσώπους πριν την συνάντηση. 

 

Βέλγιο  

Το Βέλγιο είναι µία ευηµερούσα χώρα. Η World Bank το κατατάσσει ανάµεσα στις 20 

πιο πλούσιες χώρες του κόσµου. Ωστόσο, το 13% του πληθυσµού ζει µε εισοδήµατα 

φτώχειας υπό του 60% του διάµεσου εισοδήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι αντιστοιχούν 722 

ευρώ/µήνα για ένα άτοµο και 1622 ευρώ/µήνα για µία τετραµελή οικογένεια (2 ενήλικες, 

2 παιδιά). Ο αριθµός των φτωχών µε εργασία αυξάνεται λόγω της αύξησης της 

προσωρινής εργασίας, της χαµηλόµισθης εργασίας και των συµβάσεων ορισµένου 
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χρόνου. Το σύνολο των ανέργων (60,000) αυξάνεται. Ο τοµέας της κοινωνικής 

οικονοµίας αποτελεί προτεραιότητα της βελγικής κυβέρνησης εδώ και χρόνια. 

 

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ένα σηµαντικό προπύργιο της φτώχειας. Χωρίς την 

κοινωνική ασφάλιση, το 38% του πληθυσµού θα ζούσε στη φτώχεια. Αλλά το επίπεδο 

των επιδοµάτων θεωρείται πολύ χαµηλό γενικά. Η πρόσβαση στην υγειονοµική 

περίθαλψη παραµένει πρόβληµα. Όλο και περισσότερα άτοµα υποκύπτουν σε χρέη λόγω 

του κόστους της υγειονοµικής περίθαλψης. 

 

• Το Βέλγιο αντιµετωπίζει µία έντονη έλλειψη στέγασης. 

• Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Flanders 

(στο βόρειο µισό τµήµα της χώρας) από το 2001. 

• Υπάρχουν πολλές επίµονες ανισότητες στην εκπαίδευση. 

• Υπάρχει αυξανόµενος πληθυσµός λαθραίων µεταναστών στο Βέλγιο που είναι τα 

κύρια θύµατα πολλών ειδών εκµετάλλευσης. 

 

Το Βέλγιο διαθέτει έναν ευρύ τοµέα εθελοντών σε όλα τα επίπεδα, 

συµπεριλαµβανοµένης της φτώχειας. Η οµοσπονδιακή Κυβέρνηση και οι διάφορες 

περιφερειακές Κυβερνήσεις έχουν συνάψει συµφωνία συνεργασίας αναφορικά µε τη 

συµµετοχή όλων των παικτών, ειδικά των άτοµα που βιώνουν φτώχεια και των 

οργανισµών τους.  

 

Βουλγαρία 

Η Βουλγαρία έχει πολύ υψηλό ποσοστό φτώχειας και επίπεδα ανισότητας, καθώς και 

ανισότητες στα εισοδήµατα. Η Κυβέρνηση καταβάλλει πραγµατικές προσπάθειες για να 

µειωθεί η φτώχεια, αλλά έχουν συγκεκριµένες επιπτώσεις: οι πολιτικές βασίζονται στη 

θεωρία ότι ο πλούτος θα περάσει στους φτωχούς. Το αποτέλεσµα είναι ότι η βελτίωση 

ξεκινάει εκ των άνω προς τα κάτω και η πρώτη επίπτωση είναι να βελτιωθούν τα 

εισοδήµατα της µέσης τάξης. 
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Οι τοπικοί και οι εθνικοί διαµορφωτές πολιτικών επιδεικνύουν την ανησυχία τους για τη 

φτώχεια, αλλά εξηγούν την κλίµακά της ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα της βαθιάς 

οικονοµικής κρίσης. Εποµένως, η µόνη τους λύση είναι να βελτιωθεί η οικονοµική 

ανάπτυξη. Παρά τη σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ, η φτώχεια δεν έχει µειωθεί στη 

Βουλγαρία. Ένας µικρός αριθµός δήµων αποτελούν παραδείγµατα επιτυχηµένων 

ενεργειών. Αξιοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους τους και προσπαθούν να 

υλοποιήσουν µία σειρά µέτρων κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης για τους πολίτες 

τους.  

 

Η βασική ελπίδα για µελλοντικές βελτιώσεις βρίσκεται στα ∆ιαρθρωτικά Κονδύλια για 

την καταπολέµηση της ανεργίας σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα των τοπικών 

κοινοτήτων να προωθήσουν την ανάπτυξη. 

 

Κύπρος  

Το θετικό πρόσωπο της κυπριακής οικονοµίας δεν αντιπροσωπεύει την πραγµατικότητα 

για ένα συγκεκριµένο ποσοστό του πληθυσµού. Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

µπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, ειδικά µέσω µιας προβλεπόµενης αύξησης της 

ανεργίας. Σχεδόν το ένα τρίτο των συνταξιούχων λαµβάνουν µόνο τη βασική σύνταξη 

που ισοδυναµεί µε το µισό του ελάχιστου ποσού διαβίωσης.  

 

Οι µονογονικές οικογένειες, ειδικά οι ανύπαντρες µητέρες, δεν αντιµετωπίζουν µόνο τη 

φτώχεια, αλλά και τον αποκλεισµό, καθώς η κοινή γνώµη ακόµη διατηρεί µία «ηθική» 

νοοτροπία που δεν αποδέχεται τη µητρότητα εκτός γάµου.  

 

∆εν υπάρχει κάποιος µηχανισµός για τη συµµετοχή ατόµων που βιώνουν φτώχεια. 

 

Για τους νέους το γεγονός και µόνο ότι προέρχονται από φτωχές οικογένειες αποτελεί 

µειονέκτηµα. Η σχολική εκπαίδευση είναι δωρεάν, αλλά τα παιδιά αυτά δεν έχουν 

πρόσβαση σε εξωσχολικές ή επί πληρωµή δραστηριότητες.  
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Η δηµιουργία συλλόγων έχει αυξήσει τη συνειδητοποίηση του κόσµου που βιώνει 

φτώχεια αναφορικά µε τα δικαιώµατά τους και τη δυνατότητα να ασκήσουν έντονη πίεση 

για την αλλαγή νόµων, πολιτικών και πρακτικών. Η Βουλή των Εφήβων της Κύπρου που 

λειτουργεί σε µόνιµη βάση από το 2001 είναι ένα βήµα προς τη συµµετοχή. 

  

∆ηµοκρατία της Τσεχίας 

Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας έχει µία γενική έλλειψη σε κοινή και κοινωνική στέγαση, 

έλλειψη σε ευκαιρίες εργασίας για άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και διακρίσεις κατά της 

κοινότητας Ρόµα στην αγορά εργασίας. Η επίλυση κοινωνικών προβληµάτων δεν 

αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το ζήτηµα έχει αφεθεί σε µεµονωµένα 

άτοµα να λάβουν πρόχειρα µέτρα, όπως σπίτια µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος 

Nad_je, ξενώνες για µητέρες και παιδιά (µονογονικές οικογένειες), εφηµερίδες δρόµου. 

 

Τα σχέδια που υπάρχουν για το µέλλον είναι: 

• Συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και καλής πρακτικής µεταξύ τσέχικων οµάδων 

και διεθνών συλλόγων 

• Επικέντρωση στα ανθρώπινα δικαιώµατα 

• Μεταβολή προς ένα ανθρωποκεντρικό κοινωνικό σύστηµα  

 

 

Φιλανδία 

Οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται. Η Φιλανδική οµάδα εκπροσώπων πιστεύει ότι 

υπάρχει µεγαλύτερη απόλυτη φτώχεια στα νέα κράτη-µέλη · αλλά η σχετική φτώχεια 

αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η ανεργία στην «παλαιά» Ευρώπη. Η δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας δεν θα επαρκέσει σε περίπτωση που υπονοµευθεί η κοινωνική 

προστασία και τα εισοδήµατα δεν παρέχουν το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. 

 

Η λύση δεν βρίσκεται στην εισαγωγή ανταγωνισµού στις κοινωνικές και υγειονοµικές 

υπηρεσίες, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε θανάτους ανθρώπων που έχουν ανάγκη 

τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η ιδεολογία της διαρκούς ανάπτυξης φτάνει σε τέλµα. Τα 
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εισοδήµατα θα πρέπει να διανέµονται µε µεγαλύτερη ισότητα από ποτέ για να 

διασφαλιστεί η ψυχολογική ευηµερία του κόσµου. 

 

Η διευρυµένη Ευρώπη δεν αποτελεί αξία από µόνη της εάν δεν µπορέσει να τηρήσει τις 

υποσχέσεις που έχει δώσει στους πολίτες. Το ελάχιστο αίτηµα είναι ένα επαρκές 

εγγυηµένο εισόδηµα για να ζει κανείς µια αξιοπρεπή ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει 

για τους πολίτες της, όχι για την ίδια.  

 

Γαλλία 

Η κατάσταση έχει ως εξής: 

• Ανεπαρκής κρατική, τοπική και περιφερειακή κυβερνητική χρηµατοδότηση για τους 

οργανισµούς καταπολέµησης της φτώχειας. 

• Προβλήµατα στην πρόσβαση σε αγορές εργασίας. 

• Προβλήµατα στην πρόσβαση σε στέγαση. 

• Άτοµα κάτω των 25 ετών δεν είναι εκλόγιµα για την ελάχιστη εγγύηση εισοδήµατος. 

• ∆ιοικητική ρύθµιση των αλλοδαπών υπηκόων χωρίς τα σωστά σχετικά έγγραφα. 

• Σταθερή αύξηση της συµπεριφοράς εξάρτησης. 

• Μη αναγνώριση των εκπαιδευτικών προσόντων. 

• Ανεπαρκή ανθρώπινα δυναµικά (κοινωνικών λειτουργών). 

• Πρόσβαση σε καταχωρηµένη διεύθυνση για κοινωνικούς σκοπούς. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικές πτυχές όπως: 

• Η Νοµοθεσία 2002-2, η οποία παρέχει σε άτοµα που βιώνουν φτώχεια την πρόσβαση 

στο δικαίωµα να ακουστούν µε την εισαγωγή ενός εγχειριδίου του «συµβούλιου 

κοινοτικής ζωής», καταστατική χάρτα καλής πρακτικής. 

• Έχει εδραιωθεί συνεργασία µε κοινωνικούς λειτουργούς (διάλογος, ενεργή ακρόαση, 

εν συνεχεία υποστήριξη).  

 

Επιπλέον, υπάρχουν ελπιδοφόρες προοπτικές, όπως: 

• Εισαγωγή εθνικής νοµοθεσίας για την αντιµετώπιση του αποκλεισµού και την 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής. 
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• Ανάπτυξη τρόπων πρόσβασης σε εργασία, στέγαση, εκπαίδευση, κατάρτιση και υγεία 

που σέβονται την ατοµική αξιοπρέπεια και αυτονοµία. 

• Εισαγωγή της συµµετοχής και εκπροσώπησης ατόµων που βιώνουν φτώχεια σε 

διάφορα πολιτιστικά, αθλητικά και πολιτικά σώµατα. 

• Επιθυµία για αλλαγή στην αντίληψη και αντιµετώπιση του κοινού προς τα άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια. 

 

Γερµανία 

Πολιτικά και βιοµηχανικά λόµπυ στη Γερµανία συζητούν εδώ και χρόνια τη δυνατότητα 

εδραίωσης ενός χαµηλόµισθου τοµέα όπου οι άνθρωποι θα αναγκάζονται να 

αναλαµβάνουν δουλειές που δεν θα εγγυώνται το ελάχιστο εισόδηµα. Υπάρχει  

εκµετάλλευση των φτωχών, ενώ τα άτοµα που ακόµη εργάζονται δέχονται πιέσεις. Οι 

νέοι νόµοι δεν ενδιαφέρονται πλέον να προωθήσουν τη συµµετοχή στην κοινωνία και να 

παρέχουν ασφάλεια για τα άτοµα που την έχουν ανάγκη.  

 

Η νέα νοµοθεσία στοχεύει να θεσµοθετήσει το δικαίωµα σε επιδόµατα, εφόσον οι 

ενδιαφερόµενοι δεχτούν οποιαδήποτε δουλειά. Υπάρχουν 5 εκατοµµύρια άνεργοι και 

400,000 κενές θέσεις εργασίας! Ο διάλογος σχετικά µε την κοινωνική συµµετοχή έχει 

διακοπεί, αποτρέποντας την πρόοδο της συζήτησης για τη φτώχεια και τον αποκλεισµό! 

 

Εποµένως, η νέα γερµανική κοινωνική πολιτική απορρίπτει χρόνια προσπάθειας από 

οργανισµούς που πασχίζουν για να δοθεί προσοχή στα δικαιώµατα των ατόµων που 

βιώνουν φτώχεια! 

 

Ελλάδα 

Μετά από αρκετές συναντήσεις µε το Ελληνικό ∆ίκτυο, αποφασίστηκε να δοθεί βάρος 

στην πνευµατική υγεία, η οποία αποτελεί παράγοντα αποκλεισµού. Οι ετοιµασίες για την 

4η Συνάντηση κυριευτήκαν από αισθήµατα µαταιότητας λόγω των αρνητικών εµπειριών 

που είχαν οι εκπρόσωποι σε συναντήσεις µε διαµορφωτές πολιτικών. Πίστευαν ότι οι 

πολιτικοί, ακόµη κι όταν ισχυρίζονται ότι δίνουν σηµασία στις απόψεις των φτωχών, δεν 
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τις λαµβάνουν υπόψη κατά τη διαµόρφωση των πολιτικών. Κατά συνέπεια, είναι 

πεπεισµένοι ότι ίδια κατάσταση θα επαναληφθεί στην 4η Συνάντηση. 

 

Ουγγαρία 

Το 10% του πληθυσµού ζει στη φτώχεια και το µεγάλο πρόβληµα είναι η αύξηση της 

φτώχειας. Η οµάδα εκπροσώπων στην 4η Συνάντηση αποτελείται από άτοµα που έχουν 

βιώσει ανεργία, έλλειψη εργασίας και διακρίσεις (κοινότητα Ρόµα) και είναι ανύπαντρες 

µητέρες / ανύπαντροι πατέρες. Στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις, οι εκπρόσωποι 

συζήτησαν τα βιώµατά τους σχετικά µε τη φτώχεια στην καθηµερινότητά τους. 

Περιέγραψαν τις σχέσεις τους και την εµπειρία µε το σύστηµα κοινωνικών υπηρεσιών 

και τις προσωπικές τους σχέσεις µε τους παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών.  

 

Τα µηνύµατα που προέκυψαν από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις είναι τα εξής: 

- Στην αρχή, ήµασταν πεπεισµένοι ότι τα προβλήµατα ήταν ίδια για όλους, αλλά 

στο τέλος συνειδητοποιήσαµε ότι οι διαφορετικές καταστάσεις χρήζουν 

διαφορετικών λύσεων. 

- Ας πολεµήσουµε τον αποκλεισµό! 

- ∆εν είµαστε εµείς η µειονότητα. 

- Χρειαζόµαστε βοήθεια. 

- Και τα δικά µας παιδιά θέλουν να σπουδάσουν και να εργαστούν. 

 

Ιταλία 

Η πολιτική και η συµµετοχή συνήθως λειτουργούν ξεχωριστά στην Ιταλία. Η πολιτική 

πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες, να ανταποκρίνεται σε κοινοτικά αιτήµατα και να 

σχεδιάζει παρεµβάσεις σε κοινωνικά ζητήµατα. Η συµµετοχή είναι ένα προσωπικό 

δικαίωµα που επιτρέπει στα άτοµα να επηρεάζουν τις πολιτικές διαδικασίες και να 

εκφράζουν την άποψή τους. ∆υστυχώς, όλα αυτά δεν συµβαίνουν. Η Ιταλία είναι µια 

χώρα που δεν προβλέπει ελάχιστο εισόδηµα. ∆οκιµάζονται κάποια σχέδια σε 

πειραµατικό στάδιο, αλλά σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
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Οι πολιτικοί κάνουν λόγο για κοινωνική ευηµερία, αλλά στην πραγµατικότητα, δεν 

ικανοποιούνται πολλές ανάγκες και τα κοινωνικά προβλήµατα αυξάνονται.  

 

Η συµµετοχή των πολιτών στη δηµόσια ζωή πόρρω απέχει από το να επιτευχθεί στην 

Ιταλία. Η Νοµοθεσία υπ’ αριθµό 328 του 2000 για την επίτευξη ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος κοινωνικών υπηρεσιών έχει αρχίσει να λειτουργεί σε µερικές περιοχές µετά 

από 5 χρόνια, καθώς και η συµµετοχή · αλλά οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες διανύουν 

µια δύσκολη περίοδο ως αποτέλεσµα της βαθιάς οικονοµικής κρίσης κι εποµένως δεν 

µπορούν να παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες. 

 

Η πολιτική και η συµµετοχή θα πρέπει να συνδέονται και οι ανάγκες των ατόµων που 

βιώνουν φτώχεια και αποκλεισµό να αντιµετωπιστούν σύντοµα. Το γεγονός αυτό 

εξαρτάται από την αύξηση της συνειδητοποίησης και της ευθύνης του κόσµου 

αναφορικά µε τα δικαιώµατα/καθήκοντα του, καθώς και από µια πορεία στην οποία τα 

άτοµα δεν θα αγνοούνται. 

 

«Οι φτωχοί δεν µπορούν πλέον να περιµένουν». 

 

Λετονία 

Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και όσοι είναι σε επαφή µε αυτά αναφέρουν δυσκολίες 

κυρίως σε αγροτικές περιοχές: 

• Μεγάλες διαφορές σχετικά µε την ευηµερία ανάµεσα στη Ρήγα και σε αγροτικές 

περιοχές 

• Ανεργία σε αγροτικές περιοχές και εσωτερική µετανάστευση στη Ρήγα προς 

ανεύρεση εργασίας 

• Ελάχιστα οικογενειακά πλεονεκτήµατα 

• Για τους ηλικιωµένους, το προηγούµενο άρτια αναπτυγµένο σύστηµα 

συνταξιοδότησης δεν τους εξυπηρετεί πλέον. Θα χρειαστεί χρόνια για να 

αποκατασταθεί επειδή τα ποσά συντάξεων συνδέονται µεταξύ άλλων µε τις 

αποδοχές. 

• Η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί πρόβληµα. 
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• Η µετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χαµηλόµισθες θέσεις εργασίας µε 

σκοπό την αποστολή αποταµιεύσεων στην οικογένεια που βρίσκεται στην πατρίδα 

έχει µείνει πίσω. 

 

Μία αξιόλογη πρωτοβουλία που ισχύει εδώ και µερικά χρόνια είναι το λεγόµενο 

«εισόδηµα µητρός». Για τον πρώτο χρόνο µετά τη γέννα, η µητέρα λαµβάνει ένα επίδοµα 

που σχεδόν ισοδυναµεί µε τις προηγούµενες απολαβές της, που φτάνει µέχρι τα 557 

ευρώ. Αυτό ήταν ένα επίτευγµα του Συλλόγου Γυναικών της Επαρχίας.  

 

Ένα άλλο επίτευγµα αφορά σε προσαρµοσµένες θέσεις εργασίας για άτοµα µε 

αναπηρίες. 

 

Έργα:  

- Κατάρτιση σε τέχνες σε αγροτικές περιοχές 

- Κατάρτιση για επιχειρηµατικότητα σε αγροτικές περιοχές 

- Κατάρτιση στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

Λουξεµβούργο 

Η οµάδα εκπροσώπων του Λουξεµβούργου προέρχεται από την οµάδα εργασίας 

Μονογονικών Οικογενειών του CFFM (Κέντρο για γυναίκες, οικογένειες και 

µονογονικές οικογένειες) που διευθύνει ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός  Femmes en 

Détresse.  

 

Στο 90% των οικογενειών µε έναν γονέα, ο γονέας είναι συνήθως η µητέρα · ένα γεγονός 

που συγκαλύπτεται από την ουδέτερη ονοµασία της. Στις περισσότερες οικογένειες, η 

γυναικά είναι αυτή που αντιµετωπίζει ανασφάλεια λόγω του άνισου καταµερισµού των 

οικογενειακών και εργασιακών ευθυνών και των οικιακών εργασιών. 

 

Για µια µητέρα να σταµατήσει την εργασία της ή να εργάζεται λιγότερες ώρες µπορεί να 

αποτελεί µία από κοινού απόφαση, αλλά στην περίπτωση διαζυγίου, η γυναίκα διατρέχει 

τον περισσότερο κίνδυνο! 
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Οικονοµική φτώχεια µετά το διαζύγιο: η αµοιβή του δικηγόρου, διατροφή για το παιδί 

και συντήρηση. 

 

Όσον αφορά την υγεία και τη φτώχεια, η άµεση πληρωµή από την ασφάλιση για 

περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία θα πρέπει να εισαχθεί τουλάχιστον για εκείνους που 

έχουν ανάγκη (ένας αυξανόµενος αριθµών ατόµων στο Λουξεµβούργο αµελούν την 

υγειονοµική περίθαλψη επειδή δεν είναι οικονοµικά προσιτή). Ωστόσο, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί µπορούν να εκδώσουν κουπόνια για µία ιατρική επίσκεψη! 

 

Τα παιδιά που ανατράφηκαν σε σπίτια µειονεκτούντων οικογενειών θα έχουν χειρότερη 

υγεία ως ενήλικες.     

 

Επιπλέον, φτώχεια βιώνουν επίσης οι χήρες.  

 

Το Υπουργείο Οικογένειας και ο οργανισµός Femmes en Détresse κατέληξαν σε 

συµφωνία συνεργασίας για να οργανώσουν την «Χειµερινή Εκστρατεία» για να 

βοηθήσουν άστεγους ενήλικους που κάνουν αιτήσεις στο Κέντρο που δεν µπορούν να 

βρουν ξενώνα. 

 

Ο οργανισµός Femmes en Détresse έχουν δηµιουργήσει δύο υπηρεσίες παροχής παιδικής 

µέριµνας: 

• S.K.K.D (Υπηρεσία Krank Kanner Doheem) παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης σε οικία 

για άρρωστα παιδιά 

• Kannerhaus παρέχει υπηρεσία παιδικής µέριµνας κατά τη διάρκεια ιατρικών 

επισκέψεων, αγορών, µαθηµάτων κατάρτισης, σχολικών διακοπών και σε 

περιπτώσεις άµεσης ανάγκης. 

 

Υπάρχουν προγραµµατισµένα έργα σε εθνικό επίπεδο, συγκεκριµένα µε το Υπουργείο 

Ίσων Ευκαιριών και σε συνεργασία µε παρόµοια δίκτυα σε διεθνές επίπεδο.   
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Ολλανδία 

Η οµάδα εκπροσώπων της Ολλανδίας αποτελείται από ένα άνεργο ανίκανο για εργασία 

άτοµο, µία νοικοκυρά πλήρους απασχόλησης, ένα άτοµο µε αναπηρία, έναν υπεύθυνο 

οικογενειών και µιας νοικοκυράς µε µωρό που δεν µπόρεσε να παραστεί στην συνάντηση 

αυτή επειδή το µωρό της ήταν άρρωστο. Όπως και άλλα, τα άτοµα αυτά έχουν 

περιθωριοποιηθεί από την κοινοτική ζωή λόγω έλλειψης πόρων. 

 

Τα πιο συχνά προβλήµατα που απορρέουν από την τυποποίηση:  

• Μίας γυναίκα που δείχνει ότι είναι υγιής 

• Παράσιτων 

• Ηλιθιότητας 

 

Το χειρότερο πράγµα είναι να µην αντιµετωπίζουµε τους ανθρώπους ως πλήρεις πολίτες 

που είναι υποτιµητικό.  

 

Το θετικό για δύο εκπροσώπους ήταν το γεγονός ότι παρίσταντο στο τοπικό συµβούλιο 

της Επιτροπής Χρηστών – συµµετοχή χρηστών! Καταθέτουν την άποψή τους για το πως 

διευθύνονται οι κοινωνικές υποθέσεις. Υπηρεσίες που δέχονται χωρίς ραντεβού άτοµα µε 

ελάχιστο εισόδηµα συµβάλλουν στο αίσθηµα της προσωπικής αξίας. 

 

Η οµάδα εκπροσώπων ευελπιστεί ότι το ∆ίκτυο EAPN της Ολλανδίας µαζί µε 

διαµορφωτές πολιτικών θα καταφέρει να διευθύνει έργα κατάρτισης ειδικών πρώτης 

γραµµής καθώς και τοπικά σχέδια δράσης. 

 

Νορβηγία 

Το 9% περίπου του πληθυσµού ζει στο όριο φτώχειας (ευρωπαϊκός ορισµός). Μεταξύ 

1999 και 2003, η φτώχεια αυξήθηκε κατά 36%. Βάσει του µέτρου σύγκρισης του 50% 

του ενδιάµεσου εισοδήµατος (πρότυπο OECD), η φτώχεια αυξήθηκε κατά 25% από το 

2001 ως το 2003. Οι Νορβηγοί χρειάζονται ένα ελάχιστο εισόδηµα που υπολογίζεται επί 

του πρότυπου προϋπολογισµού νοικοκυριού (Εθνικό Ίδρυµα για Έρευνα Καταναλωτών). 

Όσοι ζουν κάτω από το όριο φτώχειας δικαιούνται εγγυηµένη οικονοµική υποστήριξη.  
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Όσον αφορά τη συµµετοχή, υπάρχει ένα χάσµα ανάµεσα στις επιθυµίες που έχει 

εκφράσει η κυβέρνηση και την πραγµατικότητα · οι Συντάξεις της Νορβηγίας, τα 

Γραφεία Εργατικής και Κοινωνικής Ασφάλισης συγχωνεύονται σε ένα µεγάλο 

οργανισµό και η Ένωση Πρόνοιας (µη κυβερνητικός οργανισµός) θα καταβάλλει 

µεγαλύτερες προσπάθειες για να υλοποιήσει τη συµµετοχή των χρηστών σε αυτό. 

Οι προτεραιότητες της Ένωσης Πρόνοιας είναι: 

• να καταργήσει τη φτώχεια, 

• να αυξήσει τη συµµετοχή χρηστών, 

• να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και συνθήκες για οµάδες µελών και 

• να βελτιώσει τις οικονοµικές και εργασιακές συνθήκες για τα µέλη οργανισµών. 

 

Η συµµετοχή αποτελεί ένα µέσο – αν όχι το πιο σηµαντικό – για την εκ νέου οργάνωση 

του συστήµατος πρόνοιας. Με άλλα λόγια, εάν αποτύχει η συµµετοχή, τότε θα 

αποτύχουν και οι πολιτικές κατά της φτώχειας.  

 

 

Πολωνία 

Η οµάδα εκπροσώπων της Πολωνίας αποτελείται από άτοµα που έχουν βιώσει φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισµό. Μερικοί έχουν µακρά ιστορία διαβίωσης στο δρόµο ή 

ιστορικό υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ · άλλοι έχουν βιώµατα δυσάρεστης παιδικής 

ηλικίας, ανεργίας και έλλειψη στέγης. 

 

Τα άτοµα αυτά βρίσκονται τώρα σε προσωρινά καταλύµατα ή στέγαση, σε προγράµµατα 

κατάρτισης, ασχολούνται µε τη δηµοσίευση εφηµερίδων δρόµων, ένα γεωργικό 

συνεταιρισµό, ένα κατάστηµα µεταχειρισµένων ρούχων, κλπ.   

 

Η εµπειρία όλων των Πολωνών µετεχόντων δείχνει ότι οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί 

και οι προσωπικές αδυναµίες µπορούν να ξεπεραστούν. ∆είχνουν ότι ο αποκλεισµός 

µπορεί να ξεπεραστεί και η ενσωµάτωση στην εργασία και την κοινωνία είναι δυνατή. 
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Είναι ζωντανά παραδείγµατα καλών πρακτικών που τους διευκόλυναν να «σταθούν στα 

πόδια τους».  

 

Πορτογαλία 

Το EAPN Πορτογαλίας 

• αναπτύσσει δραστηριότητες που βασίζονται στην αποκέντρωση και 

κατασκευάζοντας περιφερειακά δίκτυα που αποτελούν το εθνικό δίκτυο. Η 

περιφερειακή οργάνωση θεωρήθηκε ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουν το 

τοπικό επίπεδο και να κινητοποιήσουν συλλόγους. 

• στοχεύει να προωθήσει το διάλογο µε τον τρόπο που έχει οργανωθεί. 

• θα επενδύσει όσο το δυνατόν περισσότερο στις εργασίες που γίνονται από εθνικά, 

περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ ως µέσο για να µπορούν να εκφράσουν τις απόψεις 

τους οι µετέχοντες στην 4η Συνάντηση και να αναλάβουν το ρόλο εκπροσώπησης 

ενός ευρύτερου κοινού. 

 

Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η διάδοση των ευρηµάτων της έρευνας σχετικά µε την 

αντίληψη του κοινού και την εικόνα της φτώχειας στο ευρύτερο κοινό. 

 

Το EAPN της Πορτογαλίας στοχεύει στη µεγιστοποίηση της συµµετοχής στις 

δραστηριότητές του από άλλους συµµέτοχους: δικαιοσύνη, εργασία, υγεία, εκπαίδευση 

και κατάρτιση, µετανάστευση, ανάπτυξη συνεργασίας, κλπ. Εάν είναι δυνατόν, το EAPN 

της Πορτογαλίας θα προσκαλέσει εθνικούς/περιφερειακούς πολιτικούς που συµµετέχουν 

στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Ένταξη να διασφαλίσουν τη συνέχεια της 

Στρατηγικής Ένταξης σε εθνικό επίπεδο. 

 

Ισπανία 

Η κοινωνική ένταξη δεν έχει µία µοναδική όψη, ούτε και µία µοναδική αιτία. Ένα από τα 

ορατά συµπτώµατα του αποκλεισµού είναι η έλλειψη ή η απουσία συµµετοχής στην 

περιοχές που αγγίζουν την κοινωνία και τις ζωές των ανθρώπων.  
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Οι απόψεις των ατόµων που βιώνουν φτώχεια περιφρονούνται από την κοινωνία. Αυτό 

οφείλεται εν µέρει στην εικόνα που έχουν τα ίδια τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και εν 

µέρει στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτά. 

 

«∆ιαθέτουµε περισσότερη αξία  από όση βλέπουν». Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια 

έχουν περισσότερα πράγµατα να δείξουν από όσα δείχνει το εξωτερικό παρουσιαστικό.  

 

Η προσπάθεια για να γνωρίσουµε πραγµατικά κάποιο άτοµο απαιτεί προσοχή, σεβασµό 

και φροντίδα και ποτέ δεν είναι 100% βέβαιο ότι θα το επιτύχουµε αυτό. Θα πρέπει να 

δώσουµε την ευκαιρία στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια να τους γνωρίσουµε όπως 

πραγµατικά είναι, πέρα από την εικόνα ή τα στερεότυπα και θα πρέπει να δώσουν την 

ευκαιρία αυτή και στους άλλους. Αυτό επίσης συνεπάγεται ότι θα ακούγονται οι απόψεις 

των ατόµων που βιώνουν φτώχεια σχετικά µε θέµατα που είναι σηµαντικά ή τους 

ενδιαφέρουν. Τελικά, θα πρέπει να υπάρξει εγγυηµένος σεβασµός προς τα ίσα 

δικαιώµατά τους και ίσες ευκαιρίες. 

 

Σουηδία 

Οι Σουηδοί εκπρόσωποι έχουν διαφορετικές πορείες ζωής – ιδιοκτήτης εταιρείας, 

αυτοαπασχολούµενος, διευθυντής, µε εργασία, µε οικογένεια, κλπ…Αυτό που 

ονοµάζεται στη Σουηδία «µία ζωή Σβένσον» (= µία κανονική ζωή). Για διάφορους 

λόγους – οικονοµική ύφεση, ασθένεια – σήµερα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Και οι τρεις έχουν διαφορετική επαφή µε τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υγειονοµικές 

υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Όλοι τους είναι άνεργοι. 

 

Το σχέδιο «Μία αξιοπρεπής ζωή» αποτελεί κοινοπραξία µεταξύ ενός εθνικού µη 

κυβερνητικού οργανισµού VERDANDI και διάφορων κοινωνικών υπηρεσιών της 

περιοχής Örebro. Είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Το σκεπτικό του 

έργου είναι να ξεκινήσουν µαζί οι µετέχοντες ένα συνεταιρισµό στο τέλος της περιόδου 

υλοποίησης του έργου το ∆εκέµβριο. Πρόκειται για ένα έργο για τα άτοµα που είναι 

πολύ καιρό άνεργα και ανίκανα για εργασία και τα οποία θεωρούνται ότι δεν έχουν 

επαφή µε την πραγµατικότητα της αγοράς εργασίας.  
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Το VERDANDI ιδρύθηκε το 1896 ως κίνηµα διαµαρτυρίας κατά της κοινωνικής αδικίας 

και της κυρίαρχης στάσης ότι το άτοµο είναι εξολοκλήρου υπεύθυνο για την υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ αντί να θεωρείται ως θύµα απάνθρωπων συνθηκών, ανασφάλειας 

και άλλων περιστάσεων.  

 

Από την αρχή ακόµη, το VERDANDI – ως ανεξάρτητος οργανισµός στο εργατικό 

κίνηµα – είχε ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και πληρωµής, 

προωθώντας τη στέγαση, την εκπαίδευση, το οχτάωρο εργασιακό ωράριο και παγκόσµιο 

δικαίωµα ψήφου.  

 

Παρουσίαση από Eurochild 

Το Eurochild AISBL[3] αποτελεί ένα δίκτυο οργανισµών για παιδιά και νέους. Οι 

εργασίες του στηρίζονται στις αρχές της Συνθήκης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού των 

Ηνωµένων Εθνών. Το Eurochild προωθεί την ευηµερία και τα δικαιώµατα των παιδιών 

και νέων σε ευρωπαϊκά και εθνικά επίπεδα. Τα ποσοστά δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 19% των παιδιών µεταξύ 0 και 15 ετών κινδυνεύουν από φτώχεια στα «παλαιά» 

κράτη-µέλη και 20% στα 10 νέα κράτη-µέλη.  Η φτώχεια δεν επηρεάζει µόνο την 

ανάπτυξη του παιδιού σχετικά µε την υγεία, εκπαίδευση, ψυχολογική-κοινωνική 

ευηµερία, συµµετοχή στον πολιτισµό, αθλητισµό, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά 

και υπονοµεύονται οι µελλοντικές προοπτικές και οι ευκαιρίες στη ζωή του. 

 

Η παιδική φτώχεια δεν αφορά µόνο ευάλωτες οµάδες παιδιών και νέων. Πρόκειται για 

ένα «οριζόντιο» ζήτηµα και πρέπει να συµπεριληφθεί στη διαδικασία των Εθνικών 

Σχεδίων ∆ράσης. Τα παιδιά και οι νέοι θα πρέπει να αναγνωριστούν ως παίκτες στη 

διαδικασία των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης και να διευκολυνθεί η συµµετοχή τους.  

 

Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης πρέπει να κριθούν βάσει των δεικτών για την παιδική φτώχεια 

σε συνδυασµό µε αυτά που λένε τα ίδια τα παιδιά και οι νέοι για οτιδήποτε τους είναι 

σηµαντικό.  
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Συνεπώς, το Eurochild καλεί τους διαµορφωτές πολιτικών και λοιπούς συµµέτοχους να 

ενδυναµώσουν τις προσπάθειές τους για να συµπεριλάβουν παιδιά και νέους που 

αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό. 

 
3. ∆ιεθνής µη κερδοσκοπικός οργανισµός. 

 

 

Η Αντρέ, µία νεαρή 16χρονη Κύπρια διηγείται την ιστορία της:  

 

Είµαι µία 16χρονη µαθήτρια. Η οικογένειά µου διαλύθηκε ότι οι γονείς µου χώρισαν πριν 

από 10 χρόνια. ∆εν έχουν πάρει διαζύγιο, αλλά δεν γνωρίζω που είναι ο πατέρας µου και 

τι κάνει. Η µητέρα µου είναι άρρωστη και δεν είναι σε θέση να εργαστεί. Ζούµε µε ένα 

επίδοµα που είναι πάρα πολύ χαµηλό για να καλύψει τις ανάγκες µας.  

 

Από τα δέκα µου χρόνια, δουλεύω κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών για να 

µπορώ να βγάζω λεφτά και να καλύπτω τα προσωπικά µου έξοδα, αλλά δεν µπορώ να 

έχω πραγµατικά αυτά που θέλω ή να κάνω ό,τι κάνουν και τα άλλα παιδιά. ∆εν έχω 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και συχνά νιώθω µειονεκτικά σε σύγκριση µε τους συµµαθητές 

µου κι επιπλέον, έχω λιγότερες πιθανότητες να λάβω καλή µόρφωση. Συνήθως, µένω 

σπίτι επειδή δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα για να βγαίνω έξω µε τους φίλους µου.   

 

Ποτέ δεν ένιωσα θύµα διακρίσεων στο σχολείο – και νιώθω τυχερή – ενώ πολλά παιδιά 

αντιµετωπίζουν στο σχολείο διακρίσεις και αποκλεισµό. 

 

Το βασικό µας πρόβληµα είναι ότι οι µεγάλοι δεν µας ακούν, δεν µας αφήνουν να 

µιλήσουµε και δεν τους ενδιαφέρει να ακούσουν τις απόψεις µας. Τα προβλήµατά µας 

δεν τους ενδιαφέρουν και συνήθως πιστεύουν ότι µε το να λύσουν τα «οικογενειακά 

προβλήµατα», έτσι λύνουν και τα δικά µας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εµείς θέλουµε να 

ακουστούµε σε θέµατα όπως ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, τη ψυχαγωγία, την 

κοινωνικοποίηση και την ουσιαστική ένταξη στην κοινωνία ως ισότιµα µέλη. 
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∆ιάκριση είναι όταν οι άλλοι κρίνουν αυτά που πιστεύεις ή τι φοράς, σε απορρίπτουν 

επειδή είσαι λιγότερο ικανός ή επειδή σου αρέσουν «διαφορετικά» πράγµατα. Αυτά µας 

κάνουν να νιώθουµε αποκλεισµένοι και υποβαθµίζουν τον αυτοσεβασµό µας εφόσον 

γνωρίζουµε ότι δεν είµαστε αποδεκτοί. 

 

∆εν µας σέβονται στο σχολείο. Η εκπαίδευση είναι µόνο «µαθήµατα και εξετάσεις». Η 

φαντασία, η ελεύθερη σκέψη και η κατανόηση δεν παίζουν κανένα ρόλο. Εµείς θέλουµε 

ένα εκπαιδευτικό σύστηµα στο οποίο οι µεγάλοι να µην βασίζονται στην εξουσία, αλλά 

στο οποίο να υπάρχει αµοιβαίος σεβασµός, κατανόηση και µάθηση. 

 

Τέλος, όταν απαιτείτε «µέτρα οικογενειακής υποστήριξης», να θυµάστε ότι οι 

οικογένειες περιλαµβάνουν και παιδιά, καθώς και ενήλικες. 

 

Θέλουµε οικονοµική υποστήριξη. 

Θέλουµε δουλειές για τους γονείς µας. 

Θέλουµε ψυχαγωγία και δραστηριότητες για όλους. 

Θέλουµε ευκαιρίες στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τις οικονοµικές µας δυνατότητες.  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ [4] 

 

Υπάρχουν πέντε εργαστήρια που αποτελούνται από  

• Εκπροσώπους από 22 κράτη-µέλη και από Νορβηγία και Βουλγαρία. Το 89% αυτών 

είναι άτοµα που βιώνουν φτώχεια και φέρουν µαζί τους προσωπικά βιώµατα 

(µονογονική οικογένεια, άνεργοι, άστεγοι, ανάπηροι, δηλωθείς άνεργος, ασθενείς, 

µετανάστες, µειονότητες, κλπ.). 

• «Καλεσµένους» που εκπροσωπούν διάφορες ευρωπαϊκές και εθνικές επίσηµες 

υπηρεσίες που συµµετέχουν ενεργά σε θέµατα φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

 

Τα εργαστήρια οργανώθηκαν για την προώθηση των συζητήσεων σχετικά µε τις εικόνες 

και τις αντιλήψεις της φτώχειας  

• που διενήργησαν διάφορες οµάδες βασικών επαφών (επαγγελµατίες κοινωνικών 

υπηρεσιών, κυβερνητικά στελέχη, ερευνητές, πολιτικοί,…), 

• όπως απεικονίζονται στα ΜΜΕ και 

• στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για Κοινωνική Ένταξη (NAPsIncl). 

 

Από το κάθε εργαστήριο προέκυψαν µία σύνοψη και ερωτήσεις ή συστάσεις σε µία 

αναφορά η οποία δόθηκε στην ολοµέλεια µετά από συζήτηση. 

 

Η συµβολή των καλεσµένων[5] στην ολοµέλεια παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 

τµήµατος.  

 
4. Οι λέξεις σε πλάγια γραφή συµβολίζουν τον προφορικό λόγο όπως ειπώθηκε στη Συνάντηση. 

5. Καλεσµένοι: ανώτεροι ευρωπαϊκοί και εθνικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, Ευρωπαίοι και εθνικοί πολιτικοί, 

εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργάνων και επιτροπών, µέλη Τύπου. 

 

 

 



 60

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1  
 

Βέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Καλεσµένοι: εκπρόσωποι του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενεών και 

Προστασίας του Καταναλωτή της Αυστρίας, το Υπουργείο Οικογένειας και 

Ενσωµάτωσης του Λουξεµβούργου, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία Συντάξεων του Ηνωµένου Βασιλείου, το 

Πανεπιστήµιο Antwerp, η Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης και κατά της Φτώχειας του 

Βελγίου, η Επιτροπή Φυλετικής Ισότητας του Ηνωµένου Βασιλείου, η Ευρωπαϊκή 

Οµοσπονδία Εθνικών Οργανισµών Εργασίας µε τους Άστεγους (FEANTSA). 

 

Αντίληψη 

• Το να είναι κανείς φτωχός σηµαίνει ότι στιγµατίζεται 

• Η φτώχεια των γυναικών αγνοείται σε µεγάλο βαθµό επειδή οι γυναίκες κρύβουν τη 

φτώχεια τους. 

• Για αιώνες, η φτώχεια είχε λάβει µια αρνητική εικόνα, η οποία ακόµη 

καλλιεργείται επειδή η φτώχεια πρέπει να προκαλεί φόβο. Η εικόνα που 

δηµιουργείται ζηµιώνει τα άτοµα που είναι φτωχά. 

• Ο πρόεδρος της συνεδρίασης συζητά για τη φτώχεια εδώ και 50 χρόνια · αυτό 

σηµαίνει ότι ήρθε η ώρα να δράσουµε. 

 

Βασικές επαφές 

• Οι µονογονικές οικογένειες αγνοούνται στην Ελλάδα. 

• Οι αιτούντες άσυλο θεωρούνται ως αρπάχτρες χρηµάτων όταν επιθυµούν να 

συµµετέχουν στην οικονοµία της χώρας. 

• Οι υπάλληλοι κέντρων πρόνοιας πάντοτε µετατρέπουν τη φτώχεια σε ζήτηµα χρηµάτων.  

 

Οι επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε επαφή µε άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια. Το πρόβληµα είναι ότι ορισµένοι δεν διαθέτουν κατάλληλη κατάρτιση 

και µεταχειρίζονται τους ανθρώπους ως αντικείµενα. Θα πρέπει να κατανοήσουν τι 
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συµβαίνει. Είχε δηµιουργηθεί ένα λόµπυ στην Πολωνία για αυτό το σκοπό, για να 

διδάξει στον κόσµο πώς να αντιλαµβάνεται τα πράγµατα υπό διαφορετικό πρίσµα. Το 

ζήτηµα δεν είναι να δώσουµε στον κόσµο χρήµατα, αλλά να αλλάξουµε την 

αντιµετώπιση του κόσµου.  

 

Οι επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλα προσόντα και 

τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στην κατάρτισή τους. 

Το Βέλγιο διαθέτει ένα πρόγραµµα «ειδικών εκ πείρας» για την κατάρτιση ατόµων που 

έχουν βιώσει φτώχεια για να µπορούν να µεσολαβούν µεταξύ της γραφειοκρατίας και 

των ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Μετά από τέσσερα χρόνια κατάρτισης, έχουν τη 

δυνατότητα να θέσουν τα βιώµατά τους σε επαγγελµατική χρήση. 

 

ΜΜΕ 

• Ο Τύπος ασχολείται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε εκποµπές πραγµατικότητας (reality 

shows), θεάµατα, σπαραξικάρδιες ειδήσεις. 

• Η φτώχεια δεν αυξάνει τα ποσοστά. 

• Τα ΜΜΕ πληρώνουν κόσµο που βιώνει φτώχεια να συµµετέχει σε εκποµπές 

εξοµολόγησης. 

• Τα ΜΜΕ ασχολούνται µε τους άστεγους κατά τη χειµερινή περίοδο. 

• Τα ΜΜΕ δεν προσπαθούν να κατανοήσουν την αιτία που έσπρωξε τον κόσµο στη 

φτώχεια. Αναφέρουν µεµονωµένες περιπτώσεις ατόµων που δεν συµπεριφέρονται όπως 

θα έπρεπε. 

 

Θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές, για παράδειγµα να δοθεί προσοχή στις 

ευρωπαϊκές συνεδριάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει κάλυψη από τα ΜΜΕ.  

 

Πως θα βελτιωθεί η εικόνα; 

 

Ορισµένα άτοµα πρότειναν την παρουσίαση θετικών περιγραφών από τις ζωές των 

ατόµων που βιώνουν φτώχεια στην τηλεόραση και στις εφηµερίδες. Τα άτοµα που 
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βιώνουν φτώχεια δεν θα έπρεπε να στιγµατίζονται ως αµόρφωτα για παράδειγµα. Ο 

στόχος είναι να πείσουµε τον έξω κόσµο να λάβει µια µη επικριτική αντιµετώπιση.  

 

Άλλοι συνέστησαν να µην υπάρχει άµεση σχέση µε τη σκανδαλοθηρία µε την άρνηση 

ατόµων να µην συµµετέχουν σε εκποµπές τύπου ριάλιτι.  

 

Θα πρέπει να ενθαρρύνουµε τα ΜΜΕ να περιγράφουν τις συνθήκες που οδηγούν στον 

κοινωνικό αποκλεισµό και να συµµετέχουν «εκπαιδευµένοι» δηµοσιογράφοι. Έτσι, θα 

αποµακρυνθούν από τη σκανδαλοθηρία και δεν θα στιγµατίζονται πλέον οµάδες όπως 

είναι οι µειονότητες.     

 

Στρατηγικές και µέθοδοι που µπορούν να συµβάλλουν στη θετική εικόνα µπορούν να 

περιλαµβάνουν µη κυβερνητικούς οργανισµούς που θα οργανώνουν τις δικές τους 

εκδηλώσεις Τύπου, όπως συνεντεύξεις Τύπου ή διαδηλώσεις. 

 

Επίσης, µπορεί να δηµιουργηθούν επαφές µε δηµοσιογράφους, να γίνουν σύµµαχοι, 

παράγοντας µια ειδική αναφορά, όπως έγινε στο Βέλγιο για παράδειγµα. 

 

Ακόµη ένα παράδειγµα από την Πολωνία: µη κυβερνητικοί οργανισµοί πρόβαλαν άτοµα 

που διεκδικούν µια θέση στην κοινωνία µέσω του αθλητισµού. 

 

Αυτό που έχει σηµασία είναι να τονίσουµε τη θετική πλευρά! 

 

Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια είναι υπέρ της πρόληψης. 

 

Παλεύουν και καταπατώνται από την έλλειψη σεβασµού, παλεύουν για να ζήσουν και 

δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εποµένως, ο Τύπος θα µπορούσε να ακολουθήσει µια 

οικογένεια για ένα ή δύο µήνες και να δείξει πως τα βγάζουν πέρα. 

Μερικές οµάδες παράγουν τη δική τους εφηµερίδα για να δώσουν µια θετική στροφή 

στην εικόνα. 
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Εθνικά Σχέδια ∆ράσης  

• Το γενικό κοινό δεν συµµετέχει στην ανάπτυξη των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης. 

• Ο περισσότερος κόσµος δεν έχει ακούσει για τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης. 

• ∆εν υπάρχει κάτι γραµµένο για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια στα έγγραφα. ∆εν είναι 

εύκολο ζήτηµα να ασχοληθεί κανείς. 

• Η κάθε χώρα θέτει τις προτεραιότητές της στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης, τα οποία 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

• Τα κείµενα περιλαµβάνουν σηµαντικά πράγµατα, τα οποία συχνά παρουσιάζονται µε 

δυσνόητο τρόπο. 

 

Τα βασικά προβλήµατα που προέκυψαν σχετικά µε τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης είναι: δεν 

υπάρχει διαβούλευση ή συµµετοχή της πολιτικής κοινωνίας στη διαµόρφωσή τους. Προς 

το παρόν τα ΕΣ∆ είναι άγνωστα και µη προσβάσιµα από το ευρύ κοινό.  

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Οι εµπειρίες και οι παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν τονίζουν το ίδιο πράγµα: ότι 

παρά τη βελτιωµένη οικονοµική κατάσταση, το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών 

διευρύνεται σε πολλές χώρες. Οι εκπρόσωποι από τις χώρες που εκπροσωπήθηκαν στο 

εργαστήριο τόνισαν ότι µια υγιής οικονοµική ανάπτυξη δεν συνεπάγεται µεγαλύτερη 

κοινωνική ένταξη και λιγότερη ανεργία. Τόνισαν επανειληµµένως τις ιδιαίτερες 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά, οι νέοι και οι οικογένειες, καθώς και οι 

ηλικιωµένοι. Η φτώχεια εµµένει και περνάει σε πολλές γενεές. Έτσι, παιδιά που έχουν 

ζήσει σε φτώχεια αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες στο να ξεφύγουν από αυτή και 

υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να περάσει η φτώχεια από γενιά σε γενιά. Επίσης, αναφέρουν 

ότι δυστυχώς, η εθνική και φυλετική διάκριση κυριαρχούν στις κοινωνίες µας, µε 

αποτέλεσµα να στιγµατίζουν µερικές κοινωνικές οµάδες µε αρνητικές ταµπέλες που τους 

αποκλείουν ή συµβάλλουν στον αποκλεισµό τους. 
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Ωστόσο, ο φαύλος κύκλος µπορεί να σπάσει. Οι οµάδες εκπροσώπων µοιράζονται µια 

σειρά πρακτικών: δηµόσιες επιδοτήσεις κατάρτισης, έχουν το κουράγιο να απευθύνονται 

στο κοινοβούλιο και τον Τύπο, βοηθούν ανερχόµενους επιχειρηµατίες µέσω επίσηµης 

αναγνώρισης κοινωνικών συνεταιρισµών και επιχειρήσεων και ενδυναµώνουν τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας για άτοµα που βιώνουν φτώχεια µέσω της οργάνωσης 

συνεταιρισµών.  

 

Στην πορεία των συζητήσεων, εντοπίστηκαν διάφορα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

την αντίληψη της φτώχειας στην κοινωνία. 

 

1. Οι εκπρόσωποι έκαναν λόγο για επαφές µε επαγγελµατίες κοινωνικών 

υπηρεσιών[6] · το λυπηρό συµπέρασµα είναι ότι σπάνια αποδίδεται πλήρης 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και νιώθουν 

παγιδευµένα σε µία «γραφειοκρατική µηχανή» και ότι τους συµπεριφέρονται 

περισσότερο ως αντικείµενα παρά ως υποκείµενα. Οι επαγγελµατίες κοινωνικών 

υπηρεσιών µπορούν να διδαχθούν πολλά πράγµατα από τα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια, αλλά η κατάρτισή τους θα πρέπει να περιλαµβάνει µαθήµατα πρώτης 

γραµµής. 

2. Η φτώχεια δεν αποτελεί «ελκυστικό» θέµα για τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ έχουν την 

τάση να µην προβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες για τη φτώχεια · δεν εξηγούν 

ούτε τις αιτίες, ούτε πιθανές λύσεις. Τα ποσοστά ακροαµατικότητας ωθούν την 

αναζήτηση για «εντυπωσιασµό», µε αποτέλεσµα το θέµα της φτώχειας να 

καλύπτεται στη στήλη «εν συντοµία» ή στο τµήµα «λοιπές ειδήσεις» ή σε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο, όπως το χειµώνα ή στις 17 Οκτωβρίου[7]. 

 

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι δεν είναι ίδια όλα τα ΜΜΕ και ότι υπάρχουν 

δηµοσιογράφοι που προσπαθούν να αποδώσουν µια δίκαιη εικόνα. Σε αυτούς αξίζει να 

δίνονται συνεντεύξεις και εµπιστοσύνη. Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια µπορούν και 

πρέπει να παρουσιάσουν µια εικόνα που δεν θα τους απεικονίζει ως θύµατα, αλλά ως 

παίκτες οµάδων προσωπικής αρωγής, συνεταιρισµών, αθλητές, κλπ. Επίσης, µπορούν να 
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δηµιουργήσουν την προσωπική τους δηµόσια εικόνα µε την έκδοση και διανοµή της 

δικής τους εφηµερίδας.    

 

Αναφορικά µε τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης, οι εκπρόσωποι τα θεώρησαν ως χρήσιµα 

πράγµατα, αλλά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν γίνονται απολύτως κατανοητά. Σε πολλές 

χώρες οι κυβερνήσεις δεν διαθέτουν την πολιτική θέληση για διαβουλεύσεις. Εποµένως, 

οι εκπρόσωποι καλούν τις κυβερνήσεις: 

- να αυξήσουν τις διαβουλεύσεις και τη συµµετοχή της πολιτικής κοινωνίας στην 

ανάπτυξη των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης. Αυτό θα µπορούσε να αυξήσει τη 

διορατικότητα τους και να αποσαφηνίσει τις προτεραιότητές τους.  

- να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες να καταστήσουν τα Εθνικά Σχέδια 

∆ράσης περισσότερο προσβάσιµα και κατανοητά για την πολιτική κοινωνία. 

 
6. υπό την ευρύτερη έννοια που περιλαµβάνει κοινωνικούς λειτουργούς, υπαλλήλων τοπικών οµάδων, 

δηµόσιους υπαλλήλους, κλπ. 

7. Παγκόσµια ηµέρα ΟΗΕ για την εξάλειψη της φτώχειας 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 
 

Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο, Μάλτα, 

Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία. 

 

Καλεσµένοι: Οµοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης (Αυστρία), FEANTSA. 

 

Αντίληψη  

• Φτώχεια είναι να µην έχει κανείς τους πόρους για να µπορεί να διαδραµατίζει ένα 

ολοκληρωµένο ρόλο στην κοινωνία.  

• Βιώνει κανείς φτώχεια όταν δεν έχει πρόσβαση σε θεµελιώδη δικαιώµατα. 

• Το να είναι κανείς φτωχός δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να είναι πολίτης. 
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• Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια δεν σηµαίνει ότι το κρύβουν, απλά µερικοί δεν θέλουν 

να το δουν. 

 

Βασικές επαφές 

• Στη Σουηδία, η κοινωνική φτώχεια έχει αρχίσει να γίνεται πιο ανυπόφορη από την 

οικονοµική φτώχεια, επειδή η χώρα µας βασίζεται σε ένα σύστηµα πρόνοιας και έχουµε 

έναν Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων που δεν κάνει πλέον λόγο για άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια επειδή δεν θεωρείται σωστό να διαχωρίζουµε µία οµάδα ως φτωχή. 

Οπότε δεν µπορούµε να συζητάµε για τα άτοµα αυτά. ∆εν µας αρέσει να λέµε ότι 

υπάρχουν άτοµα που ζουν στη φτώχεια. 

• Όταν ζήτησα βοήθεια από το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, µου είπαν ότι πήγα µε 

πολύ θετική στάση · ότι το σπίτι µου ήταν πολύ καθαρό. ∆εν φαινόµουν αρκετά φτωχός. 

Έχω υπερηφάνεια και αυτοσεβασµό. Είπαν ότι αν το σπίτι µου ήταν βρώµικο και 

έδειχνα ατηµέλητος, θα µου έδιναν χρήµατα, αλλά τελικά δεν αποτελούσα µια υπόθεση 

άξιου λόγου. Θα πρέπει να υποκρίνεσαι ότι είσαι κάτι άλλο για να λάβεις βοήθεια. 

• Μερικοί πιστεύουν ότι αν ζεις στη φτώχεια, δεν µπορείς να κάνεις τις δικές σου 

επιλογές. 

• Εάν λαµβάνεις επίδοµα, δεν θεωρείσαι φτωχός. Αλλά τα άτοµα µε επιδόµατα βιώνουν 

φτώχεια και δεν περιλαµβάνονται στις στατιστικές. 

• Οι ερευνητές ποτέ δεν µας παραθέτουν στα ευρήµατα των ερευνών τους. Ποτέ δεν 

λαµβάνουµε αντίγραφο των αποτελεσµάτων. 

• Οι πολιτικοί δεν µας θεωρούν πολίτες, θα πρέπει να το βουλώσουµε και να 

εξαφανιστούµε. 
 

Οι ερευνητές παρουσιάζουν µία περιορισµένη εικόνα της φτώχειας, ειδικά στα 

δηµοσιευµένα ευρήµατα των ερευνών τους. Αναφέρουν άτοµα που δεν έχουν συναντήσει 

ή δεν προσπάθησαν να κατανοήσουν. Η έρευνα θα πρέπει να βασίζεται σε µεθοδολογία 

που περιλαµβάνει τη συµµετοχή και αποµακρύνεται από την εκ των άνω προς τα κάτω 

προσέγγιση. Θα πρέπει να συµµετέχουν στην έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερα 

άτοµα, έτσι ώστε να µην αναφέρονται συνέχεια τα ίδια. 
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Οι ανώτατοι υπάλληλοι υπηρεσιών θεωρούν σηµαντικό να έχουν προσωπικές 

συναντήσεις µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια.  

 

Οι ιθύνοντες λήψης αποφάσεων ποτέ δεν είναι παρόντες στις συναντήσεις που 

προσκαλούνται. Λένε το κοµµάτι τους και φεύγουν. ∆εν αρκεί το να µιλάνε σε άτοµα, θα 

πρέπει να µιλήσουν µε τα άτοµα.  

 

 

ΜΜΕ 

• ∆εν θα πρέπει να φοβάσαι να εκφράσεις τη γνώµη σου ή να πεις ότι η κατάσταση είναι 

φρικτή.  

• Τα ΜΜΕ αναφέρουν τη φτώχεια από τον Οκτώβριο µέχρι τον Ιούνιο επειδή νοµίζουν 

ότι ο κόσµος µπορεί να πεθάνει το χειµώνα, αλλά όταν έρθει το καλοκαίρι, δεν τους 

ενδιαφέρει. 

• Επί δύο µήνες κάνουν λόγο για φτώχεια. Αλλά πριν από 2 χρόνια, δεν την ανέφεραν 

καθόλου. Απλά την αγνοούσαν, την έβαλαν στην άκρη. Πίστευαν ότι το κοινό δεν θα 

ενδιαφερθεί. 

• ∆είχνουν δύο άρρωστους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλές εικόνες και λίγα λόγια. Και 

µόνο που τους κοιτάς, σου έρχεται να βάλεις τα κλάµατα.  

• Θα πρέπει να σταµατήσουν να δείχνουν άστεγους ανθρώπους µε ένα µπουκάλι αλκοόλ 

και ένα σκύλο. Ποτέ δεν δείχνουν εικόνες ατόµων που κατάφεραν να βγουν από την 

κατάσταση αυτή. 

• Τα ΜΜΕ ενδιαφέρονται περισσότερο για τις διασηµότητες.  

 

Η εικόνα της φτώχεια στα ΜΜΕ είναι στερεότυπη, σοκαριστική, αρνητική και εποχιακή. 

Στα ΜΜΕ αρέσουν οι σοκαριστικές ιστορίες τρόµου και δεν αναρωτιούνται ποτέ πως 

µπορούν να αλλάξουν, «πώς να αντιµετωπίσουµε τη φτώχεια»; Η φτώχεια προκαλεί 

φόβο, γι’ αυτό και η εικόνα της είναι πάντα προειδοποιητική.   

 

Πως θα αλλάξουν τα ΜΜΕ; 
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Μερικοί οργανισµοί διαθέτουν συµβούλους Τύπου για να αποδώσουν µια θετική στροφή 

της κατάστασης. Μερικοί δηµοσιογράφοι είναι σύµµαχοι, άτοµα εµπιστοσύνης που 

µπορούν να παρουσιάσουν τα παραδείγµατα που τους δίνονται ως έχουν. Είναι 

σηµαντική η συνεργασία µε δηµοσιογράφους που γνωρίζουν µη κυβερνητικούς 

οργανισµούς. Αυτό που έχει σηµασία είναι να παρουσιαστεί η καθηµερινότητα των 

ανθρώπων και θετικές εικόνες.  

 

Μία άλλη ιδέα είναι να εκδώσει κανείς την προσωπική του εφηµερίδα, όπως κάνουν 

µερικοί µη κυβερνητικοί οργανισµοί. Και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν προβλήµατα 

µε την εύρεση προσωπικών µαρτυριών. Ο φόβος που υπάρχει στα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια για να εκφράσουν τη γνώµη τους υπάρχει και στα ανώτατα υπαλληλικά στελέχη 

(στελέχη υπηρεσιών, επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών). Το να αφηγηθεί κανείς την 

προσωπική του ιστορία µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες. Το να µιλήσει κανείς στα 

ΜΜΕ µπορεί να βοηθήσει ή να δηµιουργήσει εµπόδια.  

 

Μαθαίνοντας να χρησιµοποιούµε το λεξιλόγιο των δηµοσιογράφων, να χρησιµοποιούµε 

τα εργαλεία τους, να χρησιµοποιούµε τεχνικές µαζικής επικοινωνίας είναι απαραίτητα 

µέσα για να παρουσιάσουµε µια διαφορετική εικόνα της φτώχειας που δεν προκαλεί 

µιζέρια. Μία τέτοια κατάρτιση θα ήταν χρήσιµη. 

 

Ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο είναι να παραχθούν έγγραφα εµπορίας που να 

περιλαµβάνουν κοινωνική ιδεολογία. 

 

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι εφηµερίδες επιδεκτικές στην αναφορά της φτώχειας. 

 

Οι εφηµερίδες του δρόµου δεν είναι πλέον της µόδας, οι άνθρωποι τις έχουν συνηθίσει 

και πολλοί έχουν σταµατήσει να τις αγοράζουν. Οι πωλητές εφηµερίδων του δρόµου 

θεωρούνται επαίτες. Βέβαια, µερικές ακόµη ευδοκιµούν: στη ∆ανία και τη Σουηδία, 

ακόµη φαίνεται ότι παίζουν θετικό ρόλο όσον αφορά την ενσωµάτωση.  

 



 69

Υπάρχει µία ευρεία σειρά εργαλείων επικοινωνίας, όπως η καλλιτεχνική έκφραση, για 

παράδειγµα, αποσπάσµατα από όπερες όπου οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι φτωχοί και η 

όλη πλοκή επικεντρώνεται σε αυτούς. Επίσης, υπάρχει το ∆ιαδίκτυο, ειδικά µέσω 

οµάδων συνοµιλίας. 

 

Ο υπάρχων κώδικας πρακτικής για τη δηµοσίευση εικόνων περί καταστάσεων στις 

αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει να εφαρµοστεί και στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια 

στην Ευρώπη. 

 

Θα πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνική εµπορία, όπως κάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτό που 

έχει σηµασία είναι να ακουστούν απόψεις, εποµένως γιατί δεν οργανώνεται µία πορεία 

«Poverty Pride» ή να δοθεί δηµοσιότητα στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις παρόµοια µε 

αυτή των Ολυµπιακών Αγώνων;  

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι θέµατα που υπάρχουν σε κάθε χώρα. 

Επειδή όµως διαστρεβλώνονται σε µεγάλο βαθµό, τα άτοµα που τα βιώνουν 

αντιµετωπίζουν ζητήµατα αντίληψης, αυτοσεβασµού και αυτοπεποίθησης. Τα 

στερεότυπα διαιωνίζονται από τα ΜΜΕ και την ίδια την κοινωνία. 

 

Η εικόνα 

 

Στις µέρες µας οι κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ δεν διατίθενται να παραδεχτούν ότι ο 

κοινωνικός αποκλεισµός και η φτώχεια υπάρχουν ακόµη στη χώρα τους. Στη Σουηδία, 

για παράδειγµα, µε το υπεραναπτυγµένο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, οι άνθρωποι 

ισχυρίζονται λανθασµένα ότι δεν υπάρχει φτώχεια. ∆εν αντιλαµβάνονται τη φτώχεια ως 

ένα σύνθετο ζήτηµα. Την αποδίδουν στην έλλειψη πόρων ή σε προσωπικό λάθος των 

φτωχών. Όµως, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν περιορίζονται σε αυτά. 

Αφορούν σε ανισότητες σε δικαιώµατα και στην πρόσβαση σε δικαιώµατα – οφείλουµε 

να έχουµε όλα αυτά που νοµίµως δικαιούµαστε.  
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Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η συζήτηση γύρω από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό είναι καλό, ειδικά όταν πραγµατοποιείται από άτοµα που γνωρίζουν αυτά 

που λένε, πράγµα που προσδίδει µεγαλύτερη σπουδαιότητα στο πρόβληµα. Το πρόβληµα 

είναι µε τις ταµπέλες: οι φτωχοί θεωρούνται ευάλωτοι, ενώ οι ίδιοι δεν αντιλαµβάνονται 

εαυτούς το ίδιο. 

 

Για παράδειγµα, λένε ότι οι µετανάστες είναι ευάλωτοι, αλλά αν ερωτηθούν, συχνά 

πολλοί θα απαντήσουν ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση στην χώρα που τους φιλοξενεί 

παρά στη πατρίδα τους. Η αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους δεν είναι ότι είναι 

φτωχοί ή ευάλωτοι.  

 

Οι επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών αντιλαµβάνονται τα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια ως πελάτες, αποδέκτες επιδοµάτων και όχι ως άτοµα που έχουν επίγνωση της 

κατάστασής τους και είναι σε θέση να µοιραστούν τα βιώµατά τους. Επίσης, µπορεί να 

αναπτυχθεί σχέση εξάρτησης από τον επαγγελµατία κοινωνικής υπηρεσίας, πράγµα που 

επηρεάζει την αντίληψη του κοινού για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια.  

 

Χρειάζονται περισσότεροι πόροι, αλλά επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η κοινωνική 

εργασία µε µεγαλύτερη συµµετοχή ατόµων που βιώνουν φτώχεια/αποκλεισµό. 

 

Οι ερευνητές διαθέτουν µόνο µία εικόνα του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν µεθόδους συµµετοχής, στις οποίες τα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια να µπορούν να εκφραστούν και να συµµετέχουν στην έρευνα.  

 

Μπορεί να βιώνουµε φτώχεια, αλλά και πάλι έχουµε κάτι να συνεισφέρουµε. Έχουµε την 

εσωτερική δύναµη να ανταποκριθούµε κι αυτή η δύναµη θα πρέπει να υπερισχύσει. 

 

 

ΜΜΕ 
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Τα ΜΜΕ συχνά έχουν µια σταθερή προσέγγιση στη φτώχεια µέσω σοκαριστικών 

εικόνων που προκαλούν, µε µοναδικό σκοπό να σαστίσουν τους αναγνώστες/θεατές αντί 

να εκπαιδεύσουν την κοινωνία σχετικά µε τη φτώχεια. Τα ΜΜΕ δίνουν έµφαση σε 

θανάτους από υποθερµία το χειµώνα, αλλά τη βάζουν στην άκρη τη φτώχεια το 

καλοκαίρι. Τα ΜΜΕ παρουσιάζουν µία µη ρεαλιστική εικόνα. Θα πρέπει να αλλάξουµε 

αυτή την απεικόνιση. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να κατανοήσουµε περισσότερο πως λειτουργούν τα ΜΜΕ 

έτσι ώστε να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία επικοινωνίας, συγκεκριµένα 

δηµιουργώντας καλές σχέσεις µε δηµοσιογράφους για να µάθουν να σέβονται 

προσωπικές ιστορίες αντί να τις εκµεταλλεύονται για να απογειώσουν τα ποσοστά των 

πωλήσεων/τηλεθέασης. 

 

Η θετική πλευρά στο πως απεικονίζεται η φτώχεια από τα ΜΜΕ είναι να προκαλέσουµε 

την κοινή γνώµη και να τις επιστήσουµε την προσοχή στα προβλήµατα της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισµού στις κοινωνίες µας. 

 

Τα ΜΜΕ και οι νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να 

περάσουν τα µηνύµατά µας. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 
 

Γαλλία, Γερµανία, Λετονία, Λουξεµβούργο. 

 

Καλεσµένοι: εκπρόσωποι του Οµοσπονδιακού Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Βέλγιο), η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, η Επιθεώρηση Κοιωνικής Ασφάλισης 

(Λουξεµβούργο), η Υπηρεσία Alter. 

 

Αντίληψη 

• ∆εν γεννήθηκες άστεγος. 



 72

• Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια απεικονίζονται ως κτηνώδη και άξεστα. 

• Υπάρχει τεράστια διαφορά µεταξύ της παλαιάς και της νέας Ευρώπης. 

 

Βασικές επαφές 

• Οι επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών είναι περισσότερο ψυχροί αντί να δείχνουν 

προσωπικό ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν. 

• Στη Λετονία, οι επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών δεν πληρώνονται καλά και οι 

ίδιοι χρειάζονται βοήθεια, γι’ αυτό και λίγα άτοµα καταφεύγουν θεληµατικά σε αυτούς.  

• Πολλά από τα άτοµα µε τα οποία σχετιζόµαστε έχουν δυσκολία στο να 

επικοινωνήσουν. 

 

Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες µεταχειρίζονται τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια 

ως αντικείµενα κι όχι ως ανθρώπους.  

 

Ένα σχέδιο από το Ηνωµένο Βασίλειο αναφέρθηκε ως µέσο για τη βελτίωση της 

αντίληψης: η προώθηση περιεκτικών αντωνυµιών – αντί για τη χρήση του «εγώ/εµένα» 

(ο επαγγελµατίας κοινωνικών υπηρεσιών) απέναντι σε «αυτόν/αυτή» ή «αυτούς» (τον 

«πελάτη») προτείνεται η χρήση του «εµείς/εµάς». «Εµείς» εργαζόµαστε µαζί για να 

βρούµε µια λύση. 

 

ΜΜΕ 

• Στη Λετονία, ένα γυναικείο περιοδικό δηµοσίευσε αναφορές και συνεντεύξεις ατόµων 

και οικογενειών που βιώνουν φτώχεια. Στη συνέχεια οι αναγνώστες µπορούσαν να 

ψηφίσουν ποια ιστορία ήταν η χειρότερη κατά τη γνώµη τους. Ο νικητής θα κέρδιζε ένα 

χρηµατικό βραβείο. Το πρόβληµα ήταν ότι οι αναφορές αυτές ήταν δηµοφιλείς και στα 

άτοµα που βίωναν φτώχεια, αν και παρουσίαζαν µια ακόµη πιο αρνητική εικόνα τους. 

• Οι φτωχοί άνθρωποι αποτελούν µία υποδεέστερη ατραξιόν.  

• Οι εφηµερίδες αναφέρουν ποσοστά, όχι ανθρώπους. 

• Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα ΜΜΕ είναι µια επιχείρηση και οι δηµοσιογράφοι 

περιορίζονται στο τι µπορούν να κάνουν. Πρέπει να πουλήσουν. 
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Η πρόσβαση στα ΜΜΕ είναι άδικη: τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια απεικονίζονται µε 

στηµένο, αρνητικό, σκανδαλοθηρικό τρόπο. Οι εφηµερίδες που εκδίδονται από οµάδες 

που προσπαθούν να βοηθήσουν εαυτούς είναι οι καλύτεροι δίαυλοι πληροφόρησης 

σχετικά µε το θέµα της φτώχειας. 

 

Πως θα βελτιωθεί η εικόνα; 

 

Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και οι οµάδες αυτό-αρωγής θα πρέπει να λάβουν 

εκπαίδευση σχετικά µε τα ΜΜΕ. Επίσης, µία καλή σχέση µε δηµοσιογράφους θα 

µπορούσε να βοηθήσει να βελτιωθεί η εικόνα. Θα πρέπει να γραφούν περισσότερες 

ανοικτές επιστολές σχετικά µε τη φτώχεια. Μία οδός προς εξερεύνηση είναι η οργάνωση 

εφηµερίδας από άτοµα βιώνουν φτώχεια και από οµάδες αυτό-αρωγής.   

 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 

• Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν στην ανάπτυξη 

των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης. Αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό ήδη σε περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς η πραγµατικότητα της φτώχειας διαφέρει από τη µία περιφέρεια σε 

άλλη. 

• Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης της Λετονίας είναι ένα καλό πρόγραµµα, αλλά δεν 

περιλαµβάνει πρακτικά µέτρα. Υπάρχει σήµερα µια επιτροπή παρακολούθησης, στην 

οποία µπορούν να παραβρεθούν σύλλογοι, αλλά δεν είναι ανεξάρτητη, µε αποτέλεσµα 

να αποχωρήσουν οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί. 

• Ο τρόπος µε τον οποίο έχουν συνταχθεί τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης επιβάλλει στη 

φτώχεια µία συγκεκριµένη εικόνα. 

 

Γενικά τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια έχουν ελάχιστο ή καθόλου λόγο στα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης. Τα πρώτα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης είχαν συνταχθεί από γραφειοκράτες 

και πολιτικούς. Σε µερικά κράτη, ζητείται πλέον η άποψη των ατόµων που βιώνουν 

φτώχεια σχετικά µε τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης, αλλά δεν αρκεί. 
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Το ερώτηµα είναι: Πως θα διασφαλιστεί ότι θα ακουστεί η «φωνή» των φτωχών στα 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης αφού θα τους έχουν συµβουλευτεί; Μία πιθανή απάντηση που 

αναφέρθηκε ήταν ένα παράδειγµα από το Βέλγιο · τα άτοµα που βίωναν φτώχεια 

συµµετείχαν στη σύνταξη µιας γενικής αναφοράς µε θέµα τη φτώχεια και στη συνέχεια 

ακολούθησε παρακολούθηση. Αυτή η µέθοδος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στα 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης. 

 

Πως θα συµµετάσχουν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια στη διαδικασία σύνταξης των 

νέων Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης; Θα πρέπει να γίνει µέσω ενός αµφίδροµου διαλόγου: 

από την Ευρώπη προς τα άτοµα και από τα άτοµα προς την Ευρώπη. Το EAPN θα πρέπει 

να αυξήσει τις προσπάθειες για να προωθήσει τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν 

φτώχεια. Θα πρέπει να συµµετέχουν τόσο στη διαδικασία, όσο και στο προϊόν και τα 

αποτελέσµατά του. 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Μετά την παρουσίαση δύο περιστατικών στο πως αναφέρεται η φτώχεια στον Τύπο της 

Γαλλίας και της Λετονίας, η οµάδα κατέληξε ότι ο Τύπος παραµένει αρκετά αµέτοχος. 

Μετά την εξέταση των σχέσεων των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και των µη 

κυβερνητικών οργανισµών µε τον Τύπο, οι µετέχοντες προσπάθησαν να εντοπίσουν 

προβλήµατα µε άλλες βασικές επαφές: πολιτικούς, επαγγελµατίες κοινωνικών 

υπηρεσιών, κλπ. Επίσης, εξέτασαν τη συνειδητοποίηση σχετικά µε τα Εθνικά Σχέδια 

∆ράσης και αναζήτησαν πιθανούς τρόπους επανάκτησης της κυριότητας αυτών. 

 

Πως µπορεί να προωθηθεί η συµµετοχή και να µπει στην Κοινωνική Ηµερήσια ∆ιάταξη: 

1. Αύξηση της συµµετοχής και ανάµιξης ατόµων που βιώνουν φτώχεια στην 

υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

2. ∆ιασφάλιση χρηµατοδότησης για την υποστήριξη και αύξηση της συµµετοχής. 

3. Σύνταξη ενός σχεδίου δράσης EAPN µε συστάσεις για  

• τους µετέχοντες. 
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• για κάθε κυβέρνηση. 

4. Επαφή µε ιθύνοντες λήψης αποφάσεων και πολιτικούς για να δηµιουργηθεί 

σχέση µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια. 

5. Άσκηση επιρροής προς τα κράτη-µέλη για να υποστηρίξουν το σκοπό των 

ατόµων που βιώνουν φτώχεια.  

6. Ανάπτυξη πραγµατικού διαλόγου µε κυβερνήσεις 

7. Επιπλέον άσκηση πίεσης µε πολιτιστική, αθλητική, γραπτή ανάλυση και άλλες 

οµάδες 

8. Χρήση της εισόδου των νέων κρατών-µελών και των ζητηµάτων τους για να 

δοθεί µια γενική «ώθηση». 

9. Αύξηση συνεργασίας µε δηµοσιογράφους. 

 

Οι µετέχοντες επιθυµούν να ενηµερώνονται σχετικά µε µελλοντικές εργασίες κι όχι µόνο 

εντός του EAPN. Θα ήθελαν να λάβουν ένα σχέδιο εργασίας και συστάσεις από το 

EAPN και τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα. Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν καθήκον να 

περιλαµβάνουν τα διάφορα επίπεδα της κοινωνίας στις διαδικασίες λήψης πολιτικών. 

 

Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να ακούσουν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια 

και θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις γνώµες και απόψεις τους.  

 

Θα πρέπει να βελτιώσουµε την πίεση που ασκούµε, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν µεγάλα χάσµατα στην εικόνα και αντίληψη της φτώχειας 

µεταξύ των παλαιών κρατών-µελών και των νέων. Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης 

είναι κάτι πρόσφατο στα νέα κράτη. Τα προβλήµατα είναι τα ίδια, αλλά όχι και οι 

κλίµακες. Τα νέα κράτη-µέλη της ΕΕ θα πρέπει να συµβαδίσουν µε τα παλαιά. 

 

Όσον αφορά τα ΜΜΕ, είναι σηµαντικό να υπάρξει συνεργασία για να διαδοθεί µια πιο 

θετική εικόνα της φτώχεια, έτσι ώστε να σταµατήσουν να χρησιµοποιούν σοκαριστικές 

εικόνες τρόµου όταν καλύπτουν το θέµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.  
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Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί επιτελούν µία πολύ σηµαντική εργασία επειδή είναι σε 

άµεση επαφή µε τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 
 

Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, 

Νορβηγία. 

 

Καλεσµένοι: εκπρόσωποι από το Υπουργείο του Λουξεµβούργου και ένα γαλλικό 

περιοδικό 

 

Αντίληψη 

• Η ανεργία αντιµετωπίζεται ως κάτι επαίσχυντο.  

• Η φτώχεια δεν γίνεται αντιληπτή ως το προϊόν ακατάλληλων πολιτικών. 

• Λένε ότι οι φτωχοί λαµβάνουν περισσότερο γάλα από όσο τους αξίζει. Οπωσδήποτε 

όµως λιγότερο από όσο χρειάζονται.   

• Η φτώχεια γίνεται αντιληπτή ως υποκουλτούρα αναρχίας που τροµοκρατεί τον κόσµο. 

 

Βασικές επαφές 

• Μερικοί λένε ότι φτώχεια δεν υπάρχει. 

• Τα κέντρα εργασίας βρίσκουν δουλειές για τις πιο εύκολες υποθέσεις, τα πιο 

«προσλήψιµα» άτοµα και αγνοούν τα υπόλοιπα. 

• Νοµίζουν ότι εάν είσαι µε κρατικό επίδοµα, τότε είσαι ένας αµόρφωτος τεµπέλης. 

Οπότε σου προσφέρουν µόνο την πιο βασική εκπαίδευση.  

• Υπάρχει µια σχέση εξάρτησης µεταξύ του επαγγελµατία κοινωνικών υπηρεσιών και του 

ατόµου που ζητάει βοήθεια. 

• Η φτώχεια ποινικοποιείται: τα χρήµατα που δεν πάνε στις κοινωνικές πολιτικές 

πηγαίνουν στις φυλακές.   
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Οι βασικές επαφές έχουν να κάνουν µε ποσοστά, όχι µε ανθρώπους. Μερικά στελέχη 

υπηρεσιών εργάζονται σε συστήµατα µε κίνητρο την απόδοση, για παράδειγµα τον 

αριθµό των ανέργων που «τοποθετούν». Εποµένως, δουλεύουν µε τις πιο εύκολες 

υποθέσεις. Επίσης, η παροχή κατάρτισης χάνει το στόχο, δηλαδή διατηρώντας 

προσδοκίες για δουλειά. Και πάλι, οι ίδιοι εκπαιδευτές δεν έχουν ασφάλεια εργασίας · 

οπότε πως µπορούν να νιώθουν κινητοποιηµένοι; Επίσης, υπάρχει ένας πολιτισµός που 

κατηγορεί τα θύµατα.  

 

 

ΜΜΕ 

• Εάν λες ότι ζεις σε ξενώνα, σου κολλάνε την ταµπέλα του αλκοολικού. Εάν είσαι 

άνεργος, είσαι τεµπέλης. Άλλα ΜΜΕ καταφέρνουν να µας ακούσουν, αλλά όχι πολλά. 

• Αναφέρουν τους άστεγους το χειµώνα. Τον υπόλοιπο καιρό, τα ΜΜΕ ποτέ δεν έρχονται 

να δουν πως είναι η ζωή σε ένα ξενώνα. 

• Τα ΜΜΕ διαλέγουν ένα τρίλεπτο απόσπασµα από συνέντευξη µιας ώρας, µόνο το 

απόσπασµα που δήλωσες κάτι σοκαριστικό. 

• Οι εφηµερίδες τείνουν να δηµοσιεύουν την αρνητική πλευρά των πραγµάτων. Τα 

άσχηµα νέα πουλάνε περισσότερο από τα καλά. Οι µετανάστες «πουλάνε» επειδή 

παίρνουν τις δουλειές των άλλων. 

 

Τα ΜΜΕ δηµοσιεύουν αυτό που πιστεύουν ότι το κοινό θέλει να διαβάσει ή να ακούσει. 

Η καθηµερινότητα των ατόµων που βιώνουν φτώχεια δεν αξίζουν αναφορά. Τα ΜΜΕ 

θέλουν το «µεγάλο µπαµ». 

 

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα ΜΜΕ είναι επιχείρηση και για αυτό θα 

δηµοσιεύσουν ό,τι πουλάει. Επίσης, µερικές εφηµερίδες ανήκουν στην κυβέρνηση, 

εποµένως οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται είναι ελεγχόµενες. Βέβαια, υπάρχει και η 

αντίθετη όψη, όπως ΜΜΕ που διαµορφώνουν πολιτικές.  

 

Πως θα αλλάξει η εικόνα; 
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Μία πλατφόρµα στέγασης στο Βέλγιο, για παράδειγµα, προσκάλεσε Υπουργούς να 

διανυκτερεύσουν ένα βράδυ στην οικία ενός ατόµου που βιώνει φτώχεια. Αυτό µπορεί να 

έλκυσε µεγάλη κάλυψη των ΜΜΕ, η πλατφόρµα είχε τον έλεγχο για να διασφαλίσει ότι 

δεν θα λάµβανε αρνητική στροφή, αλλά το γεγονός ότι ένας Υπουργός πέρασε το βράδυ 

µε ένα άτοµο που βιώνει φτώχεια δεν θα λύσει αυτοµάτως τα προβλήµατα. 

 

Όταν οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί δηµιουργούν ιστορίες να «πουλήσουν» στα ΜΜΕ – 

για παράδειγµα την οργάνωση µιας εκδήλωσης όπου παρουσιάζεται η δηµιουργικότητα 

των ατόµων που βιώνουν φτώχεια – αµέσως ελκύουν κάλυψη από τα ΜΜΕ. 

 

Και βέβαια, οι δηµοσιογράφοι µπορεί να γίνουν συνεργάτες. 

 

 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 

• ∆εν γνωρίζουµε πολλά για τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης. ∆εν λαµβάνουµε 

πληροφορίες. Τα άτοµα που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι λιγότερο 

ενηµερωµένοι. 

• Στην αρχή συµµετείχαµε ενεργά, αλλά τώρα πολύ λιγότερο, επειδή δεν τους αρέσει 

να ακούνε τα άτοµα που είναι περισσότερο επηρεασµένα. 

• Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης ήταν µια υπουργική άσκηση.  

• Μας κάλεσαν µία φορά κι αυτό ήταν όλο. 

• Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης είναι µια τεχνική άσκηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τα µέτρα που περιγράφηκαν έχουν ήδη ληφθεί κατά το παρελθόν. 

 

Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης θα πρέπει να συζητηθούν και να τεθούν σε εφαρµογή τοπικά 

για να συµµετέχουν άτοµα που βιώνουν φτώχεια.  

 

Για να είναι εποικοδοµητικά τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης, το κοινό θα πρέπει να έχει λόγο 

στην ανάπτυξη και τη συνέχειά τους. 

 

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια.  
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Βασικές επαφές 

 

Όσον αφορά θέµατα άµεσης ανησυχίας – απασχόλησης και εργασίας – οι µετέχοντες 

τόνισαν την έλλειψη θέσεων εργασίας και τη δυσκολία εισχώρησης των µειονεκτούντων 

ατόµων στην αγορά εργασίας, καθώς και την ανάπτυξη της συνήθους πρακτικής 

πρόσληψης-και-απόλυσης.  

 

Επίσης η οµάδα συζήτησε και διαφώνησε µε την απόσυρση του δηµόσιου τοµέα από την 

παροχή υπηρεσιών που παραδίδεται όλο και περισσότερο στον ιδιωτικό τοµέα, ειδικά η 

ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών εργασίας. Το προσωπικό υπηρεσιών εργασίας 

χρήζουν εκπαίδευσης για να µπορούν να αντιµετωπίζουν καλύτερα τις ανάγκες των 

αιτούντων εργασία. Ούτε η επαγγελµατική κατάρτιση, ούτε η επαγγελµατική εκπαίδευση 

είναι αξιόπιστα µέσα για να εισχωρήσει κανείς στην αγορά εργασίας. 

 

Επίσης, συζητήθηκαν οι προσωπικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να θεωρηθούν ως δικαιώµατα 

προς εξέταση. 

 

Σε πολλές χώρες, οι υπηρεσίες αποτελούν πλέον παραχωρήσεις που έχουν δοθεί στον 

κόσµο.  

 

Τα µειονεκτούντα άτοµα βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης από τις διάφορες 

υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον, συζητήθηκαν η διάκριση και η ποινικοποίηση. 

 

 

ΜΜΕ 
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Τι εικόνα δίνουµε στα ΜΜΕ και τι εικόνα µας δίνουν αυτά; 

 

Έτσι όπως έχουν τα πράγµατα, οι άσχηµες ειδήσεις πάντοτε αποτελούν πρωτοσέλιδα. 

Φαίνεται ότι είναι αυτό που αποζητάει το κοινό. Οι εφηµερίδες δηµοσιεύουν αυτό που 

θέλουν οι αναγνώστες χωρίς να εισχωρούν στις πραγµατικές αιτίες. 

 

Οι εφηµερίδες διψούν για σκάνδαλα. 

 

Είναι επιχειρήσεις και πρέπει να προστατέψουν τα συµφέροντά τους – όποια πολιτική 

γραµµή κι αν πρεσβεύουν – θα πρέπει πάντοτε να εργάζονται υπέρ των συµφερόντων και 

του κέρδους του ιδιοκτήτη. 

 

Τα ΜΜΕ επηρεάζονται συχνά από την πολιτική της χώρας. 

 

Είναι λυπηρό που δείχνουν την εξωτερική πολιτισµένη εικόνα της κοινωνίας, 

αποκρύπτοντας ή και αγνοώντας την πραγµατικότητα ορισµένων θεµάτων. 

 

Ωστόσο, προκύπτουν κάποια θετικά υποπροϊόντα όταν υπάρχει εκτενής κάλυψη από τα 

ΜΜΕ.  

 

Υπάρχουν νέες δυνατότητες: η τεχνολογία προσφέρει διάφορα άµεσα, αποτελεσµατικά 

µέσα πληροφόρησης · το ∆ιαδίκτυο παρέχει πληροφορίες µε ένα πάτηµα του ποντικιού.  

 

Εν κατακλείδι, τα ΜΜΕ λειτουργούν λίγο-πολύ µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. 

Παρέχουν µια διαστρεβλωµένη εικόνα των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και τους δίνουν 

σηµασία µόνο σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, το χειµώνα ή σε περιόδους 

εκλογών. 

 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης  
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Το ευρύ κοινό είναι ανενηµέρωτο σχετικά µε τα σχέδια δράσης για κοινωνική ένταξη. 

 

Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια έχουν ελάχιστη ή καθόλου συµµετοχή στη σύνταξη των 

σχεδίων δράσης για κοινωνική ένταξη. Βέβαια, επειδή είναι τα άτοµα που επηρεάζονται 

περισσότερο, θα πρέπει να έχουν µεγαλύτερη ανάµιξη στη διαδικασία σύνταξης των 

σχεδίων δράσης.  

 

Απασχόληση: ειδικά µέτρα για τους αιτούντες εργασία οργανώνονται αρχικά σε 

συνάρτηση µε τους στόχους που θέτει η αγορά εργασίας · και µετά γίνονται προσπάθειες 

για να καθοριστούν τα κατάλληλα εργαλεία. Η κατάρτιση λειτουργεί ανάποδα. 

Παρέχονται τα εργαλεία, αλλά χωρίς στόχο, δηλαδή: (εκ νέου) απασχόληση. Η 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων κατάρτισης υπονοµεύεται έτσι, καθώς ο στόχος (µια 

αξιοπρεπή, καλοπληρωµένη δουλειά) στην καλύτερη των περιπτώσεων αποσύρεται στο 

βάθος, ενώ στη χειρότερη απλά δεν υπάρχει. 

 

Σε µερικές χώρες, οι κυβερνήσεις εστιάζουν σε κατηγορίες φτωχών που ευνοούν εις 

βάρος άλλων. Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης θα πρέπει να συνταχθούν  λεπτοµερώς σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή των ατόµων που 

βιώνουν φτώχεια/αποκλεισµό και θα πρέπει να ενισχυθούν οι επαφές µε τα άτοµα αυτά. 

Η φτώχεια επεκτείνεται παρά την αύξηση του ΑΕΠ, εποµένως, τα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια θα πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στα σχέδια κοινωνικής ένταξης.  

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 
 

Αυστρία, Γερµανία, Νορβηγία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ιταλία, 

Ουγγαρία, ∆ανία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ιρλανδία. 

 

Καλεσµένοι: εκπρόσωποι του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης (Αυστρία), η 

Υπηρεσία Κοινωνικής Ενσωµάτωσης του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Κοινωνικής 

Ενσωµάτωσης (Βέλγιο), η Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. 
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Αντίληψη 

• Έχουµε αρνητικές εικόνες του εαυτού µας, επειδή αυτές είναι οι εικόνες που έχουν οι 

άλλοι για µας. 

• Η φτώχεια εµποδίζει την ανάπτυξη της αυτό-ικανοποίησης. 

• Το να είναι κανείς µακριά από τη χώρα του είναι µια µορφή φτώχειας. 

• Το χειρότερο που µου συνέβη ήταν όταν έπρεπε να πω στο παιδί µου να αφήσει τη 

σοκολάτα στο σούπερ-µάρκετ επειδή δεν είχα λεφτά να την αγοράσω.  

• Νιώθεις ντροπιασµένος, φυλακισµένος. 

• Η συµµετοχή σε µία τέτοια συνάντηση µας δείχνει ότι η φτώχεια δεν είναι µια 

αναπόφευκτη κατάσταση. 

• Η φτώχεια θα πρέπει να πάψει να αποτελεί λόγο διάκρισης. 

 

Βασικές επαφές 

• ∆εν νοµίζω ότι οι ηγέτες µας γνωρίζουν πως είναι να ψάχνεις για ένα µέρος να µείνεις.  

• Οι γραφειοκράτες και οι πολιτικοί δεν έχουν ιδέα τι σηµαίνει φτώχεια. 

• Η νέα νοµοθεσία έχει ως στόχο να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους 

πλούσιους πλουσιότερους. 

• Οι επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών δεν κατανοούν τη µιζέρια που βιώνει ο 

κόσµος. 

• Οι επαγγελµατίες κοινωνικών υπηρεσιών λένε ότι οι φτωχοί δεν µπορούν να έχουν 

χόµπι. ∆εν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε τα µέσα για ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

• Οι τοίχοι των γραφείων κοινωνικών υπηρεσιών είναι καλυµµένοι µε αφίσες που 

προβάλλουν µια αρνητική εικόνα σε µας. ∆εν µπορείς να βάλεις φωτεινές αφίσες, 

επειδή είσαι φτωχός, δεν έχεις δικαίωµα να ονειρεύεσαι. 

• Το ευρύτερο κοινό πιστεύει ότι όλοι οι φτωχοί είναι ίδιοι. Αλλά είµαστε διαφορετικοί 

άνθρωποι µε διαφορετικούς τρόπους ζωής. 

 

Μία γενική παρατήρηση: οι κοινωνικές πολιτικές προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τις 

συνέπειες της φτώχειας, όχι τις αιτίες. 
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Πως θα βελτιωθεί η εικόνα; 

 

Η υπηρεσία κοινωνικής ένταξης του Βελγίου οργανώνει ένα σχέδιο που περιλαµβάνει 

την πρόσληψη δύο «ειδικών εκ πείρας»[8]. Η ιδέα προέρχεται από ένα συνεταιρισµό που 

οργάνωσε ένα σχέδιο να εκπαιδεύει κόσµο που είχε βιώσει φτώχεια για να γίνουν 

διαµεσολαβητές σε επαφές µε δηµόσιες υπηρεσίες. Το έργο θα καταλήξει στην 

πρόσληψη 16 «ειδικών εκ πείρας» σε υπηρεσίες της οµοσπονδιακής κυβέρνησης µε 

συµβάσεις πρόσληψης. Η εµπειρία των ατόµων που βιώνουν φτώχεια αποτελεί πολύτιµο 

υλικό για την υλοποίηση πολιτικών.  

 

Παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν όλες οι βασικές επαφές καλές ή κακές κι επιπλέον µερικοί 

υπάλληλοι έκαναν καλή δουλειά. Ωστόσο, υπήρχε κάποιος φόβος και ανησυχία για 

µερικούς που φοβόντουσαν για πράγµατα που δεν γνώριζαν. 

 

Η βελτίωση της εικόνας θα πρέπει να ξεκινήσει σε τοπικό επίπεδο, να διαλύσει τους 

φόβους στην κοινότητα. Μία άλλη καλή πρακτική είναι να πραγµατοποιηθούν 

συναντήσεις συζητήσεων σε δηµόσια κτίρια που φιλοξενούν πολιτικούς, όπως το 

Κοινοβούλιο, να έχει άµεση πρόσβαση σε αυτά. Όταν δίνεις παρουσία αποφέρει 

αποτελέσµατα. Επίσης, αυτό που συµβάλλει στην αλλαγή των αντιλήψεων του κοινού 

είναι να µπορέσει η κοινή γνώµη να κατανοήσει τι είναι ακριβώς η φτώχεια. Το κοινό 

µπορεί να συµβάλλει στο να επηρεάσει την αλλαγή πολιτικής. Η δηµιουργία 

ευαισθητοποίησης µπορεί να ξεκινήσει από τη συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων. Τα 

άτοµα που εργάζονται σε ιδρύµατα έχουν την ικανότητα να ακούσουν · το θέµα είναι να 

τους µιλήσουν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. Μπορούν να συµβάλλουν στις 

προσπάθειες που ήδη έχουν γίνει. Στην Ιταλία, έχουν εκπαιδευτεί οι δάσκαλοι για να 

κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών που προέρχονται από φτωχές οικογένειες. Έτσι 

έγιναν σχολικοί διαµεσολαβητές και η κατάσταση των παιδιών βελτιώθηκε, πράγµα που 

δείχνει ότι οι άνθρωποι µπορούν να εκπαιδευτούν σε κοινωνικά θέµατα.  

Επίσης, οι πολιτικοί έχουν το δικό τους ρόλο να παίξουν · µπορούν να µεταφέρουν τις 

καταστάσεις φτώχειας στο εκλογικό σώµα. 
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«Όπου κι αν είσαστε, θα πρέπει να µιλάτε και να κάνετε αιτήµατα, από τους γείτονες ως 

τους πολιτικούς. Θα πρέπει να ακούµε ο ένας τον άλλο για να µπορεί ο ένας να 

καταλαβαίνει τον άλλο». 

 
8. Ervaringskundige, άτοµα που έχουν βιώσει φτώχεια. 

 

ΜΜΕ 

• Τα άτοµα που βιώνουν αποκλεισµό απεικονίζονται ως την αιτία των κοινωνικών 

προβληµάτων. 

• Οι µετανάστες εργάτες συχνά απεικονίζονται ως ανειδίκευτοι απατεώνες επιδοµάτων 

καθώς και ως ανερχόµενοι εγκληµατίες που διαταράσσουν την κοινωνία. 

• Τα ΜΜΕ καταναλώνουν ένα λεπτό περίπου στο θέµα της φτώχειας και ώρες στην 

παραγωγή του πλούτου. 

• Μερικές εφηµερίδες γράφουν ότι οι φτωχοί είναι τεµπέληδες τρακαδόροι. 

• Η φωτογραφία µου δηµοσιεύθηκε σε τοπική εφηµερίδα µε ένα άρθρο που έλεγε ότι θα 

παραβρεθώ στη Συνάντηση. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι µε ρωτούσαν διάφορα, έδειξαν 

ενδιαφέρον για µένα, ακόµη και οι πολιτικοί. 

• Αυτό που θέλουν οι δηµοσιογράφοι είναι να πούµε τα πράγµατα που αναµένουν να 

ακούσουν. 

 

 

Πως θα αλλάξει η εικόνα; 

 

Μία περιστασιακή επαφή µε τον Τύπο, ειδικά προσκαλώντας δηµοσιογράφους σε 

εκδηλώσεις που οργανώνουν οι σύλλογοι, µπορεί να συµβάλλει στη µετάδοση ενός 

θετικού µηνύµατος. Επίσης, µία τέτοια προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει σε συζητήσεις µε 

τις τοπικές αρχές ή µε άλλες βασικές επαφές, ως αποτέλεσµα των δηµοσιευµένων 

πληροφοριών στον Τύπο. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να διατηρηθεί και στη συνέχεια.  
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Η δηµοσίευση µιας φωτογραφίας και µιας συνέντευξης σε τοπική εφηµερίδα καθιστά 

δυνατό να προσεγγίσει κανείς την τοπική κοινότητα και να δείξει ότι τα άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια προσπαθούν να ξεφύγουν από την κατάσταση αυτή. 

 

Η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι και ότι προσπαθούν να ξεφύγουν 

από την κατάσταση της φτώχειας σηµαίνει ότι οι άνθρωποι δεν µπορούν πλέον να 

εθελοτυφλούν.  

 

«Είναι σηµαντικό να επικοινωνούµε µε τα ΜΜΕ, αλλά και να τους πούµε τι πραγµατικά 

θέλουµε». 

 

 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης  

• Πριν την ύπαρξη των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης, δεν υπήρχε καµία πρόβλεψη για 

τους φτωχούς στην Ελλάδα. 

 

Είχε τεθεί µια πρόταση να δηµιουργηθούν φόρα για συµµετοχή στην ανάπτυξη και 

αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης. 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Υπάρχουν πολλές διαφορές στην Ευρώπη. Η φτώχεια δεν περιλαµβάνει µόνο το χρήµα, 

αλλά και ποιότητα ζωής. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να αποφασίζει πως θα ζήσει τη 

ζωή του. Κανείς δεν µπορεί να σου ορίσει πως θα ζήσεις.  

 

Για αυτό το λόγο, πρέπει να ακουστεί η φωνή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Πρέπει 

να εδραιωθεί διάλογος µε τους διαµορφωτές πολιτικών. Θα πρέπει να κατανοήσουν τι 

σηµαίνει να βιώνεις φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό.  
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Όσον αφορά τα ΜΜΕ – θα πρέπει να τα χρησιµοποιούµε καλύτερα, έχοντας υπόψη ότι 

οι δηµοσιογράφοι αναζητούν «καλές ιστορίες» κι εµείς έχουµε να διηγηθούµε τέτοιες 

ιστορίες. 

 

Έχουµε πολλές ιδέες, αλλά δεν έχουµε τη δυνατότητα να τις εφαρµόσουµε κι όχι επειδή 

νιώθουµε ασήµαντοι. ∆ιάφοροι οργανισµοί διαµορφώνονται σε διάφορες χώρες µε 

σκοπό να προσπαθήσουν να αλλάξουν τα πράγµατα: δεν τυγχάνουν προσοχής και πολλές 

φορές λαµβάνουν αρνητικά σχόλια από τις κυβερνήσεις. 

 

 

Η συµβολή των καλεσµένων στην ολοµέλεια 

 

Η άµεση επαφή είναι πολύ σηµαντική. Η βασική εντύπωση είναι ο αριθµός των 

εµπειριών και των παραγόντων που οδήγησαν τον κόσµο στη φτώχεια. Τα βιώµατα αυτά 

αποτελούν παραγωγικό υλικό που ενηµερώνει πως οι «καλεσµένοι» αντιλαµβάνονται τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

 

Η οµάδα σηµείωσε τρία βασικά σηµεία. 

1. το βίωµα της φτώχειας συχνά αποτελεί αντικείµενο άρνησης και στιγµατίζεται 

ιδιαίτερα.  

2. τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια συχνά αντιµετωπίζουν υπηρεσίες χαµηλής ποιότητας, 

πράγµα που επιβαρύνει την κατάσταση της φτώχειας. Κάτι πρέπει να γίνει για να 

διορθωθεί αυτό. 

3. τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης δεν είναι αρκετά γνωστά ή κατανοητά: δεν ανταποκρίνονται 

άµεσα στις εµπειρίες του κόσµου.  

 

Τονίστηκε επανειληµµένως ότι η φτώχεια είναι ιδιαίτερα στιγµατισµένη, πράγµα που 

επιδεινώνει το πρόβληµα. Γνωρίζουµε ότι η φτώχεια εµποδίζει την πρόσβαση στα ΜΜΕ 

για κάποιους ανθρώπους, τους αποτρέπει να συµµετέχουν στον πολιτικό διάλογο. Θα 

πρέπει να γίνει διαθέσιµη η πρόσβαση σε πολιτικούς κύκλους.  
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Όσον αφορά τις υπηρεσίες – όσοι εργαζόµαστε για την κυβέρνηση γνωρίζουµε καλά ότι 

συχνά υπάρχει ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και των 

πολιτικών που υποτίθεται την καταπολεµούν.  

 

Υπάρχουν τρόποι για να κλείσει το χάσµα αυτό: 

• Είναι πολύ σηµαντικό τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια να έρθουν πιο κοντά στην 

κυβέρνηση και να εκπαιδευτούν στην προσωπική τους υπεράσπιση έτσι ώστε να 

µπορούν να µοιραστούν τα βιώµατά τους. 

• Αντιστρόφως, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δηλώνουν τι κάνουν για τα άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια. 

 

Όσον αφορά τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης – κατανοούµε πλήρως γιατί ο κόσµος δεν τα 

νιώθει κοντά του. Μερικά σχέδια µπορεί να είναι πολύ εστιασµένα στην Ευρώπη. Ο 

τρόπος µε τον οποίο τα σχέδια κοινοποιούνται στο Συµβούλιο και την Κοµισιόν δεν 

διευκολύνει την ανάπτυξη µιας πραγµατικής διαδικασίας εντός των κρατών-µελών. 

Παρόλα αυτά πιστεύουµε ότι τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης αποτελούν ένα σηµαντικό 

εργαλείο για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και για τους οργανισµούς προσωπικής 

υπεράσπισης. 

 

Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης αποτελούν ένα µέσο αποτελεσµατικής καταπολέµησης της 

φτώχειας σε τοπικό επίπεδο. Προφανώς, παραµένουν ακόµη πολλά να γίνουν σχετικά µε 

την ανάµιξη των ατόµων που βιώνουν φτώχεια σε αυτά. Εποµένως, πρέπει να γίνουν 

περισσότερα πράγµατα για να αυξηθεί η συµµετοχή στη σύνταξη των Εθνικών Σχεδίων 

∆ράσης και στη διαµόρφωση στρατηγικών καταπολέµησης της φτώχειας. 
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Συστάσεις και ερωτήσεις 
 

Κάθε εργαστήριο έθεσε στην ολοµέλεια συστάσεις και ερωτήσεις, στις οποίες υπήρξε 

σχολιασµός ή απάντηση από µία επιτροπή που αποτελείτο από τους: 

• Κύριο Jérôme VIGNON, ∆ιευθυντή, Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Ευρωπαϊκή Κοµισιόν 

• Κύριο Tom MULHERIN, Πρόεδρο, Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας  

• Κυρία Brigitte WEINANDY, Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 

• Κύριο Johan VANDENBUSSCHE, εκπρόσωπο του Υπουργείου Κοινωνικής 

Ενσωµάτωσης του Βελγίου 

• Κυρία Edeltraud GLETTLER, ∆ιευθύντρια, Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Υποθέσεις, 

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενεών και Προστασίας του 

Καταναλωτή, και Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, Αυστρία 

• Κύριο Ludo HOREMANS, Αντιπρόεδρο του EAPN 
 

 

Συστάσεις 

 

Σε θέµατα… 

 

…συµµετοχής και Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης   

 

• Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να οργανώσουν δείκτες συµµετοχής και να τους 

χρησιµοποιήσουν για να δείξουν τη δέσµευσή τους ότι ακούνε τα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια και αποκλεισµό, τα οποία θα πρέπει να συµµετέχουν στην οργάνωση αυτών 

των δεικτών. Το EAPN θα µπορούσε να παρακολουθεί και να ελέγχει τη διαδικασία. 

• Η διαδικασία κοινωνικής ένταξης έχει έλλειψη από ορατότητα στην Ευρώπη. 

Εποµένως, είναι σηµαντικό οι κυβερνήσεις να συµβουλεύονται περισσότερο την 

κοινωνία των πολιτών σχετικά µε την ανάπτυξη στρατηγικών καταπολέµησης της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
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• Πρέπει να προωθηθεί το δικαίωµα προσωπικής έκφρασης και το δικαίωµα ψήφου 

στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. 

• Πρέπει να πειστούν οι ιθύνοντες λήψης αποφάσεων και οι πολιτικοί να 

διαµορφώσουν δεσµούς µε τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. 

• Οι άλλες κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν το βελγικό σχέδιο για την κατάρτιση 

«ειδικών εκ πείρας» να αλληλεπιδρούν µε κυβερνητικά τµήµατα και υπηρεσίες µε 

σκοπό την αναπαραγωγή του. 

• Αύξηση της συµµετοχής και ανάµιξης ατόµων που βιώνουν φτώχεια σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο µε την υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης. 

• Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για να 

καταστήσουν τα σχέδια κοινωνικής ένταξης περισσότερο προσβάσιµα και πιο 

κατανοητά στο ευρύτερο κοινό.  

 

…εθνικής και τοπικής συµµετοχής  

 

• Οι Εθνικές Συναντήσεις ακολουθώντας το µοντέλο των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων 

θα πρέπει να οργανωθούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ για να εδραιωθεί ένας 

πραγµατικός εθνικός διάλογος. 

• Αύξηση περιφερειακής και τοπικής συµµετοχής στην καταπολέµηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

 

…οικονοµικών πόρων 

 

• Οι Σύλλογοι θα πρέπει να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά Ταµεία, όχι 

µέσω κυβερνήσεων 

• Επιδότηση για την υποστήριξη και ανάπτυξη συµµετοχής από άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια σε πολιτικές καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. 

 

…δηµοσιογράφων 
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• Να εδραιωθούν καλές σχέσεις µε δηµοσιογράφους που γνωρίζουν την κατάσταση και 

τα προβλήµατα των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και να χρησιµοποιηθούν οι 

δηµοσιογράφοι αυτοί ως δίαυλος επικοινωνίας µε την κοινή γνώµη. 

 

…κατάρτισης 

 

• Η εκπαίδευση και η κατάρτιση νεαρών ατόµων θα πρέπει να αποτελέσουν 

αναπόσπαστο τµήµα της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. 

 

…εν συνεχεία των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων 

 

• Να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της 3ης Συνάντησης. 

• Να χρησιµοποιηθούν τα ζητήµατα και η είσοδος των νέων κρατών-µελών για να 

ενισχυθεί η όλη διαδικασία. 

• Εργασία σε εργαστήρια µε συγκεκριµένα θέµατα. 

• Σύνταξη ενός σχεδίου δράσης του EAPN µε συστάσεις 

• Για τους µετέχοντες. 

• Για κάθε κυβέρνηση. 

• Να ληφθούν υπόψη οµάδες δράσης καθώς και άσκηση πίεσης: πολιτιστικές και 

αθλητικές δραστηριότητες, γραπτές αναλύσεις. 

 

 

Ερωτήσεις 

 

Σχετικά µε… 

 

…θέσεις εργασίας και κατάρτιση 

 

• Τι είδους γενική λύση θα µπορούσε να προσφερθεί για να διευκολύνει την κοινωνική 

οικονοµία να αναπτυχθεί και να δηµιουργηθούν περισσότερες δουλειές σε µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς και σε επιχειρήσεις µε βάση την κοινότητα;   
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• Τι µπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε επαγγελµατική κατάρτιση για όλους τους 

άνεργους και τα άτοµα µε αναπηρία; 

• Τι µπορείτε να κάνετε για να διευκολύνετε τη θέση των ανύπαντρων γονέων να 

βρουν αξιοπρεπείς δουλειές και να φέρετε µέτρα που θα τους διευκολύνουν να 

προσληφθούν (ευέλικτα ωράρια εργασίας, παροχή παιδικής µέριµνας, κλπ); 

 

…συµµετοχή 

 

• Τι θα κάνετε για να γίνουν δεσµευτικοί οι σκοποί της στρατηγικής της Λισαβόνας; 

•  Πως θα προωθήσετε το δικαίωµα στην προσωπική έκφραση; 

• Οι Σύλλογοι επιθυµούν να συνεργαστούν µε το κράτος, όχι µόνο να δώσουν ώθηση ή 

να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλο. Πως προωθείτε συλλόγους που εργάζονται στενά 

µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια; 

 

…κοινωνική ασφάλιση 

 

• Τι θα κάνετε για να βελτιώσετε την ισότητα όλων στα συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης και στην παγκόσµια πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη; 

•  Πως προτείνετε να δώσετε σε γονείς τα απαραίτητα για να δώσουν στα παιδιά τους 

ένα αξιοπρεπές ξεκίνηµα στη ζωή; 

 

…αντίληψη της φτώχειας 

 

• Είχατε ποτέ βιώσει φτώχεια; Γνωρίζετε κανέναν σε προσωπικό επίπεδο που να την 

έχει βιώσει; Πως αντιλαµβάνεστε τη φτώχεια; 

 

…εν συνεχεία των Συναντήσεων 

 

• Ποιες είναι οι ενέργειες που εξετάζετε να λάβετε σχετικά µε τις συστάσεις µας; 
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Σχόλια και απαντήσεις  

 

Κύριος Jérôme VIGNON 

 

Η Κοµισιόν είναι υπεύθυνη να προτείνει στις εθνικές κυβερνήσεις στρατηγικές επιλογές 

για την καταπολέµηση της φτώχειας και του αποκλεισµού.  

 

Έχει λάβει µία ξεκάθαρη κλήση από την παρούσα συνάντηση. 

 

Η µελλοντική πρωτοβουλία πολιτικής της Κοµισιόν θα προσδώσει µεγαλύτερη 

αναγνώριση στο γεγονός ότι ο αποκλεισµός διαφαίνεται ήδη στον τρόπο, µε τον οποίο 

πολιτικές, καθώς και κοινωνικές πολιτικές, διαµορφώνονται, στην αίσθηση 

κατωτερότητας που εκφράζουν ή δεν εκφράζουν προς εκείνους που προτίθενται να 

βοηθήσουν. Ο αποκλεισµός διαµορφώνεται ακόµη και από τις εικόνες που µεταφέρονται 

σε δηµόσιο διάλογο και αντικατοπτρίζονται σε διοικητικές συµπεριφορές. Η Κοµισιόν 

θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συµπεριλάβει όλα αυτά όταν θα διαµορφώσει την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέµηση του αποκλεισµού.      

 

Μερικά εργαστήρια ρώτησαν τι θα µπορούσε να κάνει η Κοµισιόν. Σηµαίνει να 

προχωρήσει µε ενέργειες και να αποσαφηνίσει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή και η εθνική 

στρατηγική θα προσπαθήσουν να καταπολεµήσουν τον αποκλεισµό για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Λαµβάνει χώρα εδώ και 5 χρόνια και βέβαια θα συνεχιστεί µέχρι το 2010, 

ενδεχοµένως και περισσότερο. Απαιτούνται επίπονες προσπάθειες για να αντιληφθεί 

κανείς ότι η κοινωνική ένταξη, µια κοινωνία ενσωµάτωσης, παραµένει τµήµα της ίδιας 

της ευρωπαϊκής οικονοµικής στρατηγικής. Θα χρησιµοποιήσουµε διάφορες ευκαιρίες για 

να το πραγµατοποιήσουµε:  

 

• Το συνέδριο «κοινωνικής παρακολούθησης» σχετικά µε το µέλλον των σχεδίων 

κοινωνικής ένταξης θα λάβει χώρα στις 13 και 14 Ιουνίου 2005. 

• Η παραδοσιακή Στρογγυλή Τράπεζα θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο στη Γλασκόβη και 

η Κοµισιόν θα την χρησιµοποιήσει για να προωθήσει εκ νέου τη στρατηγική. 
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• Η Κοµισιόν θα συζητήσει την υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης 2003-2005 

µε την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας µέσα σε µερικούς µήνες. 

 

Η Κοµισιόν θα προτείνει νέους κοινούς στόχους για την περίοδο 2006 µε 2008 και η 

συµµετοχή ατόµων που βιώνουν φτώχεια/κοινωνικό αποκλεισµό θα αποτελέσει 

χαρακτηριστικό της υλοποίησή τους. Θα πρέπει να ενθαρρύνουµε τα ΜΜΕ να 

αναφέρουν περιστατικά επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής κοινωνικής ένταξης. Ο 

ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντίληψη της φτώχειας είναι να προωθεί µια 

ρεαλιστική εικόνα της φτώχειας. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη 

της κοινωνικής ένταξης που θα βασίζεται στα ίδια δικαιώµατα, µεταχείριση και 

αξιοπρέπεια τόσο για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια, όσο και για τα άτοµα που δεν είναι 

φτωχά, θα πρέπει να βοηθήσει να αποκρούσουµε την τάση προς σύµπλεγµα 

ανωτερότητας. 

 

Θα πρέπει να αναλογιστούµε τι είναι το καλύτερο που µπορούµε να κάνουµε (ενέργειες 

και στρατηγικές) για να καταπολεµήσουµε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό για 

να ωθήσουµε τους υπουργούς – κι όχι µόνο των Κοινωνικών Υποθέσεων – να 

αναγνωρίσουν ότι οτιδήποτε είναι δίκαιο για τους φτωχούς ωφελεί ολόκληρη την 

κοινωνία. Η υλοποίηση πολιτικών για τους φτωχούς αποτελεί επένδυση στη δικαιοσύνη 

και θεµέλια για το µέλλον. 

 

Αυτό έχει καταγραφεί στην ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη και δεν θα απορριφθεί · 

κάνοντας το 2010 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέµησης του Αποκλεισµού και της Φτώχειας 

αποτελεί απόδειξη αυτού. 

 

 

Κύριος Tom MULHERIN 

Πρόεδρος, Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 

 

Οι συζητήσεις σχετικά µε κοινωνικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό ακόµη και σε εθνικό 

επίπεδο µπορεί να είναι πολλές φορές αόριστες. Είναι σηµαντικό αυτές οι πολιτικές στο 
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σχεδιασµό και την εφαρµογή τους να λαµβάνουν υπόψη τα πραγµατικά προβλήµατα και 

ζητήµατα, πράγµα που χρειάζεται συνεχής επαφή και επικοινωνία µε τον κόσµο που έχει 

ζηµιωθεί. Οι πολιτικοί, καθώς και οι Υπουργοί, βασίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην 

επικοινωνία αυτή. Το ίδιο και όσοι αναπτύσσουν επιλογές πολιτικών προς εξέταση από 

Υπουργούς. Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί στο χώρο της κοινωνικής ένταξης παρέχουν 

σηµαντικούς διαύλους επικοινωνίας και δουλεύουν σκληρά για να συµπεριληφθούν τα 

πιο σηµαντικά ζητήµατα στην πολιτική ηµερήσια διάταξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

και στο επίπεδο της ΕΕ. 

 

Η παρούσα συνάντηση αποτελεί µια πολύτιµη ευκαιρία να ακούσουµε απευθείας από τα 

άτοµα που έχουν επηρεαστεί από τα προβλήµατα που οι οικονοµικές και κοινωνικές 

πολιτικές των κρατών-µελών επιδιώκουν να επιλύσουν.  

 

Τα µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας είναι ανώτερα στελέχη που 

εκπροσωπούν τους Υπουργούς τους και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η 

Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας υποστηρίζεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Κοµισιόν 

και έχει µια πολύ καρποφόρα συνεργασία µαζί της – υπό την Ανοιχτή Μέθοδο 

Συντονισµού – σε ένα αριθµό τοµέων, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής ένταξης 

που είναι κυρίως ευθύνη του κάθε κράτους-µέλους.   

 

Απαιτείται πραγµατική δράση σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές θα 

αγγίξουν πλήρως τα άτοµα που έχουν επηρεαστεί. Η τοπική συµµετοχή είναι απαραίτητη 

για να µεγιστοποιηθεί η επιτυχία. 

 

Μερικοί από εσάς υπήρξατε επικριτικοί µε τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Ένταξη: 

από την άποψή σας, δεν υπήρξαν επιτυχή. Από τη δική µου άποψη, τα Εθνικά Σχέδια 

∆ράσης βελτιώνονται µε κάθε διαδοχική διαδικασία κι ενώ η πρόοδος µπορεί να είναι 

αργή, ωστόσο είναι σηµαντική. Στη δηµιουργία µιας πολύπλευρης προσέγγισης στην 

κοινωνική ένταξη, η συµβολή τους υπήρξε ουσιαστική. Βέβαια, είναι γραµµένα σε 

γλώσσα λίγο-πολύ µη κατανοητή, µε την οποία είναι συνηθισµένοι οι ειδικοί πολιτικών  

σε αντίθεση µε τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. Για να είναι επιτυχή, οι εθνικές αρχές θα 
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πρέπει να καταβάλλουν πολύ περισσότερες προσπάθειες τόσο για να συµπεριλάβουν 

άτοµα στη δηµιουργία των πολιτικών ένταξης, όσο και για να τους εξηγήσουν τις 

απορρέουσες προτάσεις. 

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για Ένταξη 

αφορά στο βαθµό που προωθούν σηµαντικές δια-κυβερνητικές στρατηγικές σχετικά µε 

τις πολλές όψεις των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν.  

 

Ο από κοινού στοχασµός µπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο για να δηµιουργηθεί, 

αλλά τα πιθανά πλεονεκτήµατα αξίζουν τον κόπο. 

 
 

Κυρία Brigitte WEINANDY 

Υπουργείο Οικογένειας και Ενσωµάτωσης (Λουξεµβούργο), µέλος της Επιτροπής 

Κοινωνικής Προστασίας  

 

Εάν είχα βιώσει ποτέ φτώχεια; 

 

Λόγω καλής τύχης, ποτέ δεν υπήρξα φτωχή. Ως παιδί γνώριζα ότι πάντοτε θα υπάρχει 

κάποιος για να µου παρέχει το φαγητό και τα παιχνίδια που ήθελα. Πάντοτε είχα υλική 

ασφάλεια και προσωπικά δεν βίωσα φτώχεια ποτέ.  

 

Αλλά προτού αναλάβω τη θέση µου στο Υπουργείο περνούσα πολύ χρόνο δουλεύοντας 

στο χώρο µε άτοµα που βίωναν φτώχεια, µε άτοµα που έβγαιναν από τη φυλακή. 

 

Περνώντας στον πιο απόµακρο τοµέα της κεντρικής κυβέρνησης, παρατήρησα ένα 

πράγµα – ότι ναι, ο τρόπος που βλέπεις τα πράγµατα και ακούς αλλάζει. Ακούς κάποιον 

καλύτερα όταν τον κοιτάς στα µάτια και το γεγονός ότι είδες το άτοµο να στέκεται 

µπροστά σου µπορεί να καταλήξει σε διαφορετικές αποφάσεις. 
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Όταν χάνεις αυτή την ευκαιρία στην καθηµερινή σου εργασία «να κοιτάς τον κόσµο στα 

µάτια», επιπλέον αλλάζει και η εικόνα. Το γεγονός ότι µπορεί να χάσεις την εικόνα των 

ατόµων όταν δουλεύεις σε ζητήµατα πολιτικών που τους αφορούν ισχύει. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω τι πιστεύω ως καλή πρακτική του 

Λουξεµβούργου: οποιαδήποτε σχεδιασµένη απόφαση να ακυρωθεί το «ελάχιστο 

εισόδηµα» ενός αιτούντος δεν µπορεί να ληφθεί προτού ο αιτών περάσει από προσωπική 

συνέντευξη µε τον ανώτερο υπάλληλο που θα λάβει την απόφαση. 

 

Πολλοί µετέχοντες στην παρούσα συνάντηση είπαν ότι η εικόνα της φτώχειας συχνά 

παρουσιάζεται διαστρεβλωµένη. Αυτό είναι αλήθεια και πιστεύω ότι και οι διαµορφωτές 

πολιτικών είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση της εικόνας αυτής. Έχουν την τάση να 

επικεντρώνονται στο κόστος της καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, αλλά υποτιµούν τη συµβολή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια, όπως όταν 

συµµετέχουν σε κοινοτικά έργα. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή τη συµβολή θα µπορούσε να 

βοηθήσει στην αλλαγή της εικόνας.    

 

Μερικοί διαµορφωτές πολιτικών δεν έχουν τη διάθεση να αναγνωρίσουν ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 14 εκατοµµύρια φτωχούς που εργάζονται. Μπορεί να µην είναι 

ένα ευχάριστο ποσοστό, αλλά θα πρέπει να ειπωθεί, επειδή και αυτό µπορεί να βοηθήσει 

να αλλάξει η δηµόσια εικόνα των ατόµων που βιώνουν φτώχεια: τα άτοµα αυτά δεν είναι 

«νωθροί εκµεταλλευτές επιδοµάτων», αλλά εργαζόµενοι. 

 

Όσον αφορά τις ευάλωτες οµάδες που εξαρτώνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες, η 

αξιολόγηση πολιτικών θα πρέπει να θέσει το εξής ερώτηµα: 

- ποιες πολιτικές βοηθούν στην «κατηγοριοποίηση» των ατόµων που βιώνουν φτώχεια µε 

την αρνητική εικόνα των «εκµεταλλευτών επιδοµάτων» και ποιες θα µπορούσαν να 

βοηθήσουν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια να αποβάλλουν την εικόνα αυτή; 
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Οι πολιτικές ενεργοποίησης, για παράδειγµα, αποτελούν ένα θετικό µέσο αρωγής για τα 

άτοµα που βιώνουν φτώχεια να απελευθερωθούν από την αρνητική εικόνα των 

«αδρανών». 

 

Ένα τελευταίο σηµείο είναι η σπουδαιότητα της συµµετοχής. Όλοι οι διαµορφωτές 

πολιτικών θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η συµµετοχή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν 

δεν υπάρχουν δοµές για να τη διευκολύνουν. 

 

Συµπερασµατικά, κάποιος είπε ότι η φτώχεια έχει αρνητική εικόνα εδώ και αιώνες επειδή 

δηµιουργεί φόβο. Ναι, η φτώχεια θα πρέπει να έχει µια αρνητική εικόνα, επειδή αποτελεί 

σκάνδαλο στις κοινωνίες µας που θα πρέπει να καταδικαστεί ανοιχτά, όπως και ο αγώνας 

κατά της φτώχειας θα πρέπει να αναγνωριστεί ως πραγµατική προτεραιότητα πολιτικών.  

 

Στο εργαστήριο που παραβρέθηκα, µία νεαρή γυναίκα είπε ότι κάνει ό,τι µπορεί για να 

κρύψει τη φτώχεια της. Αυτή η παρατήρηση συνοψίζει όλη τη ντροπή που ακόµη 

αποδίδεται στο να είναι κανείς φτωχός, ακόµη κι όταν η φτώχεια είναι ντροπιαστική κι 

όχι το άτοµο που τη βιώνει! 

 

 

Κύριος Johan VANDENBUSSCHE 

εκπροσωπώντας το Υπουργείο Κοινωνικής Ενσωµάτωσης του Βελγίου 

 

Πως γίνεται αντιληπτή η φτώχεια από τα ΜΜΕ και πως επηρεάζονται οι πολιτικές; 

 

Τα ΜΜΕ παρουσιάζουν ισχυρές εικόνες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Όσο πιο 

πλούσια είναι µια κοινωνία, τόσο περισσότερο εστιάζει στον πλούτο και αποστρέφεται 

το τµήµα του πληθυσµού – τους αποκλεισµένους – λέγοντας ότι «είναι δικό σας 

φταίξιµο». Η επαφή µεταξύ αυτών των δύο οµάδων διαλύεται και καταλήγουµε σε µία 

κοινωνία δύο επιπέδων, πράγµα που δεν πρέπει να συµβαίνει. 
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Αυτό που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι τα ΜΜΕ µπορούν να καλυτερεύσουν ή να 

επιδεινώσουν τις καταστάσεις. Κανείς δεν το αµφισβητεί ότι τα ΜΜΕ έχουν απήχηση. 

Τα ΜΜΕ µπορούν να µετατρέψουν ένα γεγονός σε σηµαντικό θέµα. 

 

Αλλά η εικόνα που θα παρουσιάζεται θα πρέπει να είναι θετική και να δηµιουργεί 

ευκαιρίες. 

 

Σε τι αντιδράει ένας Υπουργός; 

 

∆ύο βασικά θέµατα: 

• Η παρουσίαση καλών πρακτικών. ∆εν πρέπει ποτέ να ντρέπεσαι για οτιδήποτε 

κάνεις. 

• Η παρουσίαση εµπειριών και προσωπικών µαρτυριών. Υπάρχει ένας αυξανόµενος 

αριθµός δηµοσιεύσεων που διηγούνται πως οι άνθρωποι καταλήγουν στη φτώχεια, 

πως χάνουν τη θέση τους στη ζωή. Είναι σηµαντικό να κρύβεται ένα πρόσωπο, ένα 

άτοµο πίσω από τα ποσοστά. Η πολιτική δεν είναι αδιάφορη απέναντι σε τέτοιες 

αφηγήσεις. 

 

Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγµατα και να τεθούν σε εφαρµογή 

µέσω της συµµετοχής. Όσο πιο κοντά είναι κανείς σε άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια/αποκλεισµό, τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να διαµορφωθεί µια 

πολιτική που βοηθάει και έχει αποτελέσµατα. Στο Βέλγιο προετοιµάζεται ένα 

συµβουλευτικό σώµα: θα θέσει οργανισµούς σε συνεχή επαφή κι έτσι τουλάχιστον θα 

βελτιωθεί η πληροφόρηση και θα τους συµπεριλάβει άµεσα.  

 

Οι ειδικές γνώσεις που είναι παρούσες στην 4η Συνάντηση είναι επίσης σηµαντικές, 

καθώς οι προσωπικές µαρτυρίες κι αυτές αποτελούν τρόπο µετάδοσης πληροφοριών. 

Αυτό που χρειάζεται είναι αµφίδροµη επικοινωνία: από τους πολιτικούς στο κοινό και 

από το κοινό στους πολιτικούς. 
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Οι Ευρωπαϊκές Συναντήσεις καθιστούν δυνατή την ύπαρξη µιας σειράς επαφών, οι 

οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν στο µέλλον. 

 

Πριν από δέκα χρόνια στο Βέλγιο συντάξαµε µία Γενική Αναφορά µε θέµα τη Φτώχεια. 

∆έκα χρόνια µετά, πρέπει να οµολογήσουµε ότι δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγµατα, 

παρά τα µέτρα που λήφθηκαν. Θα πρέπει να διευρύνουµε τη συζήτηση για να 

συµπεριλάβουµε νέες πληροφορίες και για αυτό το λόγο θα λάβει χώρα µια νέα 

συζήτηση στο Βέλγιο. 

Η επικοινωνία θα πρέπει να διατηρείται καθηµερινά. 

 

Εποµένως, οι Συναντήσεις οφείλουν την επιτυχία τους σε εθνικές προετοιµασίες, αλλά 

και στις αντιδράσεις σχετικά µε τις συναντήσεις στις χώρες αυτές. 

 

 

Κυρία Edeltraud GLETTLER 

∆ιευθύντρια, Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Υποθέσεις, Οµοσπονδιακό Υπουργείο 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενεών και Προστασίας του Καταναλωτή, µέλος της Επιτροπής 

Κοινωνικής Προστασίας, Αυστρία 

 

Η παρούσα Συνάντηση µε άγγιξε σε συναισθηµατικό επίπεδο περισσότερο από κάθε 

άλλο συνέδριο και µε έπεισε για τη σπουδαιότητα των ανταλλαγών εµπειριών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιλαµβάνοµαι ότι η φτώχεια αποτελεί παραβίαση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, όχι από την άποψη θεωρητικής γνώσης, αλλά ως χειροπιαστό γεγονός. Η 

φτώχεια δεν έχει µόνο πολλές αιτίες, αλλά και πολλές όψεις. Είναι σηµαντικό να 

αλλάξουµε την αντίληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι για την φτώχεια µέσω άµεσων, 

προσωπικών επαφών. ∆εν θα πρέπει να κυριαρχούν ανώνυµα πρόσωπα και αναλύσεις, 

αλλά ο πραγµατικός διάλογος µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια. Κι αυτό ισχύει για όλους – 

όχι µόνο για τους πολιτικούς, τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους δηµοσιογράφους. 
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Σας είµαι ευγνώµων που είχα την ευκαιρία να ακούσω αυτά που είπατε χθες στα 

εργαστήρια και σας ευχαριστώ – η παρούσα εµπειρία θα επηρεάσει τη µελλοντική µου 

εργασία. 

 

Κατά τη προετοιµασία για την παρούσα Συνάντηση, ανακαλύψαµε ότι υπήρχε πολύ 

περιορισµένη βιβλιογραφία ή µελέτες επί του θέµατος «Εικόνες και αντιλήψεις της 

φτώχειας». Μία από τις µελέτες τόνιζε ότι η εικόνα της φτώχειας δεν προέρχεται από τα 

ίδια τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια, αλλά από αυτούς που ασχολούνται µε αυτή. Όπως 

είπε και η Υπουργός Jacobs, οι φτωχοί εµφανίζονται περισσότεροι όσο πλησιάζουν τα 

Χριστούγεννα.   

 

Ωστόσο, έχουν γίνει κάποιες µελέτες σχετικά µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και στο 

σηµείο αυτό θα ήθελα να πω ότι τα άτοµα µε αναπηρίες λαµβάνουν σήµερα περισσότερη 

κάλυψη από τα ΜΜΕ συγκριτικά µε το παρελθόν. 

 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε Αναπηρίες 2003 ήταν σηµαντικό από την άποψη αυτή. 

Οι τηλεοπτικοί σταθµοί της Αυστρίας, για παράδειγµα, εξέπεµπαν πολλά προγράµµατα 

σε συνεργασία µε το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενεών και 

Προστασίας του Καταναλωτή, τα οποία βοήθησαν να ενισχυθεί η δηµόσια εικόνα των 

ατόµων µε αναπηρίες. Το Έτος Ίσων Ευκαιριών που ανακοίνωσε η Κοµισιόν για το 2007 

θα µπορούσε να αποφέρει παρόµοια αποτελέσµατα για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια.   

 

Χάρη στην παρούσα Συνάντηση εν µέρει, θα µπορέσει να περιληφθεί ένα νέος στόχος 

στους κοινούς στόχους για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, αντικατοπτρίζοντας το θέµα της Συνάντησης: «Εικόνες και αντιλήψεις της 

φτώχειας». Τα κράτη-µέλη θα µπορούσαν να προτρέψουν την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών επ’ αυτού, για παράδειγµα.  

 

Οι «Εικόνες και αντιλήψεις της φτώχειας» θα µπορούσαν να αποτελέσουν θέµα 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µελλοντικούς δηµοσιογράφους, δηµόσιους 
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υπαλλήλους και άλλους. Θα µπορούσαν να αυξηθούν οι ευκαιρίες για απασχόληση και 

εκπαίδευση σε µη κυβερνητικούς οργανισµούς. 

 

Με εντυπωσίασε το σχέδιο των «ειδικών εκ πείρας» του Βελγίου, δηλαδή η εκπαίδευση 

ατόµων που βιώνουν φτώχεια για να απασχοληθούν σε δηµόσιες υπηρεσίες, µε σκοπό να 

δρουν ως διαµεσολαβητές µεταξύ των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και της 

κυβέρνησης. Η Αυστρία την βρίσκει ως καταπληκτική ιδέα και θα προτείνω την 

υλοποίησή του.  

 

Η Αυστρία θα συνεχίσει την παράδοση των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων των ατόµων που 

βιώνουν φτώχεια την επόµενη χρονιά και θα οργανώσει την 5η Συνάντηση σε 

συνεργασία µε την Κοµισιόν και το EAPN. Ευελπιστούµε να αποτελέσει µία 

ενδιαφέρουσα και επιτυχηµένη εκδήλωση. Θα ξεκινήσουµε από σήµερα να σκεφτόµαστε 

τρόπους για να βελτιωθεί η επικοινωνία µεταξύ ατόµων που βιώνουν φτώχεια, δηµόσιων 

υπηρεσιών και πολιτικής. 

 

Σας προσφέρω τις καλύτερες ευχές µου και σας ευχαριστώ ξανά για την ευκαιρία να 

συµµετέχω σε αυτή τη σηµαντική και εντυπωσιακή Συνάντηση. 

 

 

Κύριος Ludo HOREMANS 

Αντιπρόεδρος του EAPN 

 

Η 4η Ευρωπαϊκή Συνάντηση είναι µία από τις πιο σηµαντικές Συναντήσεις που το EAPN 

θα ήθελε να ενισχύσει εντός του ∆ικτύου. Όλες οι οµάδες εκπροσώπησης παρούσες στη 

συνάντηση αυτή είναι σε επαφή µε ένα εθνικό δίκτυο. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να 

προωθηθούν σήµερα οι εργασίες µεταξύ της 4ης και 5ης Συνάντησης.  

 

Εν συνεχεία της 4ης Συνάντησης  
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Το EAPN δεν θα αναµένει από την 5η Συνάντηση να αντιµετωπίσει τα θέµατα που 

τέθηκαν. Θα αντιµετωπιστούν εντός του ∆ικτύου, αλλά και σε συνάρτηση µε τις εθνικές 

προετοιµασίες. Ο πρώτος προϋπολογισµός διατέθηκε ποτέ για αυτό το σκοπό ήταν το 

2004. Το EAPN ελπίζει ότι η Αυστριακή Προεδρία θα διατηρήσει το προϋπολογισµό 

έτσι ώστε να µπορέσουν να λάβουν χώρα οι εθνικές συναντήσεις στις διάφορες χώρες 

και όχι µόνο µεταξύ ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Είναι σηµαντικό να προωθήσουµε το 

διάλογο σε εθνικό επίπεδο, ειδικά εάν έχει χάσει την ορµή του. Συνεπώς, πρέπει να 

προωθηθεί ο διάλογος µε συνεργάτες, καθώς και εκτός του αυστηρώς κοινωνικού τοµέα.  

 

ΜΜΕ 

 

Ειπώθηκαν πολλά για τις εικόνες και τα ΜΜΕ. Οι αποδείξεις από τις αναφορές των 

εργαστηρίων είναι ότι υπάρχουν διάφορα είδη ανθρώπων στα ΜΜΕ. Έχουµε τον έντυπο 

Τύπο και την τηλεόραση που είναι επιχειρήσεις που πρέπει να λειτουργούν, αλλά κοντά 

σε αυτές και εντός αυτών, υπάρχουν και δηµοσιογράφοι µε υψηλά ηθικά πρότυπα που 

προσπαθούν να αποδώσουν µια αληθινή εικόνα. Ανάµεσα σε αυτούς δηµοσιογράφους 

µπορούµε να βρούµε συµµάχους. Συνεπώς, θα πρέπει να εντοπίσουµε που µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε συµµαχίες, σε εθνικό επίπεδο, για να βελτιώσουµε την εισχώρηση στα 

ΜΜΕ.  

 

 

Η σπουδαιότητα του τοπικού επιπέδου 

 

Με τα νέα κράτη-µέλη, σαφώς υπάρχουν νέες πραγµατικότητες. Το EAPN πρέπει να 

ανταποκριθεί στις γενικές συνελεύσεις του και σε διάφορες οµάδες κρούσης που 

παρακολουθούν τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης. Το EAPN επιθυµεί να προχωρήσει, να 

στραφεί προς το µέλλον, επειδή γνωρίζουµε ότι έχουµε να αντιµετωπίσουµε µία νέα 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Το κοινό σε µερικές ιδρυτικές χώρες της ΕΕ είπε ΟΧΙ στη συνταγµατική Συνθήκη κατά 

την περίοδο της διεύρυνσης. Όχι επειδή τους έχει κουράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 
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επειδή λένε ότι «∆εν έχουµε αρκετή ανάµιξη. Θέλουµε να είµαστε καλύτερα 

ενηµερωµένοι και όσο δεν είµαστε, δεν θα συµµορφωθούµε µε την πολιτική αυτή».  

 

Τα ΟΧΙ αυτά απέδειξαν πόσο σηµαντικό είναι το τοπικό επίπεδο είναι στην Ευρώπη. 

Μέχρι τώρα, το τοπικό επίπεδο δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη, ακόµη και στα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης, τα οποία επικεντρώνονται σε κυβερνήσεις, αλλά όχι σε τοπικό επίπεδο, 

εκεί ακριβώς που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η φτώχεια. Εάν τα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια αντιληφθούν κάποια βελτίωση της κατάστασής τους, θα είναι αποτέλεσµα 

βελτιώσεων σε τοπικό επίπεδο.  

 

Έχουµε λάβει µία σοβαρή αφύπνιση. Τόσο οι αρχές όσο και οι σύλλογοι θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να συµπεριληφθεί και το τοπικό επίπεδο. Το γεγονός 

αυτό καθιστά το ∆ίκτυο ιδιαίτερα σηµαντικό στο ρόλο του να θέσει σε εφαρµογή τη 

συµµετοχή.  

 

 

Η ανάπτυξη των Συναντήσεων 

 

Η συµµετοχή σαφώς υπήρξε ένα σηµείο συζήτησης των Συναντήσεων, αλλά και τόσα 

άλλα όπως η στέγαση, η εργασία και η εκπαίδευση, και ούτω καθεξής, που είναι σοβαρά 

θέµατα. Επίσης, τονίστηκε το γεγονός ότι η καθηµερινότητα για τα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια αποτελεί µία µάχη επιβίωσης. Όσα κάνουν τα άτοµα αυτά δεν αναγνωρίζονται. 

Ενώ θα πρέπει να δοθούν δεσµεύσεις αναφορικά µε το σεβασµό και την αξιοπρέπεια, θα 

πρέπει επίσης να δοθούν δεσµεύσεις αναφορικά µε τα εισοδήµατα. Το EAPN πιστεύει 

ότι ένα ελάχιστο εισόδηµα είναι σηµαντικό.  

 

Στις Συναντήσεις προέκυψαν καλές πρακτικές ιδέες επί των µορφών και της διαδικασίας 

της συµµετοχής. Από τη στιγµή που ανακοινώθηκε η 5η Συνάντηση, θα πρέπει να την 

λάβουµε υπόψη, να εξετάσουµε όλα όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν, να προσπαθήσουµε 

να φτιάξουµε ένα πίνακα αποτελεσµάτων για να προετοιµαστούµε καλύτερα για την 

επόµενη Συνάντηση και να λάβουµε τα κατάλληλα βήµατα για το µέλλον, έτσι ώστε να 
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έχουµε µια Ευρώπη που δεν είναι απλά µια Ευρώπη οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά µία 

Ευρώπη στην οποία είναι σηµαντική η κοινωνική διάσταση.  

 

Επιθυµούµε µια νέα δέσµευση εκ µέρους των πολιτικών και της Κοµισιόν, εκ µέρους του 

Προέδρου της Κοµισιόν. Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι οι στόχοι της Νίκαιας για τη 

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης είναι κεντρικά στοιχεία της ενσωµατωµένης 

Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

 

Ας µην λησµονούµε, όµως, ότι οι αποφάσεις στην Ευρώπη λαµβάνονται από τους 

εθνικούς µας Υπουργούς και στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να κινήσουµε τις ενέργειές µας. 

Ιδού ο πρώτος µας στόχος.  

 

 

Συζήτηση µε τα µέλη της Συνάντησης  

 

• ∆εν θέλουµε µια αρνητική εικόνα, δεν θέλουµε να παραµείνουµε στη φτώχεια. 

Έχουµε υπερηφάνεια, είµαστε άνθρωποι. Ζούµε στην φτώχεια, αλλά δεν 

ντρεπόµαστε για αυτό. Παλεύουµε, σκεφτόµαστε θετικά. Θέλουµε να ξεφύγουµε από 

τη φτώχεια. Γιατί θα πρέπει πάντα να κρυβόµαστε; ∆εν θα έπρεπε καν να ζητάµε τα 

δικαιώµατά µας – θα πρέπει να τα έχουµε. 

• «Οι φτωχοί δεν µπορούν να περιµένουν». Σε µερικά άτοµα δεν παρέχονται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατά τους. Στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι πολιτικοί θα 

πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι φτωχοί δεν µπορούν να περιµένουν. 

• Αυτές οι δύο µέρες ειπώθηκαν πολλά για την παροχή βοήθειας στον κόσµο. Το 

βρίσκω εκπληκτικό. Υπάρχει αυτή η συνεχής αποφυγή σχετικά µε τη θέληση για 

προσφορά βοήθειας. Θέλουµε υποστήριξη, να έχουµε τις ευκαιρίες να ξεφύγουµε 

από τη φτώχεια. Είναι δεδοµένο ότι τα άτοµα που έχουν ανάγκη, που χρειάζονται 

άµεση βοήθεια, πρέπει να βοηθηθούν. Αλλά το να µας παίρνουν από το χεράκι και 

µας βοηθάνε συνέχεια, δεν θα µας βοηθήσει να νιώσουµε καλύτερα για τον εαυτό 

µας ή πιο δυνατούς.  
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• Συχνά είναι πολύ δύσκολο να µιλήσουµε. Τα άτοµα στη φυλακή, εάν δεν τους 

δώσετε πόρους, δεν θα µπορούν να κάνουν τίποτα όταν θα βγουν από τη φυλακή. 

Το ίδιο ισχύει και για τα άτοµα που ζουν µε τον ιό του AIDS · εάν δεν τους αφήσετε 

να ενσωµατωθούν στην κοινωνία, εάν δεν έχουν πόρους, δεν θα µπορούν να λάβουν 

προληπτικά µέτρα. Εάν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια παραµείνουν στην 

κατάσταση αυτή, δεν µπορούν εύκολα να την αποφύγουν. Η φτώχεια, το AIDS, η 

φυλακή µας καθιστούν όλους µας φυλακισµένους. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να 

κατηγοριοποιούµε τον κόσµο. Είναι όλοι άνθρωποι χωρίς πόρους και χωρίς τα µέσα 

δεν θα µπορέσουν να βγουν από την κατάσταση. 

• Πως θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και να ενσωµατωθούν στην κοινωνία οι 

µετανάστες εργάτες; Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τη 

συµβολή των µεταναστών εργατών στην κοινωνία και τις οικονοµίες των 

διάφορων χωρών. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει τους 

µετανάστες εργάτες να ενσωµατωθούν στην κοινωνία; 

• Για µας τους µετανάστες, η Ευρώπη είναι απόµακρη και δεν πιστεύω ότι µας 

συµπεριφέρονται σωστά. Πρόκειται για σκανδαλώδη διάκριση. Τι µπορεί να κάνει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση για µας που θέλουµε ίσες ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και σεβασµό; 

• Τα παιδιά Αθίγγανων που γεννιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν άδεια 

παραµονής. Πρόκειται για άρνηση ανθρώπινων δικαιωµάτων και όταν 

συµπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, µπορεί να τα στείλουν στη χώρα 

προέλευσής τους όπου δεν µιλάνε τη γλώσσα κανονικά. Θα πρέπει να αναγνωριστεί 

το δικαίωµα του πολίτη στα παιδιά αυτά. 

• ∆εν πιστεύω ότι ακούω ότι τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης έχουν οδηγήσει στην πρόοδο. 

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει αυξηθεί σε διάφορες χώρες, αλλά και η 

φτώχεια έχει αυξηθεί. Τι είδους πρόοδο έχουν αποφέρει τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης; 

Στην Αυστρία, επίσης, ο κόσµος δεν καταλαβαίνει γιατί σε µια συνταγµατική 

Συνθήκη που µιλάει για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν γίνεται καµία µνεία σε 

κανένα άλλο σηµείο του κειµένου για τους πόρους που είναι απαραίτητοι στον κόσµο 

για να µπορεί να ζει µε αξιοπρέπεια.  
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• Στην Ελλάδα, µερικά εδραιωµένα κοινωνικά δικαιώµατα αµφισβητούνται. Πώς 

θα προωθήσετε την καταπολέµηση της φτώχειας τη στιγµή που αµφισβητείτε 

κοινωνικά δικαιώµατα;  

 

 

Απάντηση από τον κύριο Jérôme Vignon, 

∆ιευθυντή, Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, 

Ευρωπαϊκή Κοµισιόν 

 

Όλα όσα ακούσαµε θα τα λάβουµε υπόψη µας στην υλοποίηση πολιτικών, στα διάφορα 

φόρα διαµόρφωσης πολιτικών όπου δίνουµε το παρόν µας, µέσω της Ανοιχτής Μεθόδου 

Συντονισµού. Θα αναλογιστούµε την ανησυχία που εκφράστηκε σχετικά µε τα 

δικαιώµατα – ειδικά τα δικαιώµατα των µεταναστών. Όλοι οι µετανάστες και οι 

οικογένειές τους – ακόµη και αυτοί που δεν ανήκουν σε έθνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

– που είναι νόµιµοι κάτοικοι έχουν δικαίωµα στην κοινωνική προστασία και στην 

ελευθερία χωρίς διακρίσεις. Εάν χρειαστεί βοήθεια για να εξασφαλίσουµε ότι αυτό το 

δικαίωµα θα πρέπει να είναι κατανοητό από όλους, θα χρησιµοποιήσουµε το Κοινωνικό 

Ταµείο για να εκπαιδεύσουµε τα άτοµα που έρχονται σε επαφή µε µετανάστες και τις 

οικογένειές τους, στελέχη του συστήµατος πρόνοιας, αλλά και µέλη των αστυνοµικών 

δυνάµεων και της δικαιοσύνης. 

 

Τέλος, ειπώθηκε ότι τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης δεν επέφεραν ιδιαίτερη πρόοδο. Θα ήθελα 

να δηλώσω ότι ο ρόλος της ευρωπαϊκής διαδικασίας είναι να επιβεβαιώνει τις δεσµεύσεις 

των κρατών-µελών µέσω των σχεδίων. Στα επόµενα χρόνια – 2006 µε 2010 και έπειτα – 

η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, που υποστηρίζεται από την Κοµισιόν, θα εξετάσει 

κατά πόσο η ανάπτυξη έχει αποτελέσµατα για την καταπολέµηση της φτώχειας. Εάν 

αποδειχθεί ότι δεν είναι αποτελεσµατική, είναι δουλειά µας να το δηλώσουµε και να 

ωθήσουµε τους Ηγέτες Κρατών και Κυβερνήσεων για να αλλάξουν τις πολιτικές αυτές.  
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Καταληκτική συνεδρία 
 

Η κυρία Brigitte WEINANDY ζήτησε συγγνώµη για την απουσία της κυρίας Marie-

Josée JACOBS, Υπουργού Οικογένειας και Ενσωµάτωσης, Λουξεµβούργου και 

διάβασε την ανακοίνωσή της. 

 

Κατά το κλείσιµο της 3ης Συνάντησης, οι µετέχοντες ζήτησαν να δοθεί συνέχιση σε 

ορισµένες συζητήσεις σε βασικά θέµατα των προηγούµενων Συναντήσεων. Χαίροµαι 

που η 4η Συνάντηση σας προσέφερε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στα θέµατα αυτά. 

 

Ενώ η συζήτηση µπορεί να µην απέδωσε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα, τις 

ανησυχίες, ακόµη και τη δυσαρέσκεια, αυτό που απορέει από τα θέµατα αυτά 

παρουσιάστηκε µε µεγαλύτερη σαφήνεια. Ο όγκος της δουλειάς τέθηκε στο βασικό θέµα 

της 4ης Συνάντησης, πιο συγκεκριµένα στις «Εικόνες και αντιλήψεις της φτώχειας». 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το θέµα αυτό σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα είναι µια 

πραγµατική πρόκληση. Εξετάζοντας τις αναφορές από τα διάφορα εργαστήρια, έχω την 

εντύπωση ότι η πρόκληση λήφθηκε µε θέληση.  

 

Οι επιλογές που προτάθηκαν για να βελτιωθεί ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 

φτώχεια εντός της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ένταξης χρήζουν προσεκτικότερης µελέτης.  

 

Σε προηγούµενη Συνάντηση, ένας από τους εκπροσώπους είπε ότι «Τα άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια έχουν κάτι να προσφέρουν στους διαµορφωτές πολιτικών!». Τα 

αποτελέσµατα της 4ης Συνάντησης και πάλι αποδεικνύουν πόσο δίκιο είχε ο εκπρόσωπος. 

Συνεπώς, είναι άκρως σηµαντικό να µπορούν οι διαµορφωτές πολιτικών να λάβουν 

υπόψη τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών των δύο ηµερών.  

 

∆εσµεύοµαι να αναφέρω τη Συνάντηση αυτή στους συναδέλφους µου στο Συµβούλιο. 
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Καθώς το τελικό Συµβούλιο «Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» υπό της Προεδρίας 

του Λουξεµβούργου έχει ήδη λάβει χώρα – στις 2 Ιουνίου – ρώτησα το Ηνωµένο 

Βασίλειο, που θα έχει την Προεδρία στο επόµενο Συµβούλιο «Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων», να µεταφέρει το µήνυµά µου και συµφώνησε να το κάνει. Τα 

αποτελέσµατα των συζητήσεων της 4ης Συνάντησης θα ακουστούν στο πιο υψηλό 

επίπεδο. 

 

Θα επανέλθω εν συντοµία στο σηµείο αυτό σχετικά µε αυτό που είπε χθες η συνεργάτιδά 

µου κυρία Haubner: η Προεδρία του Λουξεµβούργου καλωσορίζει τη δέσµευση της 

Αυστρίας να συνεχίσει τη συνάντηση αυτή οργανώνοντας την 5η Συνάντηση το 2006 υπό 

την Προεδρία της Αυστρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στις παρούσες συζητήσεις, κανένας δεν µίλησε εκ µέρους σας. Εσείς µιλήσατε εκ µέρους 

σας! Και έτσι µε τον τρόπο που το κάνατε, για άλλη µια φορά διαψεύσατε τη στερεότυπη 

εικόνα του άτυχου φτωχού που περιορίζεται σε σιωπή λόγω της φτώχειας που υποµένει. 

Στην εναρκτήρια οµιλία µου δήλωσα ότι οι κοινοί στόχοι για την καταπολέµηση της 

φτώχειας που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το ∆εκέµβριο του 2000 απαίτησαν να 

προωθηθεί η προσωπική έκφραση των ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Στη Συνάντηση 

αυτή επιβεβαιώθηκε!   

 

Οι ίδιοι στόχοι απαίτησαν την προώθηση της συµµετοχής ατόµων που βιώνουν φτώχεια. 

 

Η συµµετοχή αποτέλεσε το κύριο θέµα της 3ης Συνάντησης. Θα ήθελα να εκφράσω ότι 

θεωρώ την εικόνα της φτώχειας και τη συµµετοχή ως αλληλένδετα ζητήµατα. 

 

Η σπουδαιότητα της συµµετοχής έχει γενική αναγνώριση: 

- το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2004 κάλεσε τα κράτη-µέλη να αναπτύξουν 

«Συνεργασίες µεταρρύθµισης» ιδιαίτερα µε την κοινωνία των πολιτών, 

- φέτος το Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από τα κράτη-µέλη να 

δηµιουργήσουν «εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα» για τα οποία θα γίνουν 

διαβουλεύσεις µε όλους τους συµµέτοχους, 
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- η Κοινωνική Ηµερήσια ∆ιάταξη 2005-2010 προβλέπει να συµµετέχουν όλοι οι 

συµµέτοχοι σε ένα ετήσιο φόρουµ αξιολόγησης, 

- οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής συνοχής αναφέρουν ότι η 

παροχή αποτελεσµατικής πολιτικής βασίζεται στην ποιότητα, σε ευρεία συνεργασία µε 

την κοινωνία των πολιτών, 

- µία από τις κατευθυντήριες αρχές που προτείνονται για πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης 

απαιτούν να υπάρχουν ευκαιρίες συµµετοχής για όλους τους συλλόγους και τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. 

 

Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και οι σύλλογοι αυτό-αρωγής τους σαφώς υπολογίζονται 

ως ενδιαφερόµενα µέρη. 

 

Το 2007 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Η Ευρωπαϊκή 

Κοµισιόν θα προτείνει µια δηµόσια συζήτηση κατά τη διάρκεια του έτους αυτού µε θέµα 

τους τρόπους ενδυνάµωσης της συµµετοχής στην κοινωνία από ανεπαρκώς 

εκπροσωπούµενες οµάδες.   

 

Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια αποτελούν µία τέτοια οµάδα.  

 

Πιστεύω ότι ο πρώτος τρόπος για να αυξηθεί η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν 

φτώχεια είναι να τους αναγνωρίσουµε ως έτοιµους και ικανούς για να συµµετέχουν. 

 

Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια δύο ατόµων, των οποίων η βαθιά τους 

αλήθεια µου µε άγγιξαν άµεσα. 

 

Η πρώτη παράθεση ανήκει σε ένα µετέχοντα της προηγούµενης «Συνάντησης», ο οποίος 

είπε: «Οι φτωχοί συχνά φαίνονται ως τεµπέληδες, ενώ στην πραγµατικότητα δαπανούν τον 

περισσότερο χρόνο τους και ενέργεια επιβιώνοντας». Η δεύτερη παράθεση ανήκει στον 

Πατέρα Ιωσήφ, ιδρυτή του Κινήµατος Τέταρτου Κόσµου ATD: «Οι φτωχοί γνωρίζουν 

µέσα στην καρδιά της καρδιάς τους ότι η καθηµερινή τους πάλη αποτελεί στην 

πραγµατικότητα την πάλη όλης της ανθρωπότητας κατά της φτώχειας και του αποκλεισµού. 
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Γνωρίζουν ότι η πάλη τους δεν είναι µονάχα δική τους, αλλά είναι µια πραγµατική 

πρόκληση για ολόκληρη την ανθρωπότητα». 

 

Βεβαίως, η καταπολέµηση της φτώχειας είναι πρόκληση για όλους µας, γιατί ενώ µπορεί 

µόνο οι φτωχοί να την υποµένουν, ωστόσο δεν φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη 

δηµιουργία της. Επίσης, η φτώχεια είναι η εικόνα όλων των αδικιών στην κοινωνία και 

το προϊόν πολλών επιλογών πολιτικών. Αυτή η αντίληψη της φτώχειας, η οποία πλέον 

απορρίπτεται από πολλά άτοµα και διαµορφωτές πολιτικών, καθιστά τα άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια αθώα απέναντι στην κατηγορία ότι αυτοί ευθύνονται για τη φτώχεια 

τους. 

 

Αλλά αν δεν αποστρέψεις το βλέµµα και κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά, θα δεις 

ξεκάθαρα ότι αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιµες, τα τυπικά στερεότυπα απορρίπτονται 

και η αντιδραστική άρνηση της συµµετοχής ατόµων που βιώνουν φτώχεια φθίνει. 

 

Εδώ οι διαµορφωτές πολιτικών θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην 

απόρριψη αρνητικών στερεοτύπων.  

 

Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουµε πιο προσεκτικά τις πολιτικές που 

στοχεύουν στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια να διαχωρίζουν και να πολεµούν όσους τους 

φυλακίζουν στην εικόνα των αιτούντων επιδοµάτων. Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια 

αντιµετωπίζουν ζητήµατα µε τα επίπεδα εισοδήµατος, στέγασης, εκπαίδευσης, εργασίας, 

υγείας, κοινωνικής προστασίας, πληροφόρησης, µεταφοράς, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

ψυχαγωγίας και πολιτισµού.  

 

Εποµένως, ο στόχος της καταπολέµησης της φτώχεια θα πρέπει να τεθεί αναφορικά µε 

όλες τις πολιτικές αυτές και όλοι οι υπουργοί κυβερνήσεων – όχι µόνο των κοινωνικών 

υποθέσεων – θα πρέπει να συµµετέχουν στην εφαρµογή του. 
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Οι «Ευρωπαϊκές Συναντήσεις Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια» θα µπορούσαν να 

ωφεληθούν από τη συµµετοχή διάφορων κυβερνητικών τµηµάτων, όπως και από 

διάφορες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοµισιόν. 

 

 

 

Κυρία Μαρία Μαρινάκου, Πρόεδρος του EAPN 

 

Πάντοτε αποτελεί πρόκληση η διατύπωση καταληκτικών παρατηρήσεων από µία τέτοια 

παραγωγική Συνάντηση κατά την οποία αναπτύχθηκε ένας πολύ δυναµικός διάλογος µε 

ενεργές συµµετοχές. Αναφέρθηκαν πολλά σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία αποτελούν την 

καθηµερινότητα των ατόµων που ζουν στη φτώχεια και βιώνουν διάφορες µορφές 

κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς η φτώχεια είναι πολυδιάστατη όπως εξέφρασαν 160 

µετέχοντες από 22 ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Με βλέµµα κριτικό και αναλυτικό εξετάσαµε το ρόλο των ΜΜΕ, τη δύναµή τους στη 

δηµιουργία στερεοτύπων και επιφανειακών εξηγήσεων για τις αιτίες της φτώχειας. 

Αναλύσαµε προκατειληµµένες πρακτικές και τον αντίκτυπο που έχουν οι αντιλήψεις της 

φτώχειας σε κοινωνικές πολιτικές και στις συµπεριφορές των επαγγελµατιών κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

 

Παρόλο που τα ευρήµατα ερευνών υποδεικνύουν ότι τα πιο αναπτυγµένα κράτη 

πρόνοιας µε σχέδια κοινωνικής προστασίας που βασίζονται στην αλληλεγγύη έχουν 

µεγαλύτερες πιθανότητες να διαθέτουν αντιλήψεις που αναγνωρίζουν τις δοµικές αιτίες 

της φτώχειας αντί να εξετάζουν τη φτώχεια ως µεµονωµένη παθολογία – ένα ζήτηµα 

προσωπικής ευθύνης – οι µετέχοντες απέδειξαν ότι οι αρνητικές αντιλήψεις για τα άτοµα 

που βιώνουν φτώχεια κυριαρχούν σε όλες τις χώρες. 

 

Ένα ισχυρό µήνυµα που προέρχεται από τις συζητήσεις είναι ότι οι µεµονωµένες 

αντιλήψεις της φτώχειας συχνά καταλήγουν σε στιγµατισµό, θυµατοποίηση και 

αποδυνάµωση, που φυλακίζουν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια σε ένα φαύλο κύκλο. Σε 
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αντίθεση µε τις αντιλήψεις των «θυµάτων», πολλές µαρτυρίες από την προσωπική και 

οικογενειακή ζωή των µετεχόντων, από τις γειτονίες και τις κοινότητές τους, δείχνουν ότι 

τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια διαθέτουν µια ισχυρή ικανότητα για επιβίωση, η οποία 

τους βοηθάει να βρίσκουν λύσεις και να µεταφέρουν τα βιώµατά τους σε συλλογικές 

ενέργειες.  

 

Αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι µεµονωµένες λύσεις µπορούν να αντικαταστήσουν τις 

πολιτικές, και βέβαια όχι. Το EAPN πάντοτε ισχυριζόταν ότι οι πολιτικές θα πρέπει να 

ενηµερώνονται από τα πραγµατικά βιώµατα των ατόµων που βιώνουν φτώχεια, ότι θα 

πρέπει να ακούσουµε τη φωνή τους και να λάβουµε υπόψη τις ειδικές τους γνώσεις στη 

διαµόρφωση πολιτικών και να διασφαλιστούν τα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά 

δικαιώµατά τους. 

 

Αυτή είναι η ουσία της συµµετοχής και η βάση της 4ης Συνάντησης: τα άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό είναι «ειδικοί εκ πείρας».   

 

Οι συζητήσεις αναγνώρισαν τη δύναµη που έχουν τα ΜΜΕ στη διαµόρφωση της εικόνας 

των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και σε κάποιο βαθµό στον αντίκτυπο της 

διαµόρφωσης πολιτικών.  

 

Τα ΜΜΕ έχουν παρουσιάσει συχνά εικόνες προκατάληψης κι έτσι νοµιµοποίησαν τους 

κοινωνικούς διαχωρισµούς, ειδικά σχετικά µε τη φυλή, την εθνικότητα, τη 

µετανάστευση, το φύλο, την αναπηρία, την κουλτούρα, τις µονογονικές οικογένειες, τον 

εθισµό, κλπ. 

 

Ωστόσο, ενώ η σκανδαλοθηρική και δραµατική προσέγγιση των ΜΜΕ – παρουσιάζοντας 

µεµονωµένες περιπτώσεις µε αναξιοπρεπείς, χειραγωγικούς και επιφανειακούς τρόπους – 

είναι πρακτικές που είναι σαφώς κατανοητές και θα πρέπει να τους ασκηθεί κριτική, 

υπάρχει επίσης σαφής αναγνώριση της ανάγκης να δηµιουργηθούν συµµαχίες µε ηθικούς 

δηµοσιογράφους και να αναπτυχθούν στρατηγικές επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, 

ειδικά σε τοπικό επίπεδο όπου µπορούµε να προσεγγίσουµε τα ΜΜΕ πιο εύκολα και να 
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τα επηρεάσουµε. Μερικές καλές πρακτικές προς την ίδια κατεύθυνση εντοπίστηκαν από 

το Βέλγιο και την Πολωνία. Πολλοί µετέχοντες δήλωσαν ότι θα πρέπει να υπάρχει 

πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, όπως το ∆ιαδίκτυο, έτσι ώστε να είναι ορατά τα 

ζητήµατα της φτώχειας.  

 

Στις συζητήσεις για τις πολιτικές και τη διαµόρφωση πολιτικών, εστιάζοντας στα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης, έγινε ξεκάθαρο ότι µετά από δύο γύρους των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης 

για τα 15 και έναν για τα 10 νέα κράτη-µέλη, έχουµε ακόµη πολύ δρόµο µέχρι να 

επιτευχθούν πραγµατικά η ουσιαστική κινητοποίηση όλων των παικτών, οι 

διαβουλεύσεις, η συµµετοχή και η ένταξη των ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Οι 

µετέχοντες επιβεβαίωσαν ότι ο «πολιτικός ρεαλισµός» που θα µπορέσει να 

καταπολεµήσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό λείπει από τα Εθνικά Σχέδια 

∆ράσης για Ένταξη.    

 

Παρόλο που στη Λισαβόνα το 2000 δόθηκε νέα ορµή στην καταπολέµηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισµού µε δέσµευση να «δηµιουργηθεί ένας αποφασιστικός 

αντίκτυπος στην εξάλειψη της φτώχειας µέχρι το 2010», πολλοί από εµάς αναρωτιούνται 

τι ακριβώς έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα; Και πως οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν να επιτύχουν 

αυτό το στόχο µέχρι το 2010; 

 

Οι µειώσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιων αγαθών και υπηρεσίες, όπως ο ηλεκτρισµός, 

το νερό και οι υγειονοµικές υπηρεσίες, υψηλά επίπεδα ανεργίας, αλλαγές στην κοινωνική 

προστασία και σχέδια συνταξιοδότησης, η έλλειψη εκπαίδευσης και η δια βίου µάθηση 

δηµιουργούν µεγάλη αβεβαιότητα σχετικά µε το µέλλον. Πολλοί µετέχοντες τόνισαν ότι 

είναι ώρα για πιο απτές ενέργειες που λαµβάνουν υπόψη τις συζητήσεις µας κι αυτό είναι 

ένα ξεκάθαρο µήνυµα για την 5η Συνάντηση. Το EAPN έχει ζητήσει να προωθηθούν 

αυτές οι προτάσεις σε όλα τα επίπεδα διαµόρφωσης πολιτικών. 

 

Με την παρούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει πολλή σύγχυση σχετικά 

µε την κατεύθυνση που θα αποφασιστεί. Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης βρίσκεται 

σε σταυροδρόµι. Όσον αφορά των πρόσφατων συζητήσεων σχετικά µε το µέλλον της 
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στρατηγικής της Λισαβόνας, την απασχόληση και τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, η 

Ένωση δίνει µονάχα µία εικόνα στους πολίτες της: την εικόνα ότι επιδιώκει τον 

ανταγωνισµό, την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µε κάθε τρόπο. Η 

συζήτηση µε θέµα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό και τα διαρθρωτικά ταµεία δείχνει ότι 

οι εθνικές προτεραιότητες µειώνουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και ότι η 

Ένωση αντιµετωπίζει κρίση ταυτότητας.  

Τα δηµοψηφίσµατα στα δύο από τα ιδρυτικά κράτη-µέλη της Ένωσης δείχνουν ότι οι 

πολίτες της Ένωσης νιώθουν αποξενωµένοι από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το 

όλο ευρωπαϊκό έργο.  

 

Ας είµαστε όµως σαφείς: στις παρούσες εποχές πρόκλησης για το µέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πολλές ισχυρές δυνάµεις που πολεµούν για µια 

Κοινωνική Ευρώπη, για κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντικές πολιτικές, για 

περισσότερη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, για αλληλεγγύη και κοινωνική 

δικαιοσύνη. Το EAPN είναι µία από αυτές και αναπτύσσει ισχυρές συµµαχίες για να 

ισχυροποιήσουν τη φωνή αυτή. Ας ενώσουµε τις δυνάµεις µας προς την κατεύθυνση 

αυτή. Ο καθένας µας έχει ένα ρόλο να παίξει. 

 

Μια διαφορετική Ευρώπη είναι εφικτή, ένας διαφορετικός κόσµος είναι εφικτός.  

 

 

 

Καταληκτικά σχόλια από τον Πρόεδρο της 4ης Συνάντησης 
Καθηγητή Gaston SCHABER, Πρόεδρο, CEPS/INSTEAD 

 

Θα κλείσω µε ένα σχόλιο, το οποίο ελπίζω να µην είναι πολύ προσωπικό, αλλά µνεία 

προς την πρωτοβουλία σας. Εδώ και πενήντα χρόνια, εργάζοµαι µε – και όχι για – άτοµα 

που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό, συχνά ανά γενεές. 

 

Για περισσότερα από 30 χρόνια, συµµετέχω σε εθνικές και διεθνείς ερευνητικές οµάδες, 

δεν εργάζοµαι µε βάση µόνο επιστηµονικών προτύπων, αλλά και για να διασφαλίσω ότι 
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τα ευρήµατα των ερευνών δεν αγνοούνται από τους διαµορφωτές πολιτικών: έχουµε 

εργαστεί µε ευρεία αντιπροσωπευτικά δείγµατα, µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε 

φτωχά και ευκατάστατα άτοµα, έχουµε καλύψει σύνθετους τοµείς, οι οποίοι θα 

µπορούσαν να είχαν αφήσει χάσµατα στις σχέσεις µεταξύ της φτώχειας και του πλούτου, 

µεταξύ των αποδυναµωµένων και των ισχυρών… 

 

Μέσω αυτών των δύο σφαιρών συµµετοχής, είµαστε σε άµεση, ξεχωριστή επαφή µε 

οργανισµούς που διαθέτουν τα δικά τους προγράµµατα εργασίας και µε άτοµα που 

βιώνουν φτώχεια. Η 4η Συνάντηση το άλλαξε: δόθηκαν αποδείξεις ότι µία δοµηµένη 

συνεργασία µεταξύ ατόµων που βιώνουν φτώχεια και ατόµων που δεν τη βιώνουν, αλλά 

δουλεύουν στο πλάι τους µπορεί να είναι σχετική και παραγωγική. Η παρούσα 

Συνάντηση αποσαφήνισε ότι µια τέτοια συνεργασία είναι και εφικτή και απαραίτητη. 

Μην το εκλάβετε ως µια τετριµµένη έκφραση: Ήδη συζητάω µε ορισµένες οµάδες 

εκπροσώπων για τρόπους προώθησης της δουλειάς που ξεκίνησε εδώ. 

 

Ας εξετάσουµε τι συνέβη: το πρώτο µέρος της Συνάντησής µας εξέτασε σηµαντικά 

ζητήµατα που προέκυψαν από προηγούµενες Συναντήσεις: εργασία, διακρίσεις και 

ρατσισµό, την απελευθέρωση υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στα άτοµα που βιώνουν 

φτώχεια, την ανάγκη µηχανισµών και δοµών για τη διευκόλυνση της συµµετοχής. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ηµερών έγινε σαφές ότι αυτά τα ζητήµατα και οι 

ανησυχίες είναι πιεστικές περισσότερο από ποτέ και αποτέλεσαν µία δευτερεύουσα 

παρουσία, τόσο στα εργαστήρια, όσο και στην ολοµέλεια, σχετικά µε το συγκεκριµένο 

θέµα της 4ης Συνάντησης – «Εικόνες και αντιλήψεις της φτώχειας».    

 

Για να το κάνουµε πιο συγκεκριµένο, η φτώχεια και η αδυναµία ροπής προς τη φτώχεια 

δεν έχουν µειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά επεκτείνονται σε ευρύτερους τοµείς του 

πληθυσµού, σε εργάτες, σε άτοµα των οποίων το παρελθόν, το µορφωτικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο και προηγούµενες καριέρες µπορεί µέχρι στιγµής να θεωρούνταν 

προστασίες κατά της ανασφάλειας και της φτώχειας. Ας δούµε συνοπτικά τα τελευταία 

εξήντα χρόνια.  



 116

 

Μετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και 30 συναπτά έτη ανάπτυξης και επέκτασης 

πλούτου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα οργάνωσε το πρώτο ευρωπαϊκό σεµινάριο µε θέµα 

την καταπολέµηση της φτώχειας το 1974, το οποίο οδήγησε σε µία σειρά Ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων για την καταπολέµηση της φτώχειας µε διάφορες ονοµασίες, από τον όρο 

«φτωχός» στον όρο «λιγότερο ευνοηµένος» και στην συνέχεια «αποκλεισµένος». 

Παρόλο που οι εκφράσεις αυτές στιγµατίζουν όλο και λιγότερο, ωστόσο είναι 

ενδεικτικές της ανασφάλειας που επεκτείνεται σε όλους τις κοινωνικές τάξεις.  

 

Τα επόµενα 30 χρόνια – µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών σε παγκόσµιο και σε 

εθνικό επίπεδο και στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους – µας φέρνουν σε µια 

κατάσταση στην Ευρώπη – και αλλού – συνεχόµενης ανάπτυξης όπου 5 µε 10% του 

πληθυσµού απολαµβάνουν υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης, αλλά η διανοµή αυτών των 

πλεονεκτηµάτων φτάνει σε τέλµα ή ακόµη και υποχωρεί και όπου οι µεσαίες τάξεις, 

παρά τα κέρδη τους, είναι άκρως ευάλωτες απέναντι στη φτώχεια. 

 

Αυτό συνέβη παρά τις τρεις σειρές προγραµµάτων για την καταπολέµηση της φτώχειας 

και παρά το γεγονός ότι τέθηκαν και τροποποιήθηκαν εντός ευρύτερων κοινωνικο-

κεντρικών προσεγγίσεων στην οικονοµική ανάπτυξη και παρά την ανάπτυξη σε όλα τα 

επίπεδα περιγραφών, µέτρων και δεικτών, σχετικά εξελιγµένων διαδικασιών που 

εφαρµόζονται σήµερα ως πρότυπα σε παρακολούθηση, στην αξιολόγηση στόχων 

πολιτικών και των αποτελεσµάτων τους, καθώς και την αναγνώριση καλών πρακτικών. 

(Πιο συγκεκριµένα, η Προεδρία του Λουξεµβούργου θα οργανώσει ένα συνέδριο µε 

θέµα «Η προώθηση της διαδικασίας του κοινωνικού αποκλεισµού» που βασίζεται σε µια 

επιστηµονική αναφορά των Tony Atkinson, Bea Cantillon, Eric Marlier και Brian Nolan, 

η οποία αναλαµβάνει να βοηθήσει στο να επικεντρωθεί η διαδικασία ένταξης πιο έντονα 

στην εφαρµογή των στόχων της, την παρουσίαση στοχευµένων αποτελεσµάτων και στην 

αξιολόγησή τους συγκριτικά µε τους σκοπούς που έθεσαν τα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης).      
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Θα ήθελα να τονίσω το εξής: παρά όλες αυτές τις απολύτως απαραίτητες προσπάθειες 

και πρωτοβουλίες, θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το γεγονός ότι, αφήνοντας κατά µέρος 

τις διαφορές µεταξύ κρατών-µελών, ούτε τα εθνικά µας προγράµµατα, ούτε τα 

Ευρωπαϊκά προγράµµατα για την καταπολέµηση της φτώχειας είχαν αποτελέσµατα… 

Και οι λόγοι για αυτό δεν αφορούν στο βαθµό που τα διάφορα κράτη-µέλη εφαρµόζουν ή 

δεν εφαρµόζουν καλές πρακτικές… 

 

∆ίχως να υποτιµούµε όλα αυτά που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, θα πρέπει να 

περάσουµε σε ανώτερο επίπεδο συλλογισµού, έρευνας και ανάλυσης – που είναι µέχρι 

σήµερα πολιτικώς µη ορθή και υποανάπτυκτη: µια ανάλυση της εξουσίας και της αξίας 

αυτών των προσεγγίσεων σε σχέση µε το παγκόσµιο σύστηµα εξουσίας. Παράλληλα, θα 

πρέπει να εξετάσουµε σε τοπικό επίπεδο τη σχέση των ατόµων που βιώνουν φτώχεια µε 

την τοπική εξουσία.  Και σε παρόµοιο – αν και µη αποδεκτό ακόµη – επίπεδο, θα πρέπει 

να αναλύσουµε τα µειονεκτήµατα στη διακυβέρνηση των χωρών, εθνών και των κρατών-

µελών αναφορικά µε τα συστήµατα εξουσίας, δηλαδή αυτό που σήµερα αποκαλούµε 

οικονοµική και χρηµατο-οικονοµική παγκοσµιοποίηση και τους κανόνες τους. 

 

Θα σταµατήσω στο σηµείο αυτό, καθώς δεν θα ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση 

σχετικά µε τα όργανα που υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες σας. Εγώ θα συνεχίσω να έχω 

το δικό µου σκεπτικό χωρίς να προκαλώ παράπλευρη ζηµιά σε σας…αλλά θα ήθελα να 

τονίσω ότι δεν είµαι τόσο αιρετικός όσο παρουσιάζοµαι όταν σας λέω ότι η ηττοπάθεια 

µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την ενδυνάµωση – κι αυτός είναι ένας από τους σκοπούς 

της 4ης Συνάντησης. ∆εν έχω χρόνο για να σχολιάσω τους στόχους αυτούς, αλλά 

αποτελούν την πηγή του εγχειρήµατός σας: στο σηµείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τις 

διαδοχικές Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – το Βέλγιο το 2001, την Ελλάδα το 

2003, την Ιρλανδία το 2003, το Λουξεµβούργο το 2005 και την Αυστρία του χρόνου – 

για την υποστήριξή τους.  

 

Μέσω της σεµνής, αλλά ουσιαστικής, συµµετοχής του Κέντρου[9] µε το οποίο 

εργάζοµαι στην «Ανάπτυξη Παγκόσµιου ∆ικτύου», γνωρίζουµε ότι η ενδυνάµωση των 

ατόµων που βιώνουν φτώχεια βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη ενός παγκόσµιου 
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συνεργάτη, ότι κι αν σηµαίνει αυτό από την άποψη των αποτελεσµάτων. Στο βιβλίο που 

έγραψε ο Deepa Narayan το 2002 µε τίτλο “Empowerment and poverty reduction” 

(«Ενδυνάµωση και µείωση της φτώχειας») διαβάζουµε: 

 

Η ενδυνάµωση αποτελεί την επέκταση των πλεονεκτηµάτων και των δυνατοτήτων 

των φτωχών ατόµων να συµµετέχουν σε, να διαπραγµατεύονται µε, να επιδρούν µε, 

να ελέγχουν και να κατέχουν υπεύθυνα ιδρύµατα που επηρεάζουν τις ζωές τους. 

 

Εφόσον η φτώχεια είναι πολυδιάστατη, τα φτωχά άτοµα χρειάζονται µια σειρά 

πλεονεκτηµάτων και δυνατοτήτων σε ατοµικό επίπεδο (όπως υγεία, εκπαίδευση και 

στέγαση) και σε συλλογικό επίπεδο (όπως την ικανότητα οργάνωσης και κινητοποίησης 

για να λάβουν δράση να επιλύσουν τα προβλήµατά τους).  

 

Η ενδυνάµωση φτωχών ανδρών και γυναικών απαιτεί την αφαίρεση επίσηµων και 

ανεπίσηµων θεσµικών εµποδίων που τους αποτρέπουν να λάβουν δράση για να 

βελτιώσουν την ευηµερία τους – ατοµικά ή συλλογικά – και περιορίζουν τις επιλογές 

τους. Τα βασικά επίσηµα όργανα περιλαµβάνουν το κράτος, αγορές, την κοινωνία των 

πολιτών και διεθνείς υπηρεσίες · τα ανεπίσηµα όργανα περιλαµβάνουν νόρµες 

κοινωνικού αποκλεισµού, εκµεταλλεύσιµες σχέσεις και διαφθορά. 

 

Υποστηρίζω ότι η προσέγγιση αυτή δεν απέχει πολύ από την πρώτη µας µελέτη στο θέµα 

της επίµονης φτώχειας που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 1978-1980 σε 7 περιφέρειες των 5 

πιο βιοµηχανοποιηµένων χωρών της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας… 

 

Επίσης, µοιάζει πολύ µε τη δικής σας προσέγγιση. 

 

Θα κλείσω απευθύνοντας τις ευχές µου για επιτυχία που τόσο πολύ αξίζετε και σε όλους 

µας, τις ευχές µου για τόλµη και ενέργεια που µας είναι απαραίτητες.  

 
9. Οργανώθηκε µε παρακίνηση της World Bank.  


