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Μικρά Βήµατα – Μεγάλες Αλλαγές  
Η Συµµετοχή γίνεται Καθηµερινή Πραγµατικότητα στις Οργανώσεις Μας 

 
 
Για 20 περίπου Χρόνια, τα Εθνικά ∆ίκτυα για την Καταπολέµηση της Φτώχειας (EAPN) 
εργάζονται για να γίνει η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια πραγµατικότητα στη 
δηµόσια σφαίρα αλλά και στις δικές τους οργανώσεις. Μολονότι τα εν λόγω δίκτυα βρίσκονται το 
καθένα σε διαφορετικό στάδιο της διαδικασίας, η συνδυασµένη γνώση τους ποικίλει, ενισχύει και 
ενδυναµώνει τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια, ενθαρρύνοντας την εµπλοκή τους σε σηµαντικά 
ζητήµατα που επηρεάζουν τη ζωή τους.  
 
Η συµµετοχή αποτελεί ένα θέµα που έχει διερευνηθεί πλήρως και ο καθένας αποδίδει τη δική του 
ερµηνεία από το δικό του πρίσµα. Το EAPN, αντί να αναζητήσει τη σωστή απάντηση, θεωρεί πιο 
σηµαντικό να θέσει τα κατάλληλα ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα της συµµετοχής και να δώσει τη 
δυνατότητα στα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια να συζητήσουν τα εν λόγω ζητήµατα βάσει της 
δικής τους πραγµατικότητας. Ανεξαρτήτως του βαθµού εµπλοκής, άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, 
καθορισµένης µεθοδολογίας ή µιας και µόνο εµπειρίας, τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια 
επανέρχονται πάντα στο ίδιο ερώτηµα – τι επίδραση έχει η συµµετοχή µου; Λαµβάνοντας το 
παραπάνω ερώτηµα υπόψη, παραµένει πρόκληση η ενθάρρυνση, προώθηση και περαιτέρω 
ανάπτυξη της συµµετοχής ως εργαλείο για την ενδυνάµωση των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια.  
 
Η ουσιαστική συµµετοχή είναι ένδειξη καλής συµµετοχικής δηµοκρατίας, όπου οι πολίτες και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε πολιτικό διάλογο 
και συµπληρώνουν το έργο όσων έχουν εκλεγεί µέσω της διαδικασίας αντιπροσωπευτικής 
δηµοκρατίας. Παρά τις τυχαίες πρακτικές, η πραγµατικότητα αποδεικνύει ότι πολλοί άνθρωποι 
που κινδυνεύουν να καταλήξουν ή ζουν στη φτώχεια αποκλείονται από την άσκηση του 
δικαιώµατός τους να συµµετέχουν ως ενεργοί πολίτες. Πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες από όλα 
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τόσο οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών όσο 
και οι δηµόσιες αρχές πρέπει να εργασθούν ούτως ώστε να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες για µια ισχυρή συνεργασία. Προτού αµφισβητήσουµε τη στάση των δηµόσιων αρχών 
σχετικά µε τη συµµετοχή των αποκλεισµένων οµάδων, ως παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών 
έχουµε την υποχρέωση να εξετάσουµε τις πρακτικές µας και να δούµε πως θα καταφέρουµε να 
επικρατήσει η συµµετοχή εσωτερικά. 
 
Οι εµπειρίες των µελών του EAPN µέσω των τοπικών, εθνικών και διεθνικών πρωτοβουλιών 
τονίζουν τα µελλοντικά επιτεύγµατα και τις προκλήσεις για την ενδυνάµωση της συµµετοχής των 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια να εκθέσουµε την 
ποικιλία πρακτικών για τη συµµετοχή στο EAPN, αναζητώντας τα συγκλίνοντα σηµεία ανάµεσα 
στις Ευρωπαϊκές και τις εθνικές δράσεις και βοηθώντας τα µέλη του EAPN και τις κοινωνικές 
ΜΚΟ στην Ευρώπη να ενισχύουν διαρκώς τη συµµετοχή των αποκλεισµένων ατόµων και 
κοινοτήτων στο έργο τους. 
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Ενισχύοντας τη Συµµετοχή 
 
Τα πρώτα στάδια Εµπλοκής 
 
Η συµµετοχική δηµοκρατία δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συνεισφέρουν στις κοινωνικές 
δηµόσιες συζητήσεις. Για τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια, η συµµετοχή τους στη δηµοκρατική 
ζωή αποτελεί τη βάση για να κατανοήσουν και να αλλάξουν την κοινωνία ούτως ώστε να 
αποκτήσει ο καθένας πρόσβαση σε µια αξιοπρεπή ζωή.  
 
Η ατοµική συµµετοχή αρχίζει από τις γειτονιές, τις κοινοτικές οµάδες και τις πρωτοβουλίες που 
επιδρούν στην τοπική πραγµατικότητα. Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια θέλουν να νιώθουν 
στήριξη και να µπορούν να πουν τη γνώµη τους στις δηµόσιες συζητήσεις, αλλά και στην πολιτική 
και τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζει τη ζωή τους.    
 
Σύµφωνα µε τις οργανώσεις για την καταπολέµηση της φτώχειας, ο χρόνος και η αµοιβαία 
κατανόηση είναι δυο βασικοί παράγοντες για την εξασφάλιση ουσιαστικής συµµετοχής των 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. Τα συγκεκριµένα άτοµα χρειάζονται χρόνο για να νιώσουν 
έτοιµα να µοιραστούν τη ζωή τους και να εµπλακούν σε διάλογο, ενώ χρειάζεται κατανόηση και 
από τις δυο πλευρές για να έχει απήχηση η συµµετοχή. 
 
Για ένα άτοµο που βιώνει τη φτώχεια, η συµµετοχή αρχίζει µε την ενίσχυση της αυτό-εκτίµησης 
και αυτοπεποίθησης του, αποκτώντας το θάρρος να εκφράσει την άποψή του ως ίσος και να 
συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων και την εφαρµογή τους. Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το σκοπό 
αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα και τις οργανώσεις τους να συνεισφέρουν ενεργά και να 
µην λαµβάνονται υπόψη µόνο ως θέµατα για συζήτηση. Η συµµετοχή για ένα άτοµο που βιώνει τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, που είναι έτοιµο να µοιραστεί την καθηµερινή 
πραγµατικότητά του, µπορεί να σπάσει τους φραγµούς του στιγµατισµού, να αµφισβητήσει τη 
χρήση και την επίδραση των εµπλεκόµενων πολιτικών ή των υπηρεσιών και να ενδυναµώσει τα 
άτοµα να αντιδράσουν στις ασυνέπειες των κοινωνικών συστηµάτων. Συχνά, τα άτοµα στις 
οργανώσεις, οι κοινωνικές υπηρεσίες ή οι δηµόσιες αρχές αρχικά στιγµατίζουν µε τις 
προκαταλήψεις τους άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια µε τα οποία εργάζονται. Συνεπώς, για να έχει 
αντίκτυπο η συµµετοχή τους, θα πρέπει και οι δυο πλευρές να φτάσουν σε ένα σηµείο αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης και κατανόησης. 
 
Τα οφέλη από την ατοµική συµµετοχή είναι πολλαπλά. Η ατοµική συµµετοχή ενδυναµώνει τα 
άτοµα, θέτει τα θεµέλια για µια πιο συνεκτική κοινωνία και αυξάνει την επίδραση των πολιτικών – 
συνεισφέροντας εν τέλει σε µια πιο κοινωνικά δίκαιη και σωστή κοινωνία. 
 
Εµπλοκή σε ΜΚΟ για την καταπολέµηση της φτώχειας 
 
Η εµπλοκή σε οργανώσεις για την καταπολέµηση της φτώχειας και η συµµετοχή στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικές για την εξασφάλιση της καλής έκβασης των πολιτικών. 
 
Το EAPN έχει δεσµευτεί σε µεγάλο βαθµό να ενισχύσει και να αυξήσει την άµεση συµµετοχή των 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντά τους. Οι 
οργανώσεις αυτές είναι που βοηθούν το EAPN να παραµένει άµεσα συνδεδεµένο µε τις 
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καθηµερινές ανησυχίες των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, και τονίζουν τη σηµασία της 
αµοιβαίας µάθησης και συνεργασίας. 
 
Στον κοινωνικό στίβο υπάρχουν οργανώσεις που εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής των 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, οργανώσεις που παρέχουν στα εν λόγω άτοµα υπηρεσίες και 
άτυπες οµάδες αυτό-υποστήριξης ή οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα τους. 
Ανεξάρτητα από το είδος, χρειάζονται οι κατάλληλες δοµές ούτως ώστε να µπορούν τα 
συγκεκριµένα άτοµα να εκφράζουν τη γνώµη τους όσον αφορά το έργο όλων των παραπάνω 
οργανώσεων. Στην ουσία οι οµάδες αυτό-υποστήριξης συχνά υποχρηµατοδοτούνται ή δεν έχουν 
καθόλου στήριξη στις αρχικές φάσεις ίδρυσης και ανάπτυξης, και ως εκ τούτου δεν καταφέρνουν 
να εµπλέξουν περισσότερα ενδιαφερόµενα άτοµα στη συµµετοχή. Παρά τα παραπάνω 
αντικειµενικά εµπόδια, όλο και περισσότερες οργανώσεις προβληµατίζονται για τις αρχές τους 
σχετικά µε τη συµµετοχή και την ένταξη ως µέρος της ανάπτυξής τους. 
 
 
Πλαίσιο για τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων  
 
Το πρόγραµµα Mainstreaming Social Inclusion (Ενσωµάτωση της Κοινωνικής Ένταξης) που 
διεξάγεται από τον Οργανισµό Καταπολέµησης της Φτώχειας της Ιρλανδίας, όπου έχουν 
συµµετάσχει µέλη του EAPN, εκθέτει ένα πλαίσιο συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. Το πλαίσιο προσδιορίζει τέσσερά στάδια ανάµειξης: πληροφόρηση, διαβούλευση, 
συµµετοχή και συναπόφαση, και τις επιδράσεις από κάθε στάδιο. Τα στάδια περιγράφονται 
παρακάτω: 1 
 
 
 
 

• Η Πληροφόρηση και η ανταλλαγή γνώσεων αποτελεί το «µέσο τροφοδότησης» της 
ανάµειξης, εφόσον χωρίς την πλήρη και ολοκληρωµένη διαθεσιµότητα πληροφοριών 
σχετικά µε την αρχική πολιτική, που διατίθενται την κατάλληλη στιγµή, δεν θα έχει νόηµα 
ούτε η διαβούλευση ούτε η συµµετοχή. 

• Η ∆ιαβούλευση παρέχει στα άτοµα ή τις οµάδες που ενδιαφέρονται και εµπλέκονται τη 
δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις σχετικά µε µια πρόταση και να επηρεάσουν την τελική 
απόφαση χωρίς όµως να εµπλακούν στη λήψη της συγκεκριµένης απόφασης, που 
παραµένει αποκλειστικό προνόµιο των διαµορφωτών πολιτικής που ίσως να λάβουν, 
ίσως και να µη λάβουν υπόψη τους τις απόψεις που παρουσιάζονται στη διαδικασία 
διαβούλευσης, κατά τη λήψη αποφάσεων. Η διαβούλευση είναι αποτελεσµατική µόνο αν 

                                                
1  Ενσωµάτωση της Κοινωνικής Ένταξης www.europemsi.org 
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όσοι συµµετέχουν έχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά µε την προτεινόµενη 
πολιτική.  

• Η συµµετοχή αναγνωρίζει τη συνεισφορά εξίσου από όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και παρέχει στα άτοµα και τις οµάδες τη δυνατότητα να 
επηρεάζουν τη διαδικασία και οι απόψεις τους να εµπεριέχονται στα τελικά 
αποτελέσµατα. 

• Η συναπόφαση πάει ένα βήµα παραπέρα παρέχοντας τη διαβεβαίωση ότι κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων θα επιτευχθεί συναίνεση, ότι καταλήγουν 
στις πολιτικές από κοινού και ότι οι πολιτικές αντανακλούν τις ανησυχίες και τις 
προτεραιότητες όλων όσων θα επηρεαστούν από την απόφαση, ούτως ώστε το τελικό 
αποτέλεσµα να ανήκει από κοινού σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Το συγκεκριµένο πλαίσιο τονίζει τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι οργανώσεις για την 
καταπολέµηση της φτώχειας στη συνεργασία τους µε τους διαµορφωτές πολιτικής. Ενώ στην 
πραγµατικότητα πολλές χώρες είναι στις αρχικές µόνο φάσεις του συγκεκριµένου παραδείγµατος, 
οι διαµορφωτές πολιτικής αλλάζουν σιγά σιγά την προσέγγισή τους ούτως ώστε να εξασφαλίσουν 
τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν 
στην  διαµόρφωση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων. 
 
 
Συµµετοχή στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ   

 
Από την έναρξη της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2000, το EAPN έχει συντελέσει στην προώθηση 
του συγκεκριµένου στόχου συµµετοχής των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στη διαδικασία 
διοίκησης της Κοινωνικής Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού (ΑΜΣ) σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός του ότι ενισχύει άµεσα την οργάνωση των ετήσιων 
συναντήσεων των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια, που οργανώνονται από την εαρινή 
Προεδρεία της ΕΕ, το EAPN έχει ασκήσει πίεση για την ενδυνάµωση της συµµετοχής στις 
διαδικασίες διοίκησης µέσα από την διαδικασία της ΑΜΣ, ιδίως στην ανάπτυξη των Εθνικών 
Σχεδίων ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη2 και στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για 
τη φτώχεια. Το αίτηµα αυτό αντανακλάται εµφανώς στο Επεξηγηµατικό Σηµείωµα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής, «…η έκθεση πρέπει να τονίζει πώς θα 
εξασφαλιστεί η ποιότητα της εν λόγω ανάµειξης. Αυτό απαιτεί να εξετάζεται σε ποιο βαθµό 
εξασφαλίζεται το γνήσιο συµµετοχικό στοιχείο, λ.χ. µέσω ανταλλαγής απόψεων, παρά µέσω 
ενηµερωτικών συνεδριάσεων, το κατά πόσο οι απόψεις και οι εµπειρίες των ενδιαφερόµενων 
µερών µε σεβασµό στις προσδιορισµένες ανάγκες και προτεινόµενες λύσεις αντανακλώνται στην 
ανάπτυξη πολιτικών και την εφαρµογή τους».3 Το EAPN συνεχίζει να ασκεί πίεση δέσµευσης για 
καλύτερη ποιότητα στο σχεδιασµό, την ολοκλήρωση και αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και 
των µέτρων για την καταπολέµηση της φτώχειας και την ανάγκη για επίτευξη περισσότερων µε την 
καθιέρωση συνεχούς διαρθρωµένου διαλόγου ανάµεσα στις κυβερνήσεις σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο και τα ενδιαφερόµενα µέρη συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, 
σε όλη την περίοδο ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της στρατηγικής. 4 
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To EAPN  Συγκεντρώνει τις Γνώσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  
 
Η συµµετοχή αποτελεί ένα σηµαντικό πυλώνα πρωτοβουλιών στους τοµείς Κοινωνικής Ένταξης, 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, Απασχόλησης ή ανάπτυξης δικτύου. Αυτός είναι και ο λόγος που 
εξετάζουµε το πώς η συµµετοχή ενσωµατώνεται στο έργο µας. Χρειάζεται πολύ δουλειά για να 
επιβλέψουµε το πώς η ένταξη των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια µπορεί να γίνει 
πραγµατικότητα όχι µόνο στα προγράµµατά µας αλλά και στις δοµές και το έργο µας. Μέσα στα 
τελευταία 20 χρόνια, το EAPN έχει ασχοληθεί µε τη συµµετοχή µέσω:  
◊ καθορισµού και κατανόησης της σηµασίας της συµµετοχής για το EAPN και τα µέλη του· 
◊ καθορισµού των προϋποθέσεων ένταξης των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στις 

δηµοκρατικές συζητήσεις· 
◊ συλλογής και ανταλλαγής καλών πρακτικών και µεθόδων· 

 
Ως υποστηρικτής της άµεσης συµµετοχής των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, το EAPN έχει 
καθορίσει µια µεθοδολογία εθνικού συντονισµού και προετοιµασίας για συνεισφορά στις 
Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια, που οργανώνονται στο πρώτο 
µισό κάθε χρόνου από τη χώρα που έχει την προεδρεία της ΕΕ µαζί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και µε τη στήριξη του EAPN. Η µεθοδολογία επικεντρώνεται στην προετοιµασία των ατόµων που 
βιώνουν άµεσα τη φτώχεια να εµπλακούν ενεργά στις συζητήσεις σχετικά µε διάφορες πτυχές 
πολιτικής που θα επηρεάσουν τη ζωή τους, και να ελέγχουν τις επιδράσεις των Ευρωπαϊκών 
πολιτικών, ιδίως της ΑΜΣ (ανοικτής µεθόδου συντονισµού) για την Κοινωνική Ένταξη και την 
Κοινωνική Προστασία, στα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.  
 
Οι πλούσιες εµπειρίες από την ετήσια οργάνωση της Ευρωπαϊκής Συνάντησης των Ατόµων που 
Βιώνουν τη Φτώχεια έχουν πείσει τις κυβερνήσεις για την προστιθεµένη αξία ανάπτυξης 
παρόµοιων διαδικασιών και φόρουµ συµµετοχής σε πολλές χώρες, όπου η ανάµειξη των ατόµων 
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας είναι µέρος του βασικού στόχου των εθνικών 
οργανώσεων για την καταπολέµηση της φτώχειας. Σήµερα αρκετές χώρες οργανώνουν Εθνικές 
Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια – πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν σαν 
προγράµµατα και τώρα αποτελούν ανεξάρτητες πλήρως εξελιγµένες διαδικασίες. Οι δια-
συνοριακές συναντήσεις των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια βοηθούν τα Εθνικά ∆ίκτυα να 
συγκρίνουν τα πρότυπα τους και να µάθουν το ένα από τις εµπειρίες του άλλου. Ο κατάλογος µε 
τα επιτεύγµατα είναι µεγάλος καθώς η συµµετοχή είναι µέρος κάθε προγράµµατος, κάθε δράσης 
για την άσκηση πίεσης ή τη διαµόρφωση πολιτικής σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης. 
 
 
Στην προετοιµασία για το 2010 – το Έτος για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισµού, το EAPN ασχολήθηκε διεξοδικά µε τις αξίες και τις αρχές που θα 
θέλαµε να δούµε σε µια κοινωνικά δίκαιη για όλους Ευρώπη. Οι κοινές αξίες που καθορίστηκαν 
αντανακλούν εκτός των άλλων, αξίες µιας δηµοκρατικής κοινωνίας µε σεβασµό στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, χωρίς φτώχεια και µε αυξηµένη συµµετοχή. Το EAPN στοχεύει στην επίτευξη των 
παραπάνω και στην κινητοποίηση της κοινωνίας, ούτως ώστε να αποδείξει τις θετικές επιδράσεις 
της συµµετοχής των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
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Παρόλα αυτά, η συµµετοχή είναι πολύ πολύπλοκη µέσα στην απλότητά της. ∆εν αποτελεί πάντα 
επιτυχία από την πρώτη προσπάθεια αν δεν τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, και χρειάζεται 
προσαρµοστικότητα, επιµονή, πόροι και πολύ δουλειά. Πέρα από την κατάλληλη υποδοµή για την 
διευκόλυνση της συµµετοχής, πρέπει να εξετάσουµε και τις ψυχολογικές και κοινωνιολογικές 
επιπτώσεις της ανάµειξης στα ενδιαφερόµενα άτοµα. Κάποια µέλη του EAPN τώρα έχουν αρχίσει 
να εξετάζουν τη συµµετοχή µέσω έργων, ενώ αλλά βελτιώνουν µεθοδολογίες που µπορούν ήδη να 
προσεγγίσουν περισσότερο κόσµο που βιώνει τη φτώχεια. Ανεξαρτήτως του σηµείου εκκίνησης, 
κάθε πρωτοβουλία δίνει εµπειρίες και ασκεί επίδραση σε όσους εµπλέκονται, µε στόχο να 
αναπτύξει συµµετοχικές πρακτικές στα πλαίσια του έργου των Εθνικών ∆ικτύων. Οι ακόλουθες 
µελέτες περιπτώσεων περιγράφουν κάποιες από τις εν λόγω εµπειρίες που ελπίζουµε ότι θα 
αποτελέσουν πηγή έµπνευσης για περισσότερες πρωτοβουλίες ανάµειξης των ατόµων που 
βιώνουν τη φτώχεια στο έργο του EAPN και των µελών του. 
 
 
Εθνικά ∆ίκτυα του EAPN  - η Εµπειρία τους   
 
Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια ανήκουν σε οµάδες εργασίας και διοικητικά όργανα εθνικών 
δικτύων για την καταπολέµηση της φτώχειας. Εµπλέκονται ενεργά  στην άσκηση πίεσης και το 
διάλογο µε τις δηµόσιες αρχές, παρέχουν εκπαίδευση και ανατροφοδότηση στις κοινωνικές 
υπηρεσίες, διευθύνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και επιτυγχάνουν σηµαντικές 
βελτιώσεις στη ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών και κοινοτήτων τους. 
 
Κάποια διεθνικά προγράµµατα έχουν βοηθήσει τα Εθνικά ∆ίκτυα να αναπτύξουν µεθοδολογίες 
που όχι µόνο παραµένουν στα ∆ίκτυα και τα µέλη τους, αλλά και υιοθετούνται από οργανώσεις 
ενεργές στον κοινωνικό τοµέα, ακόµα και από τις δηµόσιες αρχές. Καλλιεργώντας στενή 
συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες σε διάφορα επίπεδα, τα Εθνικά ∆ίκτυα έχουν επιτύχει σε 
ορισµένα κράτη µέλη την καθιέρωση σταθερών δοµών που δίνουν τη δυνατότητα στα άτοµα που 
βιώνουν τη φτώχεια να µετέχουν ενεργά στην δηµιουργία πολιτικών και την εφαρµογή τους στις 
κοινότητές τους.  
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Εστιάζοντας στην εν λόγω Έκδοση 
 
Η εν λόγω έκδοση τονίζει την ποικιλία προσεγγίσεων µεταξύ των µελών του EAPN για τη 
συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τον αποκλεισµό στο έργο των κοινοτήτων, 
στις οργανώσεις µας και στη διαµόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων. 20 χρόνια 
εµπειριών των µελών του EAPN έχουν περάσει κατά ένα µεγάλο µέρος και έχουν τροποποιηθεί 
µέσω προγραµµάτων, δοµών και ανταλλαγών. Η εν λόγω έκδοση στοχεύει να κάνει πιο ορατές τις 
συγκεκριµένες εµπειρίες ενίσχυσης της συµµετοχής.  
 
Περιγράφοντας τις µελέτες περιπτώσεων, κάθε Εθνικό ∆ίκτυο προσπάθησε να θίξει τα ακόλουθα 
ερωτήµατα:  
Ποιος είναι ο ορισµός ή η αντίληψή µας για τη συµµετοχή; Από ποιο γενικό πλαίσιο προέκυψε η 
εµπειρία; Ποιες ήταν οι επιτεύξεις; Ποιες ήταν οι προκλήσεις και οι επιδράσεις τους στο Εθνικό 
∆ίκτυο; 
 
Ο Experience Expert του Βελγίου περιγράφει πως τα άτοµα που βιώνουν άµεσα τη φτώχεια 
υποβάλλονται σε εκπαίδευση και καθοδήγηση ούτως ώστε να γίνουν ειδικοί στη φτώχεια και 
προσλαµβάνονται από οργανώσεις και δηµόσιες υπηρεσίες για να κινητοποιήσουν και να 
ενισχύσουν τα άτοµα που ζουν στη φτώχεια στις σχέσεις τους µε τους παροχείς κοινωνικών 
υπηρεσιών και τη διαµόρφωση πολιτικών εν γένει. 
 
Το Forum Theatre της Αυστρίας εισάγει ένα συµµετοχικό πρότυπο δηµιουργίας πολιτικών που 
έχει ως αφετηρία ατοµικές εµπειρίες που παρουσιάζονται σε ένα θεατρικό έργο και καλεί τα µέλη 
της κοινότητας και τους διαµορφωτές αποφάσεων να συµµετέχουν, αντικαθιστώντας έναν από 
τους ηθοποιούς και προτείνοντας µια διαφορετική σειρά γεγονότων που δίνει µια άλλη λύση. Στη 
συνέχεια, οι θεατές καλούνται να συλλογιστούν από κοινού σχετικά µε τα προβλήµατα και τις 
λύσεις που καθορίζονται κατά τη διάρκεια του θεατρικού έργου και να τα προσαρµόσουν στην 
πραγµατικότητα της κοινότητάς τους.  
 
Το πρόγραµµα της Πορτογαλίας “Activating Participation” (Ενεργοποιώντας τη Συµµετοχή) 
συγκεντρώνει εµπειρίες ενδυνάµωσης τοπικών οµάδων µέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων. Όλα τα 
παραπάνω συντέλεσαν στην καθιέρωση συµµετοχικού έργου για την καταπολέµηση της φτώχειας 
σε επίπεδο οργάνωσης και στις κοινότητες σε όλη την Πορτογαλία. Η έκδοση “Small Hopes – 
Great Experiences”  («Μικρές Ελπίδες - Μεγάλες  Εµπειρίες») εξιστορεί την εµπειρία αυτή και 
δείχνει πως αναπτύχθηκε η µεθοδολογία στην πορεία του προγράµµατος. 
 
Τα Τοπικά Συνέδρια για τη φτώχεια στις Κάτω Χώρες ανακαλύπτουν τα οφέλη µιας ανοιχτής 
συνεδρίασης, όταν οι δικαιούχοι κοινωνικών υπηρεσιών οργανώνουν ένα γεγονός που ενώνει τη 
δηµόσια διοίκηση, τον ιδιωτικό τοµέα, τους εργοδότες, τους παροχείς υπηρεσιών, τα άτοµα που 
βιώνουν τη φτώχεια και άλλους σχετικούς παράγοντες από την ίδια πόλη µε στόχο να αναπτύξουν 
απλές και πρακτικές λύσεις για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν διάφορες αποκλεισµένες 
οµάδες. Τα συγκεκριµένα συνέδρια έχουν διαµορφώσει µακροπρόθεσµες πολιτικές σε δήµους  
στις Κάτω Χώρες. 
  
Η Επιτροπή Συντονισµού της Ουγγαρίας απεικονίζει το µοντέλο συν-διαχείρισης ανάµεσα στους 
επαγγελµατίες της κοινωνικής πρόνοιας και τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια σε µια εθνική 
πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας. Η µελέτη περίπτωσης απεικονίζει τις ανάγκες 
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των ατόµων και τους όρους που πρέπει να σέβονται οι οργανώσεις για πραγµατική ενδυνάµωση 
της εµπλοκής των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
 Η Ανάπτυξη Συµµετοχικού ∆ικτύου της Ισπανίας (Participatory Network Building), ασχολείται µε 
τις προκλήσεις δηµιουργίας κοινής αντίληψης για τη συµµετοχή σε ένα δίκτυο όπου οι τοπικές και 
περιφερειακές εµπειρίες και τα οράµατα διαφέρουν, και στο πως οι διαφορές αυτές τονίζουν τα 
οφέλη ενός ανοιχτού δικτύου. Η συµµετοχική αξιολόγηση από τους δικαιούχους κοινωνικής 
πολιτικής είναι ένα από τα πολλά µοντέλα που διαµορφώθηκαν στο επίπεδο αυτόνοµων 
περιφερειών στην Ισπανία, που υιοθετήθηκε από στο δίκτυο και προωθήθηκε περισσότερο σε 
άλλα µέρη της χώρας. Ένας οδηγός µεθοδολογίας για τη συµµετοχή που περιγράφει τις 
συγκεκριµένες εµπειρίες είναι το αποτέλεσµα µιας πρώτης φάσης αυτής της διαδικασίας 
καθορισµού της συµµετοχής που διεξάγεται από το EAPN της Ισπανίας.  
 
Οι Οµάδες διαλόγου του Βελγίου αποτελούν µια µέθοδο διαµόρφωσης συναίνεσης, όπου 
παρέχεται στα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό χρόνος και χώρος 
για να συλλογιστούν σχετικά µε τις προτάσεις των διαµορφωτών πολιτικής και να τροφοδοτήσουν 
τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους σε διάφορα στάδια της διαµόρφωσης πολιτικής. Πρόκειται 
για ένα εργαλείο ενδυνάµωσης της κοινότητας που βοηθά τα άτοµα που υποφέρουν από τη 
φτώχεια να ασκούν τα δικαιώµατα του πολίτη.   
 
Το πρόγραµµα της Γαλλίας Working across Boundaries (∆ουλεύοντας πέρα από τα σύνορα) 
ενισχύει το σύνδεσµο ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές Κοινωνικές πολιτικές και την τοπική 
πραγµατικότητα των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, εξασφαλίζοντας έναν ισότιµο διάλογο 
ανάµεσα στους παροχείς υπηρεσιών ως εκτελεστές των πολιτικών και τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια ως χρήστες των υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα αντανακλούν µια ρεαλιστική εκτίµηση των 
υπαρχουσών πολιτικών, τη βελτίωσή τους και την ανάπτυξη των εργαλείων που θα δώσουν τη 
δυνατότητα στα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια να συνεισφέρουν στις πολιτικές που επηρεάζουν 
την καθηµερινή τους ζωή. 
 
Το πρόγραµµα του Ηνωµένου Βασιλείου “Bridging the Policy Gap” (Γεφυρώνοντας το Χάσµα των 
Πολιτικών) εξετάζει το πώς οι αξιολογήσεις οµότιµων (peer reviews) µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως εκπαιδευτική άσκηση για την ανάπτυξη της διοίκησης και την εµπλοκή των 
ακτιβιστών της κοινότητας στην αξιολόγηση των επιδράσεων της πολιτικής και στη διαµόρφωση 
προτάσεων για τη µείωση της φτώχειας. 
 
Η Συνεδρίαση της Νορβηγίας για τη Φτώχεια τονίζει τη σηµασία συµµετοχής των οµάδων για την 
καταπολέµηση της φτώχειας και των ΜΚΟ στη δηµόσια αρένα και κινητοποίησης και 
ευαισθητοποίησης ούτως ώστε να αυξηθεί η διαθεσιµότητα των δηµόσιων φορέων για τα άτοµα 
που βιώνουν τη φτώχεια και την κοινωνία εν γένει. Ως δίκτυο κυρίως αυτό-οργανωµένων οµάδων, 
η επιτυχία της ηµέρας κινητοποίησης είναι σηµαντική για να κινητοποιήσει τις συγκεκριµένες 
οµάδες και να τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. 
 
Η ανάµειξη του EAPN της Ευρώπης στη διοργάνωση των ετήσιων Ευρωπαϊκών Συναντήσεων των 
Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια απεικονίζει τη µεγάλη πορεία για την ανάπτυξη µιας µεθόδου 
διοργάνωσης συναντήσεων όπου άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια παίρνουν το λόγο και κάνουν 
διάλογο µε τους Ευρωπαίους διαµορφωτές πολιτικής. Όλες αυτές οι συναντήσεις έχουν 
ενδυναµώσει τις εθνικές οργανώσεις για την καταπολέµηση της φτώχειας και τις κυβερνήσεις 
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ούτως ώστε να δηµιουργήσουν παρόµοια φόρουµ σε εθνικό επίπεδο, ενδυναµώνοντας 
περισσότερα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια για να έχουν λόγο στην κοινωνική πολιτική, και να 
νιώθουν µέρος της δηµοκρατικής κοινωνίας. 
 
Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις επιτυχίες και τις προκλήσεις όλων των µελετών 
περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν εδώ και τονίζει µια σειρά από αρχές και προϋποθέσεις 
απαραίτητες για τη διαβεβαίωση  ότι η συµµετοχή είναι δυνατή! 
 
Tanya Basarab 
EAPN 
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Και κάτι ακόµα… 
 
 
Το σύνολο των µελών του EAPN περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα ενεργών οργανώσεων 
σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Μολονότι η εν λόγω έκδοση 
τονίζει τις εµπειρίες του Εθνικού ∆ικτύου, ορισµένες Ευρωπαϊκές οργανώσεις µέλη του 
EAPN έχουν αναπτύξει εκτεταµένο έργο σχετικά µε τη συµµετοχή των ατόµων που 
βιώνουν τη φτώχεια:  
 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του διεθνούς κινήµατος ATD για τον Τέταρτο Κόσµο  
(ATD Fourth World), για να ενηµερωθείτε για την εµπειρία τους σχετικά µε την 
ατοµική συµµετοχή http://www.atd-fourthworld.org/  
 
 
Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εθνικών οργανώσεων για τους αστέγους 
(FEANTSA) για να ενηµερωθείτε για τη συµµετοχή αστέγων στις υπηρεσίες αστέγων 
και το έργο τους σχετικά µε τη συµµετοχή: http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp 
 
 
Επισκεφθείτε το Eurochild (πανευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων και προσώπων που 
εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και των νέων) για να 
ενηµερωθείτε για το έργο τους µε τη συµµετοχή παιδιών στη λήψη αποφάσεων 
www.eurochild.org  
 
 
Επισκεφθείτε την AGE (Πλατφόρµα για την Τρίτη Ηλικία)  για να ενηµερωθείτε για το 
έργο της για αύξηση του ρόλου των ηλικιωµένων που βιώνουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό σε πολιτικές που τους επηρεάζουν. www.age-platform.org  
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Το EAPN Αυστρίας 
αντιλαµβάνεται τη 
συµµετοχή ως «να 
µετέχεις σε κάτι» «να 
αποτελείς µέρος σε 
κάτι». Είµαστε ωστόσο 
πάντα αρκετά σαφείς και 
κατηγορηµατικοί στο ότι 
αντιλαµβανόµαστε τη 
συµµετοχή ως κάτι 
παραπάνω από και κάτι 
διαφορετικό από την 
ένταξη, µε την έννοια ότι 
δεν αφορά µόνο την 
ένταξη των ατόµων που 
βιώνουν τη φτώχεια σε 
ένα υπάρχον σύστηµα 
αλλά και τη δυνατότητα 
να αµφισβητούν και να 
αναδιαµορφώνουν οι 
ίδιοι το σύστηµα. 
 

 
EAPN Αυστρίας – Γεφυρώστε το χάσµα! 

Το Forum Theatre ως µια καινοτόµος µέθοδος δραστηριοποίησης, έρευνας 
και άσκησης πίεσης για και µε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. 

 
 
Γενικό πλαίσιο 
 
Το 2006 η κοινωνικο-πολιτιστική οργάνωση InterACT της Στυρίας, που είχε µόλις είχε εκθέσει 
ένα νέο πρόγραµµα µε επίκεντρο τη φτώχεια και τους τρόπους για την επίλυση του 
προβλήµατος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, προσέγγισε το EAPN της 
Αυστρίας. Η InterACT έχει εργαστεί µε διαδραστικές και συµµετοχικές θεατρικές µεθόδους για 
να θέσει σε λειτουργία λύσεις σε τοµείς κοινωνικών προβληµάτων και αγώνων για πολλά 
χρόνια και το Αυστριακό δίκτυο συνεργάστηκε µε χαρά. Λίγο πριν, το δίκτυο είχε ξεκινήσει να 
οργανώνει τακτικές συναντήσεις αυτό-οργανώσεων ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια µε θέµα 
«Γίνετε ορατοί!» και το πολιτιστικό έργο κατείχε κεντρική θέση στις εν λόγω δραστηριότητες 
από την αρχή, το ίδιο και οι πολιτικές συζητήσεις και οι δηµόσιες σχέσεις. Κύριος στόχος του 
έργου µας στον τοµέα συµµετοχής είναι να ανακαλύψουµε νέους τρόπους να κάνουµε αισθητή 
την παρουσία των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, όπως επίσης και τα πραγµατικά τους 
προβλήµατα και τις προτάσεις τους για αλλαγή, και να βρούµε καινοτόµες µεθόδους ούτως 
ώστε να αυξήσουµε την επιρροή τους στη διαµόρφωση πολιτικών, την εκπροσώπηση από τα 
ΜΜΕ και την έρευνα για τη φτώχεια. Κατά συνέπεια, το προτεινόµενο θεατρικό έργο δεν ήταν 
µόνο µια σπουδαία δυνατότητα για τις παραπάνω ενέργειες, αλλά αποδείχτηκε και µια πολύ 
αποτελεσµατική προσέγγιση σχετικά µε τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στις εµπειρίες 
των ατόµων που ζουν στη φτώχεια και τον αποκλεισµό και στους διαµορφωτές πολιτικών 
αποφάσεων και το ευρύ κοινό. Ως τώρα έχουν οργανωθεί τρεις εθνικές συναντήσεις αυτό-
οργανώσεων και πρωτοβουλιών ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια από το αυστριακό δίκτυο. 
Οι συναντήσεις περιλάµβαναν ανταλλαγή και συζήτηση, καθώς επίσης και εργασία µε 
θεατρικές µεθόδους και οργάνωση  για πρώτη φορά δηµόσιων διαδηλώσεων των ατόµων που 
βιώνουν τη φτώχεια στις πόλεις Λιντζ και Γκρατς. 
 
Περιγραφή  
 
Το πρόγραµµα Forum Theatre που ονοµάζεται “Kein Kies zum 
Kurven kratzen – Neuer Armut entgegenwirken" (No dosh to get 
round – Counteracting new poverty, ∆εν υπάρχει φράγκο να τα 
φέρουµε βόλτα – Αντιµετώπιση της νέας φτώχειας) ξεκίνησε µε ένα 
εβδοµαδιαίο θεατρικό εργαστήρι για τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια. 65 άτοµα από όλη την περιοχή της Στυρίας έκαναν αίτηση 
για να συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε 30 από αυτά τελικά να 
παίρνουν µέρος στο εργαστήρι και πέντε να µετέχουν ως ηθοποιοί 
στο θεατρικό έργο που είχε στόχο να διαµορφώσει τον πυρήνα του 
προγράµµατος. 
 
Οι συµµετέχοντες είχαν ο καθένας διαφορετικό 
παρελθόν και εµπειρίες. Οι περισσότεροι 
συµµετέχοντες εργάστηκαν στο εργαστήρι και 
πληρώθηκαν, και κάποιοι από αυτούς είχαν τη δυνατότητα 
να συµµετάσχουν ως µέρος του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος τους για την αγορά εργασίας, χρηµατοδοτούµενο 
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από τις υπηρεσίες απασχόλησης. Με τη βοήθεια ποικίλων θεατρικών µεθόδων, οι 
συµµετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και στοχάστηκαν µε έναν εναλλακτικό τρόπο σχετικά µε 
την πραγµατικότητα των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, εντόπισαν καταστάσεις 
στιγµατισµού και αποκλεισµού και διερεύνησαν τις πιθανότητες αλλαγής. Η όλη οµάδα 
παρουσίασε ένα διαδραστικό θεατρικό έργο µε την τεχνική του Forum Theatre που δείχνει 
πως µια «κανονική» οικογένεια στην Αυστρία βυθίζεται ολοένα και πιο βαθειά στη φτώχεια 
και τον αποκλεισµό και αναζητά τρόπους διαφυγής. 
 
Το Forum Theatre αποτελεί µια διαδραστική µορφή θεατρικής παράστασης στην οποία – σε 
µια δεύτερη παράσταση του έργου – το κοινό καλείται να συµµετέχει σε ότι διαδραµατίζεται 
επί σκηνής, να δοκιµάζει ιδέες για λύσεις ή αλλαγές σε µια σύγκρουση ή ένα πρόβληµα που 
παρουσιάζεται στη σκηνή. Η µεθοδολογία βασίζεται σε διαδραστικές θεατρικές µεθόδους 
όπως έχουν αναπτυχθεί από τον Βραζιλιάνο Augusto Boal και συνδυάζει διαδικασίες όπως 
ενίσχυση της κατανόησης και ευαισθητοποίηση, επιζητώντας αλλαγή στην ατοµική, κοινωνική 
και πολιτική ζωή. 
 
Το  θεατρικό έργο “Kein Kies zum Kurven kratzen” (No dosh to get round, ∆εν υπάρχει φράγκο 
να τα φέρουµε βόλτα) που παρουσιάστηκε στο εργαστήρι παίχθηκε σε περίπου είκοσι πόλεις 
και χωριά στην περιοχή της Στυρίας, παρέχοντας κάθε φορά στο κοινό τη δυνατότητα να 
παρεµβαίνει και να δοκιµάζει διαφορετικές λύσεις. Στο τέλος κάθε παράστασης 
ακολουθούσαν συζητήσεις σε µικρές οµάδες και σε ολοµέλεια ανάµεσα στα άτοµα που 
βιώνουν τη φτώχεια που εµπλέκονταν και το κοινό, όπου διαµορφώνονταν ιδέες για αλλαγή, 
που συλλέγονταν και καταγράφονται µετά από κάθε παράσταση σε ένα τελικό φυλλάδιο προς 
το τέλος του προγράµµατος. 
 
Τόσο το θεατρικό έργο και οι λύσεις παρουσιάζονται στους διαµορφωτές αποφάσεων σε 
διάφορες περιπτώσεις. Στη φάση αυτή το Forum Theatre γίνεται το λεγόµενο Νοµοθετικό 
Θέατρο καθώς στοχεύει να επηρεάζει άµεσα τη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής. 
Τουλάχιστον µια από τις προτάσεις που έγιναν στα πλαίσια του προγράµµατος ανέλαβαν οι 
περιφερειακοί πολιτικοί ενώ συγκεκριµένες αλλαγές στο περιφερειακό σύστηµα κοινωνικής 
βοήθειας θα εφαρµοστούν τους επόµενους µήνες. Το θεατρικό έργο παρουσιάστηκε επίσης 
στην 3η εθνική συνάντηση αυτό-οργανώσεων των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στο Γκρατς 
και κάποια αποσπάσµατα του χρησιµοποιήθηκαν στο 7ο Αυστριακό Συνέδριο για τη Φτώχεια 
ως εργαλείο υποκίνησης των κοινωνικών υπαλλήλων, των εκπροσώπων των ΜΚΟ και των 
ερευνητών σχετικά µε την αλληλεπίδρασή τους µε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. Οι 
θεατρικές µέθοδοι αποδείχτηκαν γενικότερα ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος 
ενδυνάµωσης, αλληλεπίδρασης και δηµοσιότητας και αποτέλεσαν έκτοτε µέρος όλων των 
δραστηριοτήτων του προγράµµατος «Γίνετε ορατοί!» 
 
Τι πήγε καλά   
 
Η µέθοδος αποδείχτηκε ιδανική  για να παρακινήσει σε ενεργό ανάµειξη άτοµα που βιώνουν 
τη φτώχεια και να τους δώσει µια ευκαιρία να υψώσουν τις φωνές τους και να πουν τη δική 
τους ιστορία χωρίς να εκτεθούν µε τρόπο που θα τους στιγµατίσει. Το Forum Theatre αποτελεί 
ένα επιτυχηµένο και ισχυρό εργαλείο ενδυνάµωσης των ατόµων, που επηρεάζονται από 
κοινωνικά προβλήµατα όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός. Ενισχύει τη 
δηµιουργία κοινότητας και κινητοποιεί τα άτοµα να εκφράσουν τις εµπειρίες τους και τις 
απόψεις τους σχετικά µε το θέµα που διακυβεύεται. Οι θεατρικές σκηνές απεικονίζουν τις 
καθηµερινές και συναισθηµατικές επιδράσεις της φτώχειας µε έναν αυθεντικό και ρεαλιστικό 
τρόπο. Το Forum Theatre ενισχύει την ατοµική και πολιτική ενδυνάµωση και ενθαρρύνει τα 
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άτοµα να χρησιµοποιούν τη δική τους φωνή και να αναλαµβάνουν την ευθύνη να 
παρουσιάσουν τις επιθυµίες τους και να µάχονται για τα συµφέροντά τους. Ως διαδραστική, 
συµµετοχική µέθοδος θεάτρου και δραµατικής τέχνης συνεισφέρει επίσης στην έρευνα για τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό και συντελεί στην εδραίωση καλύτερων σχέσεων 
µεταξύ συγκεκριµένων  γεγονότων, ακαδηµαϊκών θεωριών, και διαφορετικών επιπέδων 
κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής, µε τη διαβεβαίωση ότι οι φωνές των ατόµων που 
βιώνουν τη φτώχεια θα ακουστούν σε όλους τους παραπάνω τοµείς. Από τη συµµετοχή αυτή 
ένιωσαν ενδυνάµωση και ενθαρρύνθηκαν να συζητήσουν και να παρουσιάσουν τις δικές τους 
προτάσεις για αλλαγή όχι µόνο οι ηθοποιοί του έργου αλλά και όσοι εµπλέκονταν στο 
πρόγραµµα ως συµµετέχοντες στο εργαστήρι ή ως κοινό. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι προσεγγίσθηκαν άµεσα και όσοι δεν είχαν ποτέ βιώσει οι ίδιοι τη φτώχεια 
είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα συγκεκριµένα γεγονότα των ατόµων που ζουν την 
κατάσταση. Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια είχαν τη δυνατότητα να παρακινήσουν το κοινό 
και ιδίως τους διαµορφωτές πολιτικών αποφάσεων που ήταν παρόντες στις παραστάσεις να 
τους ακούσουν όχι µόνο όσον αφορά τα προβλήµατά τους αλλά και σε ό, τι αφορά την 
παρουσίαση και εφαρµογή λύσεων.  
 
Το θεατρικό έργο έδινε έµφαση στους περιορισµούς ατοµικών τρόπων δράσης, διευκρίνιζε το 
βαθµό στον οποίο µπορούν να αλλάξουν µια προβληµατική κατάσταση και αναγνώριζε την 
ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών και ανάµειξης των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στην 
ανάπτυξη και εφαρµογή συγκεκριµένων στρατηγικών και µέτρων. Η προσέγγιση συνεπώς 
συνεισφέρει κατά πολύ στη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην πραγµατικότητα των 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τις υπάρχουσες (ή µελλοντικές) στρατηγικές και τα µέτρα 
για την καταπολέµηση της φτώχειας και την αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Το γεγονός αυτό 
αποδείχτηκε ότι ισχύει όχι µόνο για τους πολιτικούς και τους εκπροσώπους των δηµόσιων 
αρχών αλλά και για τους αρχηγούς των κοινωνικών ΜΚΟ, τους ερευνητές και τους ανθρώπους 
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που καλούνται να παρακινήσουν για µεγαλύτερη ανάµειξη 
των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στο έργο τους. Το πρόγραµµα προσέφερε µια σπουδαία 
µαθησιακή εµπειρία και στο Αυστριακό δίκτυο και οδήγησε σε καλύτερη ένταξη των ατόµων 
που βιώνουν τη φτώχεια στο γενικότερο έργο του και ιδίως στο µεγάλο εξαµηνιαίο συνέδριο. 
Στο τελευταίο συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2008 τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια είχαν πολύ πιο δυνατή παρουσία από κάθε άλλη φορά – τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά. 
 
Για τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια που εµπλέκονταν στο πρόγραµµα ως ηθοποιοί, 
λειτούργησε ως παράγοντας ενδυνάµωσης. Κατά πρώτον τους παρείχε δουλειά για µια 
ορισµένη περίοδο, που βοήθησε τουλάχιστον έναν από αυτούς να ενεργοποιηθεί ούτως ώστε 
να βρει άλλη δουλειά αργότερα. Κατά δεύτερον βίωσαν την εµπειρία του να έχουν πραγµατικά 
κάτι να πουν και αυτό µπορεί να αλλάξει τα πράγµατα. 
 
Όσοι συµµετείχαν απλώς στο εργαστήρι στην αρχή και οι συµµετέχοντες της συνάντησης “Get 
visible!” («Γίνετε ορατοί!»), που πήραν µέρος στα θεατρικά εργαστήρια και σε µια διαδραστική 
παράσταση του θεατρικού έργου βίωσαν την ίδια κινητήρια ενέργεια να βελτιώσουν τη ζωή 
τους. Όλοι οι ηθοποιοί και πολλοί από τους συµµετέχοντες στο εργαστήρι έχουν κρατήσει 
επαφή µεταξύ τους και υπάρχουν σχέδια για την ίδρυση ενός δικτύου για την καταπολέµηση 
της φτώχειας στην Στυρία  µε έντονη ανάµειξη ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
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Ποιες ήταν οι δυσκολίες, τι µαθήµατα αποκοµίσαµε 
 
Ως τώρα η προσέγγιση µπορεί να εφαρµοσθεί πλήρως µόνο στα πλαίσια διετούς 
προγράµµατος σε µια αυστριακή περιοχή. Εντατική δουλειά και µια πιο ευρεία χρήση της 
µεθόδου θα ενίσχυε την ανάµειξη περισσότερων ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και θα 
αύξανε την επίδραση του εν λόγω έργου. 
 
Η πολιτική θέληση και η δηµόσια χρηµατοδότηση για την επιδίωξη της συγκεκριµένης 
προσέγγισης σε εθνική κλίµακα είναι βασικοί παράγοντες, αλλά µάλλον δύσκολο να βρεθούν, 
καθώς η µέθοδος δεν είναι ακόµα πολύ γνωστή και λίγοι µόνο πολιτικοί µπορούν να 
φανταστούν ότι «το να παίζεις θέατρο» µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των αποτελεσµατικών 
µέτρων ενάντια στη φτώχεια. 
 
Και οι εµπειρίες από το πρόγραµµα στην Στυρία έχουν δείξει ότι η στενή συνεργασία ανάµεσα 
στους ειδικούς του θεάτρου και τα δίκτυα για την καταπολέµηση της φτώχειας και την 
κοινωνική οργάνωση είναι απαραίτητη για να εξασφαλισθεί το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα 
των θεατρικών έργων µεταφέρονται πραγµατικά στις δραστηριότητες άσκησης πολιτικής 
πίεσης  και ότι οι λύσεις των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στηρίζονται και ενισχύονται 
από τα αποτελέσµατα των µελετών και την έρευνα για τη φτώχεια ούτως ώστε να αυξηθεί η 
πιθανότητα να ακουστούν. 
 
Για το EAPN της Αυστρίας, το πρόγραµµα αποτελεί µια µαθησιακή εµπειρία και αποδείχτηκε 
ισχυρή κινητήρια µέθοδο ενδυνάµωσης των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια να αναλάβουν 
την προσωπική ζωή τους και τις πολιτικές αποφάσεις που τους επηρεάζουν. Θα συνεχίσουµε 
να προωθούµε τη συγκεκριµένη µέθοδο εργασίας. 
 
 
 
Michaela Moser 
Die Armutskonferenz./EAPN Αυστρίας 
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Και κάτι ακόµα…                                 
Σχετικά µε την προσπάθεια να γίνει αισθητή η παρουσία των ατόµων που 
βιώνουν τη φτώχεια και τον αποκλεισµό 
 
 
Τo EAPN Αυστρίας, για να αυξήσει την εµπλοκή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια 
στο δίκτυο, εφαρµόζει το πρόγραµµα 'Sichtbar werden' (Getting Visible, Να γίνουµε 
Ορατοί ), το οποίο ενισχύει την αυτό-οργάνωση και το δίκτυο ποικίλων οµάδων 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. Η ιδέα/στρατηγική πίσω από το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα βασίζεται σε ποικίλες κοινωνικές θεωρίες καθώς επίσης και στις 
εµπειρίες και τις αναπτυξιακές εργασίες της κοινότητας. 
 
Ένα µέρος του προγράµµατος βασίζεται σε ένα µοντέλο που περιλαµβάνει 4 βήµατα, 
όπου ξεκινά µε την  «κατανόηση πληροφοριών» ακολουθεί η «συµµετοχή», και 
αργότερα η «συν-απόφαση», και τέλος η «αυτό-διαχείριση/οργάνωση». 
 
Συν τοις άλλοις το έργο µας για τη συµµετοχή περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία/ τις 
ακόλουθες αρχές:  
 
α)  Ξεκινάµε από αυτό που υπάρχει και το «καλλιεργούµε»: συνεργαζόµαστε δηλαδή 
µε οµάδες ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και έχουν ήδη µε κάποιο τρόπο ξεκινήσει 
να οργανώνονται. Κάποιες φορές οι συγκεκριµένες οµάδες µπορεί να είναι πολύ 
µικρές οµάδες αυτό-βοήθειας πιθανότατα  µε δυο ή τρία άτοµα· αυτό που έχει 
σηµασία είναι ότι υπάρχει ήδη κάποια ώθηση για οργάνωση και εποµένως τα άτοµα 
αυτά δεν µένουν αβοήθητα (πάλι) αφού έχουν συµµετάσχει στα σεµινάρια/συνέδρια 
που οργάνωσε το EAPN Αυστρίας, αντιθέτως έχουν µια οµάδα για να µοιραστούν και 
να συνεχίσουν το έργο/τις συζητήσεις/τον αγώνα τους. 
β)  Να φέρουµε κοντά ποικίλες διαφορετικές οµάδες ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
Είναι επίσης σηµαντικό για µας να συµπεριλάβουµε ποικίλες ανόµοιες οµάδες 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, όπως οµάδες µονογονεϊκών οικογενειών, οµάδες 
αυτό-βοήθειας ατόµων µε ψυχικά προβλήµατα υγείας, πρωτοβουλίες ανέργων, 
οργανώσεις µεταναστών κλπ. 
γ)   Να δηµιουργήσουµε και να παρέχουµε χώρο και δυνατότητες: για ανταλλαγή και 
πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα, για διάλογο µε άλλα ενδιαφερόµενα 
µέρη/πολιτικούς,, για δηµόσιες δράσεις και άλλες µορφές προβολής, για  την 
υλοποίηση έργων… 
δ)  Να ενισχύσουµε την ανάµειξη των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια σε και σε 
άλλους τοµείς των δραστηριοτήτων του δικτύου µας. 
 
Ενεργώντας τοιουτοτρόπως έχουµε επίσης ξεκινήσει διάλογο ανάµεσα στους 
ερευνητές (που ανήκουν στο Ακαδηµαϊκό Συµβουλευτικό Σώµα µας) λ.χ. σε όσους  
εµπλέκονται στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης του EU 
SILC της Αυστρίας, τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τους δηµόσιους 
υπαλλήλους κλπ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα Get Visible, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα: 
http://www.armutskonferenz.at/armutskonferenz_news_sichtbarwerden.htm. 
 
 
Άλλη µια πρωτοβουλία του EAPN Αυστρίας σε συνεργασία µε το Θέατρο της Βίεννης  
το πρόγραµµα “Hungry for Art and Cultures” (∆ίψα για Τέχνη και Πολιτισµό) έχει 
εξελιχθεί µέσα σε λίγα χρόνια εθνικό πρόγραµµα ενίσχυσης της πρόσβασης ατόµων 
που ζουν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε πινακοθήκες, θέατρα και 
άλλα πολιτιστικά ιδρύµατα. Οι κοινωνικές ΜΚΟ και οι πολιτιστικοί φορείς σε όλη την 
Αυστρία συµµετέχουν στην πρωτοβουλία, η οποία κορυφώνεται κάθε χρόνο µε 
δηµόσιο εορτασµό και µια εκδήλωση ευαισθητοποίησης µε συναυλίες, εκθέσεις και 
διαδηλώσεις στους δρόµους. 
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EAPN Belgium 

«30 άτοµα, 30 προορισµοί, και ο Θεός ξέρει – αν ήταν εύκολοι. ∆ιαφορετικές ηλικιακές 
οµάδες, µε διαφορετικές κοινωνικές καταβολές. Και κάτι που ενώνει: η εµπειρία 
οικονοµικών δυσκολιών. 
 Το εργαστήρι: πέντε µέρες µε θεατρικό έργο. Το συναίσθηµα µου: µια µείξη περιέργειας, 
σκεπτικισµού και συγκίνησης. Η εισαγωγή δίνει ήδη την εντύπωση, ότι µπορεί να 
ελευθερωθεί µια συναισθηµατική ισορροπία. Εύθυµες ασκήσεις για προθέρµανση, είναι 
απρόσµενα εύκολο να έρθεις σε επαφή µε τους άλλους. 
 

Το πρώτο βράδυ: Χαρά και συγκίνηση από τον τρόπο που οι διαφορετικοί άνθρωποι 
συµπεριφέρονται ο ένας στον άλλο. Σε παίρνουν στα σοβαρά, ακούγεσαι, κάθε φωνή είναι 
ισότιµη. Τρώµε µαζί µεσηµεριανό. Θεέ µου, πόσο καλά σου συµπεριφέρονται εδώ, 
συνήθως δεν σου συµπεριφέρονται τόσο καλά. Είµαι ευγνώµων. Κάθοµαι εκεί και κλαίω, 
γιατί έχω πολύ καιρό να νιώσω τόση ζεστασία. 
 
Μέρα µε τη µέρα οι εµπειρίες γίνονται πιο έντονες, οι εικόνες που πλάθονται µέσα από τη 
διαίσθηση αποκαλύπτουν τις πολύτιµες εµπειρίες πίσω από αυτές. ∆ραµατικές 
προσωπικές ιστορίες έρχονται στην επιφάνεια, απεγνωσµένες καταστάσεις – κάποιες 
φορές µοιάζουν µάταιες. Κι ανάµεσα παρεµβάλλονται πολλά γέλια, για να µειώνεται και η 
ένταση κάποιες φορές. Τι καλά που είναι να µη χρειάζεται να κρυφτείς. Κάθε συναίσθηµα 
έχει τη θέση του, έχει λόγο ύπαρξης. ∆ουλεύουµε µε µεγάλη προσήλωση αλλά παρ’ όλα 
αυτά  και µε ευθυµία και ευχαρίστηση. Υπέρµετρη ευτυχία αναδύεται ξαφνικά για να 
προφυλάξει από τον βαθύ πόνο. Τρέχουν δάκρυα. ∆εν είναι τίποτα, η οµάδα κρατά µια 
συµπονετική σιωπή. Συγκινητική στιγµή. Πού αλλού έχεις την ευκαιρία να είσαι απλώς 
«άνθρωπος» χωρίς να νιώθεις ντροπή. 
 
Τελευταία µέρα: Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Οι σκηνές παίρνουν µορφή, 
προκύπτουν λύσεις, εκεί που καµία δε φαινόταν δυνατή. Τόση δηµιουργικότητα από τα 
άτοµα που συνήθως στερούνται λόγω θέσεως τις αξιώσεις της ζωής. Τι καλό που είναι να 
µην χρειάζεται να κρυφτείς…να σε παίρνουν στα σοβαρά, να ακούγεσαι, να βιώνεις το ότι 
κάθε φωνή είναι ισότιµη. (…) Που αλλού έχεις την ευκαιρία να είσαι απλώς «άνθρωπος»;  
 
Και αυτό (το εργαστήρι) δε θα είναι το τέλος, έχουµε απλώς θέσει τα θεµέλια για ένα 
θεατρικό έργο που θα συνεχιστεί µε µερικούς από εµάς ως ηθοποιούς. Είµαι σίγουρος 
όµως  ότι τα µονοπάτια των υπόλοιπων  από εµάς θα διασταυρωθούν πολλές φορές 
ακόµα. Η εβδοµάδα αυτή έµοιαζε µε τη ζωή µας – µε όλα τα σκαµπανεβάσµατά της, τον 
πόνο, την απόγνωση, την απελπισία, αλλά και την απεριόριστη δύναµη και ελπίδα. 
Καθένας από εµάς είναι ένας ήρωας. Είναι λίγες οι φορές που έχω συγκινηθεί τόσο. 
 
Ποιος λέει ότι η τέχνη δεν µπορεί να αλλάξει τίποτα. Μια τόσο ισχυρή ενέργεια σηκώνει 
κύµατα! Ειλικρινά το πιστεύω!» 
 
 
Συµµετέχων στο εργαστήρι του Forum Theatre 
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Ο experience expert 
είναι ένα άτοµο που ζει ή 
που έχει ζήσει στη 
φτώχεια, ακολουθεί µια 
εκπαίδευση που έχει 
δηµιουργηθεί ειδικά για 
το συγκεκριµένο 
επάγγελµα και 
εµπλέκεται ως 
εξειδικευµένος 
υπάλληλος σε όλους 
τους τοµείς της 
κοινωνίας που έρχονται 
σε επαφή µε άτοµα που 
ζουν στη φτώχεια. 
 

Experience Experts (Ειδικοί µε Πείρα)  ένα νέο επάγγελµα για τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια στην πολιτική για την καταπολέµηση της φτώχειας 

 
 
Γενικό πλαίσιο  
 
Εδώ και πολλά χρόνια έχει ήδη προκύψει µια αντίληψη σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
όπου η φτώχεια αναφέρεται ως ευθύνη εξ’ ολοκλήρου της κοινωνίας. Έχει ολοένα και 
επικρατήσει η άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος διαµόρφωσης πολιτικής είναι η ενεργός και 
εντατική ανάµειξη των άµεσα ενδιαφερόµενων. Στην πολιτική για την καταπολέµηση της 
φτώχειας αυτό σηµαίνει ανάµειξη των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
Στο Βέλγιο ακολουθούνται δυο διαδροµές: «οι οργανώσεις όπου τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια παίρνουν το λόγο» και ο “Experience Expert”, ένα νέο επάγγελµα για τα άτοµα που 
βιώνουν τη φτώχεια που θα περιγράψουµε εδώ. 
 
Περιγραφή ενός experience expert        
 
 
Στην πρόκληση καταπολέµησης της φτώχειας, η ανάµειξη των µειονεκτούντων ατόµων είναι 
αυτονόητη, ωστόσο αυτό που λείπει εδώ είναι η σύνδεση του κοινωνικού υπαλλήλου µε το 
άτοµο που ζει στη φτώχεια. Αν και οι δυο αγνοούν το χάσµα ανάµεσά τους η κοινωνική 
βοήθεια αποτυγχάνει. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η ανάµειξη των ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια στον αγώνα για την καταπολέµησή της.   
 
Με βάση τη συγκεκριµένη αντίληψη για τη φτώχεια διακρίνονται πέντε 
ελλείψεις: 
 
- η έλλειψη δοµών και συµµετοχής: Πολλοί κανόνες και δοµές 

έχουν στόχο µέσες καταστάσεις, βασισµένες στον πολιτισµό 
της µεσαίας τάξης. Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια, που δεν 
ανήκουν στη µεσαία τάξη, δεν µπορούν να απολαύσουν τα 
πλεονεκτήµατα πολλών ρυθµίσεων όπως υποτροφίες σπουδών, 
οικογενειακά επιδόµατα, επιδόµατα στέγασης, ή φορολογικές 
ελαφρύνσεις. 

- Η συναισθηµατική έλλειψη: Η τραυµατισµένη ζωή των µη 
προνοµιούχων ατόµων, το µεγάλο βάρος της ενοχής µε το οποίο 
συχνά χρεώνονται από την κοινωνία, η µεγάλη λαχτάρα λόγω 
ανικανοποίητων βασικών αναγκών, οι στεναχώριες που δε 
µπορούν µε τίποτα να ξεπεράσουν. Όλα τα παραπάνω 
µπλοκάρουν τα συναισθήµατά τους και ακινητοποιούν το έργο 
τους. 

- Η έλλειψη των γνώσεων: Τα µεινεκτούντα άτοµα έχουν µια 
φοβερή έλλειψη γνώσεων σχετικά µε την κοινωνία και τους 
φορείς της. ∆εν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί η κοινωνία. Και 
όταν και οι δυο πλευρές  - τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και η 
κοινωνία – δεν το γνωρίζουν, το χάσµα δεν γεφυρώνεται. 
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- Η έλλειψη ικανοτήτων: Τα άτοµα που µεγάλωσαν στη φτώχεια δεν είχαν ποτέ τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να παραµείνουν στην 
κοινωνία µας µε ένα τρόπο αποδεκτό από τον πολιτισµό που κυριαρχεί σήµερα. Πολλοί 
γονείς δεν έχουν οι ίδιοι αυτές τις ικανότητες και δεν µπορούν να τις µεταδώσουν στα 
παιδιά τους.  

- Η έλλειψη θετικής ενέργειας: Η απίστευτη κινητοποίηση και η ενέργεια που έχουν για να 
βελτιώσουν τη δική τους κατάσταση και αυτή των παιδιών τους είναι αξιοσηµείωτη. Όσο 
πιο πολλά άτοµα που ζουν στη φτώχεια έχουν την δυνατότητα να απελευθερωθούν από 
το βάρος της πληγωµένης πλευράς τους, τόσο πιο πολύ αποκαλύπτονται οι δυνάµεις 
αυτές. 

 
Οι παραπάνω ελλείψεις έχουν ένα ουσιαστικό συνδεσµό: συνεχώς τροφοδοτούν και 
επηρεάζουν η µια την άλλη. Μια ξεκάθαρη αντίληψη για την καθεµιά δίνει µια συνολική εικόνα 
της φτώχειας. Σαφώς και κάθε άτοµο έχει τη δική του ιστορία και εµπειρία και κανείς δε θα 
βρει όλα τα παραπάνω συγκεντρωµένα σε ένα άτοµο. 
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Η παρεχόµενη εκπαίδευση και απασχόληση του experience expert   
 
 
Για να εργαστείς ως experience expert, δεν αρκεί να έχεις βιώσει τη φτώχεια· χρειάζεται και 
εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό ίδρυµα “The Link” δηµιουργήθηκε για να οργανώνει τέτοιου 
είδους µαθήµατα. Ο experience expert  είναι ένας διερµηνέας και λειτουργεί ως γέφυρα. Για να 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του πρέπει να µάθει να αποστασιοποιείται από την δική του 
προσωπική ιστορία. Θα πρέπει να αντιµετωπίσει τον δικό του πόνο και τα συναισθήµατά 
ενοχής ούτως ώστε να δει την ιστορία του σαν µια από τις πολλές ιστορίες των ατόµων που 
ζουν στη φτώχεια. 
 
Τα µη προνοµιούχα άτοµα αναπτύσσουν µηχανισµούς επιβίωσης που βασίζονται σε µια 
βαθιά δυσπιστία απέναντι στην κοινωνία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Για να το 
κατανοήσουµε αυτό πρέπει να επικεντρωθούµε στην πληγωµένη εσωτερική πλευρά τους. 
Αναγνωρίζοντας τον πόνο και έχοντας απαλλαχθεί από το βάρος της ενοχής, µπορούν να 
δηµιουργήσουν χώρο για τις εµπειρίες των άλλων και για την κοινωνία. 
 
Ο experience expert πρέπει επίσης να αναπτύξει ειδικές ικανότητες για τη δουλειά· οι 
επικοινωνιακές ικανότητες είναι πολύ απαραίτητες. Απαιτείται εποµένως µια τετραετής 
εκπαίδευση (3 µέρες την εβδοµάδα). 
 
 
Τι πάει καλά; Ποιες είναι οι προκλήσεις;       
 
Όταν συγκεντρώνονται τα άτοµα που ζουν στη φτώχεια, βλέπουµε ότι έχουν µεγάλη στήριξη 
από άλλα άτοµα µε την ίδια εµπειρία. Σε πολλές ωστόσο περιπτώσεις όπως είναι η 
περίθαλψη, ή η επαφή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, µένουν µόνοι µπροστά σε µια κοινωνία που 
δεν καταλαβαίνουν και δεν τους καταλαβαίνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ευλογία να έχεις 
έναν  experience expert  δίπλα σου. 
 
Από την άλλη, αποτελεί ένα τεράστιο βήµα στη ζωή για να περάσει ο ένα άτοµο από 
διεκδικητής, υπάλληλος ή ασθενής στην αντίθετη θέση του experience expert, µια θέση 
επίγνωσης και κατανόησης της άλλης πλευράς. Όσοι παρακολουθούν τα συγκεκριµένα 
µαθήµατα αποκοµίζουν τη θετική ενέργεια που συχνά επιδεικνύουν τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια όταν τους δίνεται η δυνατότητα. 
 
Και η οµάδα µε την οποία δουλεύει ο experience expert  πρέπει να προβεί σε κάποια αλλαγή. 
Ο ειδικός δεν είναι απλώς ένας επιπλέον υπάλληλος που διευκολύνει τη δουλειά.  Απαιτείται 
ένας άλλος τρόπος εργασίας για τον οποίο η οµάδα πρέπει να είναι προετοιµασµένη. Οι 
περισσότεροι experience experts δουλεύουν κυρίως αλληλοδιαδοχικά µε έναν κοινωνικό 
υπάλληλο. Κάνουν την ίδια δουλειά µε τον κοινωνικό υπάλληλο αλλά δίνουν µια άλλη 
προοπτική: στοχάζονται, διερµηνεύουν, αντιµετωπίζουν, ελέγχουν αν η προτεινόµενη 
περίθαλψη είναι κατάλληλη για την περίπτωση. 
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Επιδράσεις  στο Εθνικό ∆ίκτυο     
 
Η ιδέα του experience expert αναπτύχθηκε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια στην 
πρακτική ενός οργανισµού των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια µε το όνοµα “The Circle” (Ο 
Κύκλος). Το Μάρτιο του 1999 ιδρύθηκε από τον εν λόγω οργανισµό η οργάνωση “The Link”(Ο 
Σύνδεσµος) ως µια µη-κερδοσκοπική οργάνωση µε σαφή επιδίωξη την οργάνωση 
εκπαίδευσης καθώς επίσης και την απασχόληση των experience experts  στον τοµέα της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.  Λειτουργούσε συµπληρωµατικά στο σύστηµα των 
οργανισµών των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια που αντιµετωπίζουν τις καταστάσεις όπου 
η οµάδα ατόµων που ζουν στη φτώχεια δε µπορεί να στηρίξει ένα άτοµο στις επαφές του µε τα 
αρχές και τις υπηρεσίες. Πέρα όµως από το να βοηθάνε τα άτοµα όσον αφορά την περίθαλψη, 
οι experience experts  καλούνται να εκτιµήσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη κοινωνικών 
πολιτικών. 
 
Η ανάπτυξη του νέου αυτού επαγγέλµατος ήταν παράλληλα και ένας εντατικός τρόπος να γίνει 
αποδεκτή η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια σε πολλούς τοµείς όπου οι 
αποφάσεις που λαµβάνονται µπορούν να επηρεάσουν τη ζωή τους. Πολλαπλασιάζει την 
ικανότητα στήριξης των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια σε δύσκολες καταστάσεις 
διαπραγµάτευσης µε τις αρχές. Έχει επίσης οδηγήσει σε µια πρωτοβουλία της 
οµοσπονδιακής διοίκησης Κοινωνική Ενσωµάτωση να οργανώσει επιπλέον εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα για τους experience experts  σε όλα τα είδη διοικητικών υπηρεσιών της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης.  
 
 
Ludo Horemans, βασισµένο σε έγγραφα του εκπαιδευτικού ιδρύµατος “The Link” για τους 
Experience Experts  
 
 

Και κάτι ακόµα …  
 
Σχετικά µε την εµπειρία του expert experience  και τα κοινά προβλήµατα και τις 
λύσεις πέρα από τα σύνορα 
 
Ο Experience expert δεν είναι ένα επάγγελµα µόνο των οργανώσεων για την 
καταπολέµηση της φτώχειας. Όσοι περνούν από την τετραετή εκπαίδευση 
συνεργάζονται µε µέλη του προσωπικού ποικίλων κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών, 
όπου και οι δυο πλευρές χαρακτηρίσουν την εµπειρία ενδιαφέρουσα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.vlaams-
netwerk-armoede.be 
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Όταν πριν χρόνια κατέληξα στο συµπέρασµα ότι αν προσπαθούσα να συµµετέχω στην 
κοινωνία (για άλλη µια φορά), το πρώτο που χρειαζόµουν ήταν πληροφορίες για το πώς να 
επικοινωνήσω µε άτοµα που φαίνεται να έχουν διαφορετικά πρότυπα και αξίες. Ξεκίνησε 
µια ιστορία µε σκαµπανεβάσµατα. 
 
Η ανακάλυψη της τετραετούς σειράς µαθηµάτων που ονοµάζεται experience expert στη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό ήταν το επόµενο βήµα. Η δυνατότητα να είµαι µέλος 
µιας οµάδας µαθητών και να εκφράζουµε ο ένας στον άλλο εµπειρίες ζωής  έδινε στη λέξη 
συµµετοχή µια λιγότερο απατηλή αίσθηση και αν και εξακολουθούσε να έχει αρνητική 
επίδραση πάνω µου, αποφάσισα να το δοκιµάσω. Έχουν περάσει χρόνια από τότε και µε 
ταξίδια και επισκέψεις σε καινούργια µέρη και κτίρια και παράλληλα συνεργασία µε 
πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους από αστέγους µέχρι κοινωνικούς λειτουργούς και 
ακόµα και κυβερνητικά πρόσωπα. 
 
Από την εµπειρία µου, οι απρόβλεπτες συνέπειες της συµµετοχής είναι εξίσου σηµαντικές 
µε το ίδιο το ζήτηµα. Είναι αλήθεια ότι η συµµετοχή αποτελεί ισχυρό εργαλείο µε την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει αίσθηµα ισότητας. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς µου ορισµένες 
φορές ένιωθα ότι προέρχοµαι από τον Άρη. Που και που µε κατέκλυζε ένα τσουνάµι από 
συναισθήµατα και τον περισσότερο καιρό είχε να κάνει µε το πώς αντιµετωπίζουµε την 
αδικία ή πως δικαιώνουµε τις πράξεις µας. 
 
Στιγµές σαν και αυτές είναι στιγµές που µαθαίνουµε για την προκατάληψη και δίνουν µια 
ιδέα σχετικά µε ορισµένα όρια και πώς να τα χειριστούµε ή ακόµα και πώς να τα 
µειώσουµε. Σέβοµαι απόλυτα τα άτοµα ή τις οργανώσεις που είναι πρόθυµοι να εξετάσουν 
τη δική τους λειτουργία και είναι προετοιµασµένοι να συζητήσουν για τα πρότυπα και τις 
αξίες τους. 
 
Έκανα το ίδιο χρόνια µε τα δικά µου πρότυπα και αξίες και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. 
Τέλος θα πρέπει να πω ότι για µένα η πραγµατική συµµετοχή παίρνει σάρκα και οστά όταν 
συνυπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε αξίες και πρότυπα µε πλήρη σεβασµό και όταν αν 
είναι απαραίτητο συζήτιουνται µε έναν ανεξάρτητο τρόπο σκέψης ή αντιµετώπισης».  
 
 
Toon De Rijk – Experience Expert  
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Στο Βέλγιο το έργο για την 
καταπολέµηση της φτώχειας 
διεξάγεται από φορείς στη 
Φλάνδρα, τη Βαλλονία και τις 
Βρυξέλλες. Σύµφωνα µε την 
προοπτική της Βαλλονίας η 
συµµετοχή εξασφαλίζει το 
γεγονός ότι υπολογίζεται ο 
λόγος κάθε εµπλεκόµενης 
οµάδας. Η ποιότητα της 
συνεισφοράς πρέπει να 
εξασφαλίζεται από µια µέθοδο 
που να προσαρµόζεται στις 
ιδιαιτερότητες κάθε οµάδας. 
 
Στο Φλαµανδικό διάταγµα 
που πραγµατοποιήθηκε µε τη 
συµµετοχή των ενώσεων, η 
συµµετοχή χαρακτηρίσθηκε 
ως «συµµετοχή στην 
κοινωνική ζωή µε στόχο τη 
βελτίωση της ατοµική και 
συλλογικής ευηµερίας, που 
θα  έχει ως αποτέλεσµα τον 
προσωπικό έλεγχο των 
συνθηκών ζωής των ίδιων 
των ατόµων και των 
εξωτερικών παραγόντων που 
καθορίζουν/επηρεάζουν αυτές 
τις συνθήκες ζωής». 
 

 

EAPN Βελγίου 
Οµάδες ∆ιαλόγου – Μια Μέθοδος Επίτευξης Συναίνεσης 

 
 

Γενικό Πλαίσιο  
 
Η µέθοδος των οµάδων διαλόγου ξεκινά µε στόχο να δώσει στα άτοµα που ζουν στη φτώχεια τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στις ανταλλαγές και συζητήσεις που επικεντρώνονται στις 
προτάσεις διαµόρφωσης πολιτικής, και το κατορθώνει µέσω οργανισµών που τους φέρνουν σε επαφή 
και τους δίνουν τη δυνατότητα να µιλήσουν. Η ουσία της µεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι ο σχεδιασµός 
και η διαδικασίαωλήψης αποφάσεων προσαρµόζεται στο ρυθµό της οµάδας. Παρουσιάστηκε και 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο το 1994 στις προετοιµασίες για την Γενική Έκθεση για τη 
Φτώχεια (1996). 
 
Περιγραφή της µεθόδου των οµάδων διαλόγου  
 
Υπάρχουν τρεις εκτεταµένες φάσεις της µεθόδου :  
 
Η πρώτη φάση περιλαµβάνει διαβούλευση µεταξύ των ενώσεων όπου οι 
φτωχοί παίρνουν το λόγο. Εδώ συγκεντρώνεται η εµπειρογνωµοσύνη όσων 
επηρεάζονται περισσότερο λ.χ. η εµπειρία των ατόµων που ζουν στη 
φτώχεια. Ξεκινά µε µια δηµόσια συζήτηση µέσα σε κάθε ένωση, και 
ακολουθούν διαβουλεύσεις µεταξύ των ενώσεων. Και τα δυο είδη 
διαβουλεύσεων συνεχίζονται παράλληλα, και απαιτούν 
συνεχή ανατροφοδότηση σε όλη την οµάδα κάθε ένωσης. 
Η σοβαρή αντιµετώπιση της συµµετοχής των ατόµων που 
ζουν στη φτώχεια συνεπάγεται επίσης και την εξασφάλιση ότι οι οµάδες 
διαλόγου έχουν άποψη σχετικά µε την επιλογή του ζητήµατος πάνω στο οποίο 
θα δουλέψουν. Τα άτοµα που ζουν στη φτώχεια επιλέγουν τα σηµαντικότερα 
θέµατα της καθηµερινής ζωή τους. Οι εµπειρίες τους, που παρατίθενται στη 
Γενική Έκθεση για τη Φτώχεια, θέτονται σε εκτεταµένη χρήση εδώ, για να 
διαπιστωθεί πόσο µπορούν να αποτελέσουν σηµείο εκκίνησης για περαιτέρω 
συζήτηση στις φάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Στο τέλος της πρώτης 
φάσης είναι που καθορίζονται οι παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση 
πολιτικής. 
 
Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει διαβούλευση µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες 
υπηρεσίες «εταίρους», τους φορείς και τα παρακλάδια τους, όπου προσθέτουν 
την ειδική εµπειρογνωµοσύνη τους στις εµπειρίες και τις προτάσεις των 
ενώσεων. Σε αυτή  -  και την επόµενη -  φάση, είναι απαραίτητο να συνεχίζει 
να εµπλέκεται µια επαρκώς µεγάλη οµάδα ατόµων που ζουν στη φτώχεια. 
Αρκετά µέλη της οµάδας δεν εκπροσωπούν ενώσεις ακολουθώντας την 
κλασσική γραµµή του «αντιπροσώπου» ή  «απεσταλµένου», αλλά λειτουργούν 
συλλογικά. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει ανατροφοδότηση µε την υπόλοιπη οµάδα που δεν συµµετέχει 
άµεσα στην διαβουλευτική διαδικασία. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να προβλέπεται για την ένωση η 
ανακεφαλαίωση των ενδο-υπηρεσιακών συζητήσεων σε συγκεκριµένα ζητήµατα κατά διαστήµατα, που 
προφανώς έχει αλυσιδωτές συνέπειες στο ρυθµό προόδου των συζητήσεων και συναντήσεων και στη 
λήψη αποφάσεων. Ένα µεγάλο µέρος ατόµων που ζουν στη φτώχεια είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται 
και στις συναντήσεις, όχι για να «υπερτερούν αριθµητικά» από τους υπόλοιπους, αλλά για να αισθάνονται 
ότι η συµβολή και η συνεισφορά τους είναι υψίστης σηµασίας στην συνολική διαδικασία. 
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Η τρίτη φάση περιλαµβάνει διαβούλευση µε τα όργανα πολιτικής (κυβερνητικά γραφεία, υπηρεσίες και 
πολιτικούς) που έχουν δικαιοδοσία διαµόρφωσης πολιτικής στους σχετικούς τοµείς. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης, υπάρχουν αναπόφευκτα στιγµές όπου είναι αναγκαία η επιστροφή 
στις συναντήσεις της δεύτερης και ακόµα και της πρώτης φάσης, ανεξάρτητα του πως αντιδρούν οι 
διαµορφωτές πολιτικής στα στοιχεία και τις προτάσεις που προτείνουν οι ενώσεις. Αν οι πολιτικές αρχές 
απορρίψουν στις εν λόγω προτάσεις, αλλά το κλίµα παραµένει θετικό και δηµιουργικό, η διαδικασία 
διαλόγου θα πρέπει πιθανότατα να ξεκινήσει πάλι από το µηδέν µε συγκεκριµένες εναλλακτικές που θα 
προτείνουν οι αρχές. 
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Τι πάει καλά;   Ποιες είναι οι προκλήσεις;   
                
 

• Πρέπει να προβλέπεται αρκετός χρόνος για την εφαρµογή της µεθόδου των οµάδων διαλόγου. 
∆εν είναι κάτι που µπορεί να γίνει σε λίγες εβδοµάδες. Μπορεί να πάρει τουλάχιστον µισό 
χρόνο. Ιδίως η πρώτη φάση παίρνει πολύ χρόνο. 
Υπάρχουν δυο περιπτώσεις: η µέθοδος διαλόγου χρησιµοποιείται είτε για συµβουλές που 
ζητούνται από τις αρχές ή υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία των ίδιων των ενώσεων. Στην 
πρώτη περίπτωση το πρόβληµα έγκειται στο ότι οι διαµορφωτές πολιτικής έχουν επί το 
πλείστον λίγη υποµονή. Συχνά ζητούν συµβουλές από τις ενώσεις των ατόµων που βιώνουν 
τη φτώχεια στην τελευταία φάση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεών τους. Θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται τη στιγµή που σκέφτονται να αλλάξουν κάτι ή να εφαρµόσουν ένα νέο 
µέτρο, ούτως ώστε να καλέσουν τα ενδιαφερόµενα άτοµα να ξεκινήσουν τη διαδικασία 
διαλόγου.   
Η κατάσταση διαφέρει αν η πρωτοβουλία προέρχεται από τις ίδιες τις ενώσεις. Το αν θα 
προχωρήσουν στη δεύτερη ή τρίτη φάση υπόκειται στους ίδιους. Οι υπηρεσίες και οι λήπτες 
αποφάσεων επεµβαίνουν όταν οι ενώσεις των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια είναι 
προετοιµασµένοι γι’ αυτό.  

• Αν οι διαµορφωτές πολιτικής προτείνουν λύσεις που διαφέρουν ελάχιστα µόνο από αυτές που 
προτείνονται από τις ενώσεις, η διαδικασία θα µπορεί να ξεκινήσει από την αρχή 
παραλείποντας  ένα µέρος από την πρώτη φάση. Θα χρειαστεί πάρει ενδεχοµένως 
περισσότερο χρόνος αν οι νέες εναλλακτικές που θα προταθούν από τις αρχές θα διαφέρουν 
θεµελιωδώς από τις προτάσεις που προτάθηκαν αρχικά από τις ΜΚΟ. Το χειρότερο σενάριο – 
όπου δε θα µπορέσει να επικρατήσει θετικό και δηµιουργικό κλίµα – θα σήµαινε σκόπιµη 
καθυστέρηση της διαδικασίας, και µια νέα κατάσταση – όπου οι ενώσεις θα πρέπει να 
προβούν πάλι σε διαβούλευση, που ενδεχοµένως να σηµαίνει και αντιµετώπιση µια άλλης 
µορφής αντίδρασης. 
 

• Οι τρεις φάσεις της εν λόγω διαδικασίας δεν είναι πάντα τόσο µονοδιάστατες ή τόσο εµφανώς 
οριοθετηµένες όσο περιγράφονται. Ανάλογα µε την κατάσταση ή τις αντιδράσεις, µπορεί να 
υπάρξει ραγδαία εξέλιξη όπου δυο ή τρεις φάσεις είναι πιθανό να διεξάγονται ταυτόχρονα, ή 
κάποιες φορές να απαιτείται επιστροφή από την φάση τρία στις φάσεις ένα ή δυο πριν η 
διαδικασία του διαλόγου ολοκληρωθεί σωστά. 
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Επιδράσεις στο Εθνικό ∆ίκτυο            
 
Η µέθοδος των οµάδων διαλόγου εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Γενικής 
Έκθεσης για τη Φτώχεια (1996). Για πρώτη φορά στο Βέλγιο η κυβέρνηση δεν ζήτησε από 
τους επιστήµονες µια τέτοιου είδους έκθεση αλλά από  τις ενώσεις των ατόµων που βιώνουν 
τη φτώχεια σε συνεργασία µε την ένωση των πόλεων και των δήµων (µια εθνική ένωση µε 
χρηµατοδότηση του King Boudouin Foundation, του Ευρωπαϊκού, ανεξάρτητου κοινωφελούς 
ιδρύµατος που εστιάζει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τον πολίτη). Το Βέλγικο 
∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας συµµετείχε σε αυτή την διετή διαδικασία που 
οδήγησε στην έκδοση της Γενικής Έκθεσης για τη Φτώχεια. Η µέθοδος περιλάµβανε εµπλοκή 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια από την αρχή µέχρι το τέλος, συµπεριλαµβανοµένης και της 
επανάγνωσης των κεφαλαίων της έκθεσης. Ο προσχεδιασµός της έκθεσης ήταν µια 
συνηθισµένη διαδικασία µεταξύ των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και των κοινωνικών 
λειτουργών από δηµόσια κέντρα που ασχολούνται µε την έρευνα και την διάθεση του 
ελάχιστου εισοδήµατος στο Βέλγιο. Από τότε η εν λόγω µέθοδος παραµένει ως µια από τις πιο 
σηµαντικές όσον αφορά τη συµµετοχή ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. 
 
∆υστυχώς δεν υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος για να χρησιµοποιηθεί όπως προβλέπεται και 
εποµένως υπάρχουν λίγες διαφοροποιήσεις, αλλά η βασική αρχή της άµεσης συµµετοχής των 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, που περιλαµβάνεται στην τρίτη φάση επαφής µε τους 
λήπτες αποφάσεων παραµένει ανεξαρτήτως. 
 
Ludo Horemans 
Συντονιστής, Βελγικό ∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας. 
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Και κάτι ακόµα… 
Σχετικά µε τη Συµµετοχή και το έργο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας 
στο Βέλγιο 
 
 
Το έργο για την καταπολέµηση της φτώχειας συντονίζεται από το Βέλγικο 
∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και εκτελείται από τρεις 
διαφορετικούς φορείς:  
 
 
Το Βαλλονικό ∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας 
To Forum των Βρυξελλών για την Καταπολέµηση της Φτώχειας 
Το Φλαµανδικό ∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας 
 
 
Το Φλαµανδικό ∆ίκτυο ιδρύθηκε από το ∆ιάταγµα και η κυβέρνηση πρέπει να 
προβαίνει σε διαβούλευση µε τον εν λόγω δίκτυο σε ζητήµατα που 
επηρεάζουν τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. Χρησιµοποιεί πρωτίστως 
οµάδες διαλόγου και µεθόδους συµµετοχής των expert by experience, και τα 
µέλη του δικτύου πρέπει να δηµιουργήσουν το δικό τους σύνολο µελών µε 
τουλάχιστον 75% των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε 
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/. 
 
 
Το Βαλλονικό ∆ίκτυο χρησιµοποιεί τη µέθοδο citizen intelligence (νοηµοσύνη 
του πολίτη), που αποτελεί µια διαρθρωµένη διαβούλευση, για να εξασφαλίζει 
τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στη διαµόρφωση 
πολιτικών. 
 
Το Forum των Βρυξελλών ιδρύθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς µε 
σκοπό την ανταλλαγή και αντιµετώπιση ζητηµάτων κοινωνικού αποκλεισµού. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα: 
http://geocities.com/lutteisa03/http://geocities.com/lutteisa03/  
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Η Γενική Έκθεση για τη Φτώχεια το 1996 αποτέλεσε µια σηµαντική στιγµή για µας. Για 
πρώτη φορά οι πολιτικοί µας άκουσαν, όχι για µια στιγµή αλλά για δυο ολόκληρα χρόνια. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο µπορούµε να πούµε τι σηµαίνει για µας να είµαστε καταδικασµένοι να 
ζούµε στη φτώχεια.  
Πιστεύαµε ωστόσο ότι από µια περίοδο κι έπειτα δε µπορούσε να σταµατήσει. Θα’ πρεπε 
να υπάρχει συνέχεια η δυνατότητα…για ένα «διαρκή διάλογο» όπως τον ονοµάσαµε. Γιατί 
γίνονται τόσα πολλά  σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα, που πρέπει να λες περισσότερα 
συνεχώς. ∆υστυχώς, πρέπει να λέµε ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια, γιατί δε φαίνεται να 
«γίνονται αντιληπτά» µε την πρώτη. 
 
Πρόκειται για την περίπτωση ορισµένων διαφορετικών ζητηµάτων όπως η στέγαση, η 
ενέργεια ή η εργασία…πρέπει συνεχώς να επαναλαµβάνουµε τι δεν πάει καλά και πως 
πιστεύουµε ότι µπορεί να βελτιωθεί. Μπορούµε τέλος να πούµε ότι καταφέραµε οι πολιτικοί 
να αποδεχτούν τη µέθοδο διαλόγου µας και να θεσπίσουν και νόµο σχετικά µε αυτό, 
νοµίζω. 
 
Η συγκεκριµένη µέθοδος διαλόγου χρησιµοποιείται τώρα για την ενέργεια µε τη συµµετοχή 
Φλαµανδών και Βέλγων υπουργών. Εµείς ωστόσο κάνουµε το ίδιο στην πόλη µας µε την 
υπηρεσία κρατικής πρόνοιας που αποφασίζει για το ελάχιστο εισόδηµα. Βλέπουµε τι δεν 
πάει καλά, συζητάµε για το πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί και κάνουµε κάποιες 
προτάσεις στους πολιτικούς που έχουν τη δύναµη να αποφασίσουν γι’ αυτό. Αυτό δε 
σηµαίνει ότι αλλάζει αµέσως, µετά όµως από λίγο µπορεί κάποιες φορές να συµβεί αυτό, 
αν και κάποιες φορές αργεί τόσο πολύ που απελπιζόµαστε».  
 
 
Βέλγος συµµετέχων στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
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Η συµµετοχή αναγνωρίζει 
τη συνεισφορά όλων των 
µερών σε µια διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε ίσες 
βάσεις και εγγυάται στα 
άτοµα ή τις οµάδες που 
επηρεάζουν την εν λόγω 
διαδικασία ότι οι απόψεις 
τους θα 
συµπεριλαµβάνονται στο 
τελικό αποτέλεσµα. 

 
EAPN Γαλλίας   

∆ουλεύοντας πέρα από τα σύνορα σχετικά µε τις πολιτικές για την 
κοινωνική ένταξη 

 
 

Γενικό Πλαίσιο   
 
Ο γαλλικός εθελοντικός τοµέας, ιδίως ο τοµέας κοινωνικών υπηρεσιών, δεν έχει µεγάλη 
συνεισφορά στη διαµόρφωση πολιτικής για την κοινωνική ενσωµάτωση (ιδίως το Εθνικό 
Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση- the NAP INCL). Κάποιες φορές µάλιστα 
µένουν εκτός. Επίσης, τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια που επηρεάζονται άµεσα από τη 
διαδικασία Ευρωπαϊκής κοινωνικής ένταξης αποµακρύνονται από τις πολιτικές, τις αποφάσεις 
και τις κατευθυντήριες γραµµές τους.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ισότητα ευκαιριών για όλους, συνεπώς η κοινότητα των 
φτωχών έχει και αυτή δικαίωµα και υποχρέωση να γνωρίζει για τις Ευρωπαϊκές και εθνικές 
πολιτικές κοινωνικής ένταξης.  
 
Αυτό ήταν που, προκύπτοντας τη στιγµή που (Ιούνιος 2006) το EAPN Γαλλίας και τα µέλη του 
συζητούσαν για το νέο γαλλικό ΕΣ∆ για την κοινωνική ενσωµάτωση, παρακίνησε το 
πρόγραµµα «∆ουλεύοντας πέρα από τα σύνορα για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης» που 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Στρατό Σωτηρίας και τους εταίρους του 
(EAPN Γαλλίας, Εθνική ∆ιαοµοσπονδιακή Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας  
και τα περιφερειακά παραρτήµατά της µαζί µε το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων που 
ήταν υπεύθυνο κυρίως για τον προσχεδιασµό του ΕΣ∆Εν) χρησιµοποιώντας τον πλούτο 
εµπειριών τους για τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια ως ενεργοί πολίτες. 
 
Για να είναι ακόµα πιο αποτελεσµατικό όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για την κοινωνική ένταξη, το πρόγραµµα έδινε έµφαση στο γεγονός ότι η 
προσέγγιση θα γινόταν στις ενώσεις από τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
 
«∆ουλεύοντας πέρα από τα σύνορα» για τη δηµιουργία µιας κοινής φωνής  
 
Σε γενικές γραµµές, το πρόγραµµα “working across boundaries” («∆ουλεύοντας πέρα από τα 
σύνορα») παρουσιάστηκε µε σκοπό να υποστηρίξει τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και 
τους παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών για να αναλάβουν την κυριότητα και να αξιολογήσουν 
το ΕΣ∆Εν 2006-2008 ούτως ώστε να είναι σε θέση να συµµετέχουν στην ανάπτυξη του 
επόµενου ΕΣ∆Εν 
 
Πιο συγκεκριµένα, η ιδέα ήταν να:  

• Να γίνει κατανόηση και 
ανασχηµατισµός του ΕΣ∆Εν (NAP 
INCL) 

• Να διεξαχθεί επικριτική ερµηνεία 
ελέγχοντας το κείµενο της πολιτικής σε σχέση 
µε την καθηµερινή πραγµατικότητα·  
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• Να υπάρχει η συνεισφορά διαµόρφωσης ηµερήσιας διάταξης και να 
δηµιουργηθούν γέφυρες ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους για την προώθηση 
του διαλόγου και της αµοιβαίας κατανόησης, κυρίως όµως για τη δηµιουργία µιας 
κοινής φωνής όσον αφορά την προετοιµασία συνεισφοράς στο επόµενο ΕΣ∆Εν  

• Να προωθηθεί η συµµετοχική δηµοκρατία και η εκπαίδευση συνοµηλίκων µέσω: 
 

� Ταυτόχρονης ανάγνωσης και ανάληψης της κυριότητας του ΕΣ∆Εν  
� Οργάνωσης συναντήσεων ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη και τα 

άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια σε 3 γαλλικές περιοχές (Haute 
Normandie, Nord-Pas-de-Calais και Καµπανία-Αρδέννες) για να 
συζητηθούν τα 3 τµήµατα του ΕΣ∆Εν(να φέρουν τα άτοµα που έχουν 
αποµακρυνθεί από την αγορά εργασίας πίσω στην εργασία, να 
εντάξουν τους νέους στην κοινωνία και την εργασία, και να 
επεκτείνουν τη διάταξη για την  ποιότητα κοινωνικής στέγασης και 
διαµονής). Ο άλλος στόχος ήταν να βρουν προτεινόµενες βελτιώσεις, 
συνταγµένες σε ένα περιληπτικό έγγραφο. 

� ∆ηµιουργίας εργαλείων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση: 
ιστοσελίδα (www.inclusion-sociale.org, CD-ROM, φωτογραφική 
έκθεση κλπ.) 

� ∆ιεξαγωγή εθνικού ηµερήσιου συνεδρίου ανατροφοδότησης και 
συζήτησης για εκτίµηση του έργου που πραγµατοποιήθηκε.  

 
Οι οµάδες στόχου του προγράµµατος απαρτίζονταν από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη του 
ΕΣ∆Εν που συνδέονταν µεταξύ τους σε ενώσεις εταίρους: παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών 
και άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. Κάθε οµάδα εργασίας περιλάµβανε ίσο αριθµό παροχέων 
κοινωνικών υπηρεσιών και ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
 
«Για όσους περιλαµβάνονται ήδη στο σύστηµα, γνωρίζοντας πως λειτουργεί είναι δύναµη, και 
είναι σηµαντικό να µαθαίνει κανείς, κάτι που συχνά δεν το συνειδητοποιούµε». Ο Alain µιλά 
για την εµπειρία του στο εθνικό συνέδριο ανατροφοδότησης. 
 
 
 
 
Τα κυριότερα σηµεία του προγράµµατος     
 
Ένα από τα κύρια σηµεία του προγράµµατος «∆ουλεύοντας πέρα από τα σύνορα» ήταν το 
γεγονός ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι εµπλέκονταν και ανταποκρίνονταν στον ίδιο βαθµό. 
 
Λόγω της συγκεκριµένης διαδικασίας, τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και οι παροχείς 
κοινωνικών υπηρεσιών γίνονταν από δικαιούχοι ή επαγγελµατίες υπεύθυνοι για την εφαρµογή 
κανόνων και µέτρων και τη διαµόρφωση δηµόσιων πολιτικών ταυτόχρονα. 
 
 
 
«Πρέπει να αναγνωρισθούµε ως συνοµιλητές από τις δηµόσιες αρχές και τους διαµορφωτές 
πολιτικής», απαίτησε η Virginie. 
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Όσον αφορά τις διαδικασίες:              
 
-επιτυχής αξιολόγηση και διαµόρφωση προτάσεων για την επόµενη περίοδο 
προγραµµατισµού ταυτόχρονα· 
- δηµιουργία αµφίδροµης επικοινωνίας ανάµεσα στις εθνικές/Ευρωπαϊκές και τις τοπικές 
πολιτικές όπου τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και οι παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών 
νόµιµα διαµορφώνουν την κοινή και ίση γνώµη τους στις εθνικές και ακόµα και στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές. 
 
 
Όσον αφορά το περιεχόµενο:         
 
- τα άτοµα που βιώνουν ή εφαρµόζουν ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές είχαν για πρώτη 
φορά τη δυνατότητα να προτείνουν απόψεις που έχουν διαµορφωθεί συλλογικά· 
- η προσέγγιση έδωσε επίσης τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να προσεγγίσουν ατοµικές 
περιπτώσεις µέσω της διατύπωσης κοινών συµπερασµάτων· 
- τα αποτελέσµατα ήταν εποικοδοµητικά και ουσιώδη. 
 
 
Όσον αφορά την συνεργασία:           
  
- Το πρόγραµµα επέφερε µια ευρεία συνεργασία περιλαµβάνοντας από πολιτικούς µέχρι 
επίσηµες υπηρεσίες, υπαλλήλους της πρόνοιας και την κοινότητα των ΜΚΟ – µέλη και 
προσωπικό – αλλά και άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. 
- Τα άτοµα που βιώνουν ακραίες µορφές φτώχειας συµµετείχαν µέσω της Community Life 
Councils, ποικίλων οµάδων υπεράσπισης, και γενικότερα µέσω ενώσεων υπεράσπισης και 
εξυπηρέτησης. 
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 Τι µπορεί να βελτιωθεί;        
  
 
Όσον αφορά τις διαδικασίες:              
  
Η διαδικασία εξακολουθεί να είναι περιορισµένη και η άµεση διαβούλευση όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών (παροχέων κοινωνικών υπηρεσιών και ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια ) δεν πραγµατοποιείται αυτόµατα. Εξακολουθεί να πρέπει να απαιτείται, δεν αποτελεί 
ακόµα µια φυσική διαδικασία. 
 
Η Ευρώπη φαίνεται να κρατά σε απόσταση τους συµµετέχοντες που θα προτιµούσαν να 
µιλήσουν για όσα τους συµβαίνουν τοπικά. 
 
 
Όσον αφορά τα περιεχόµενα:            

  
Η µη συστηµατική παρακολούθηση των συναντήσεων σήµαινε αναγκαστική επανάληψη όσων 
έχουν λεχθεί σχετικά µε το περιεχόµενο της προσέγγισης και το ΕΣ∆Εν, και  επανεξέταση 
ζητηµάτων που έχουν ήδη συζητηθεί. 
 
Τα θέµατα του ΕΣ∆Εν ήταν πολύ ευρεία και δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για λεπτοµερή 
ενασχόληση µε όλα τα ζητήµατα που τέθηκαν. 
 
 
Όσον αφορά την συνεργασία:             
 
Ήταν πιο εύκολο να κατορθώσουµε να εµπλακούν στο πρόγραµµα οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια παρά οι επίσηµες υπηρεσίες ή οι διαµορφωτές 
πολιτικής, που δεν ασχολούνταν απαραίτητα µε το θέµα, διαχωρίζοντας τους εαυτούς τους 
από τη διαδικασία. 
 
 
Ποιος είναι οι επιδράσεις στο Εθνικό ∆ίκτυο, τι µαθήµατα πήραµε;     
 
To πρόγραµµα έδειξε ότι η συµµετοχή ενσωµατώνεται ικανοποιητικά στο EAPN της Γαλλίας 
παρ’ ότι βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο. 
 
Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη χρειάζονταν καθοδήγηση για να διατηρήσουν την ενέργεια και 
την κινητοποίηση στην εµπλοκή τους αξιολογώντας και συµπληρώνοντας τις Ευρωπαϊκές και 
εθνικές στρατηγικές για την αντιµετώπιση του αποκλεισµού. 
 
Η κοινή προσέγγιση διαµόρφωσης πολιτικής βοηθά στην ανάπτυξη ατοµικών ικανοτήτων, 
αποδεικνύοντας την ανάγκη για συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια σε όλο το 
έργο του δικτύου. 
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Και κάτι ακόµα… 
Σχετικά µε το έργο του EAPN Γαλλίας για τη συµµετοχή 
 
Το πρόγραµµα “Regards Croises” παρουσίασε µια σειρά από εργαλεία και συστάσεις για 
την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού και περιλαµβάνει µια πλήρη µεθοδολογία 
εµπλοκής πολλαπλών ενδιαφερόµενων µερών στην αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων 
∆ράσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση. Μπορείτε να 
βρείτε λεπτοµερή παρουσίαση όλου του έργου και των αποτελεσµάτων στον ακόλουθο 
δικτυακό τόπο  www.inclusion-sociale.org.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο για τη συµµετοχή και τη µείωση της 
φτώχειας που διεξάγεται από το EAPN Γαλλίας επισκεφθείτε: http://www.eapn-
france.org/index.html.  
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EAPN ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 

 
Οι Φωνές των Πολιτών          

Το πρόγραµµα Working Across Boundaries (∆ουλεύοντας Πέρα Από Τα Σύνορα) 
 
Ο σκοπός του προγράµµατος Across Boundaries (∆ουλεύοντας Πέρα Από Τα Σύνορα) µας έδωσε 
τη δυνατότητα :   
 

• Να µοιραστούµε τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τη φτώχεια οι υπάλληλοι της πρόνοιας 
και τα άτοµα που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες. 

• Να καταγράψουµε τα προβλήµατα και να επινοήσουνε µαζί µε τους υπαλλήλους πρόνοιας τρόπους 
για την αντιµετώπισή τους. 

Τα άτοµα που ζουν στη φτώχεια δεν θέλουν να ενεργούν γι’ αυτούς οι υπάλληλοι πρόνοιας. 
Χρειάζονται από τους υπαλλήλους πρόνοιας βοήθεια, και όχι φιλανθρωπία. 
 
 
Η περιφερειακή διαδικασία ήταν η καλύτερη, µε εξαίρετη συµµετοχή. 
 
 
Εφόσον ήταν η πρώτη φορά, υπήρξαν ορισµένες παρεξηγήσεις στην καταληκτική συνάντηση στο 
Παρίσι, όπου δεν υπήρξε ισότιµη προσφορά σύµφωνα µε τις προσδοκίες των ατόµων. 
 
Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από κάθε περιοχή αποφασίσθηκαν στο Εθνικό Συµβούλιο για 
∆ράση ενάντια στον Κοινωνικό Αποκλεισµό· θα θέλαµε να µάθουµε ποιο ήταν το αποτέλεσµα. 
 
Θα θέλαµε να συµµετέχουµε σε ένα πρώιµο στάδιο τόσο στη σύνταξη του ΕΣ∆Εν όσο και στα 
προγράµµατά του.  

 
Mahamoud ELMI 
Serge GAULTIER 
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Για το Ουγγρικό ∆ίκτυο για 
την Καταπολέµηση της 
Φτώχειας, η συµµετοχή – 
τόσο στη θεωρία όσο και 
στην πράξη – σηµαίνει ότι 
ο καθένας µπορεί να 
εξασκήσει τα δικαιώµατά 
του ως πολίτης· ο καθένας 
µπορεί να εκφράζει τη 
γνώµη του όσον αφορά 
ερωτήσεις που τον 
επηρεάζουν άµεσα ή 
έµµεσα· ο καθένας µπορεί 
να νιώσει ότι είναι ικανό 
άτοµο στη ζωή του· τέλος, 
η συµµετοχή έχει να κάνει 
µε την επίδειξη γνώσεων 
διαφορετικών τύπων και 
βαθµών αλλά και απόψεων· 
µέσα από όλα αυτά, η 
συµµετοχή έχει να κάνει µε 
το να γνωρίσεις καλύτερα 
τον κόσµο, να έχεις τη 
δυνατότητα να πάρεις 
αποφάσεις που 
εξυπηρετούν καλύτερα τα 
συµφέροντα όλων.   
 

EAPN Ουγγαρίας 
Παρατήρησε το,  ονόµασε το και λύσε το…αλλά µαζί µας 

Λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής του Ουγγρικού ∆ικτύου για την 
Καταπολέµηση της Φτώχειας 

 
 
Ιστορικό και συνθήκες 
 
Το Ουγγρικό ∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας (EAPN Ουγγαρίας) ιδρύθηκε τον 
Απρίλιο του 2004 ως αποτέλεσµα των κοινών προσπαθειών των οργανώσεων της Κοινωνίας 
των Πολιτών που εργάζονταν µε σκοπό τη µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Επιλέγουµε από πολύ νωρίς ως αρχή και στόχο την προώθηση της ανάµειξης 
των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στο έργο µας. Τη συγκεκριµένη στιγµή ωστόσο, δεν 
σκεφθήκαµε τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του. 
 
Στο EAPN Ουγγαρίας προετοιµάζουµε και επιλέγουµε Ούγγρους 
συµµετέχοντες για τις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων 
που Βιώνουν τη Φτώχεια από το 2004. Ετησίως 
παρακολουθούν τα προπαρασκευαστικά εκπαιδευτικά 
µαθήµατα 10 µε 15 άτοµα. Ως αποτέλεσµα του εν 
λόγω εσωτερικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος κάθε χρόνο έρχονται σ’ επαφή 
µε το EAPN Ουγγαρίας νέα άτοµα, πολλά από 
τα οποία παραµένουν ενεργά µέλη. Για όσους 
ζουν στη φτώχεια η συµµετοχή στη συνάντηση των 
Βρυξελών αποτελεί µια εξαιρετικά καθοριστική 
εµπειρία. 
 
Σήµερα στην Ουγγαρία υπάρχουν πολύ λίγες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, που έχουν δηµιουργηθεί ως 
αποτέλεσµα της αυτό-οργάνωσης των ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια. Αυτό σήµαινε ότι πολύ γρήγορα µετά την ίδρυση του 
EAPN Ουγγαρίας αντιµετωπίζαµε το πρόβληµα έλλειψης αυτό-
οργανώσεων που θα δραστηριοποιούσαν τα άτοµα που 
ζούσαν στη φτώχεια για προσχώρηση στο EAPN Ουγγαρίας. 
Μέχρι την άνοιξη του 2006 αντιληφθήκαµε ότι θα πρέπει να 
δηµιουργήσουµε καλύτερα διαρθρωµένες δυνατότητες 
προσχώρησης και συµµετοχής για τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια που είχαν ήδη συνεισφέρει ως εθελοντές και βοηθοί 
στο έργο του EAPN Ουγγαρίας. Ξεκινήσαµε από το 
µετασχηµατισµό της Συντονιστικής Επιτροπής που διευθύνει 
το EAPN Ουγγαρίας. 
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Σύντοµη περιγραφή 
 
Το καλοκαίρι του 2006, η Γενική Συνέλευση του EAPN Ουγγαρίας διπλασίασε το σύνολο των 
µελών της Συντονιστικής Επιτροπής, µισά από τα οποία περιλάµβαναν άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια. Το έργο σε τοπικό επίπεδο έχει έκτοτε συντονισθεί από µια δυάδα ατόµων, ένα 
άτοµο που ζει στη φτώχεια και έναν ειδικό. Από την περίοδο αυτή κι έπειτα, σύµφωνα µε την 
ίδια αρχή, µισοί από τους συντονιστές που ενισχύουν το έργο σε εθνικό επίπεδο είναι άτοµα 
που έχουν ζήσει στη φτώχεια και οι άλλοι µισοί επαγγελµατίες. 
 
Για αρχή, δεν διευκρινίζεται γραπτώς ο καταµερισµός εργασίας ανάµεσα στα άτοµα που ζουν 
στη φτώχεια και τους επαγγελµατίες· είναι ωστόσο φανερό ότι στην πορεία κοινού έργου, οι 
συντονιστές που ζουν στη φτώχεια επικεντρώνονται στην ανάµειξη και την προώθηση της 
συµµετοχής περισσότερων µελών και οι επαγγελµατίες επικεντρώνονται στα οργανωτικά µέλη. 
 
Στις εκλογές της Συντονιστικής Επιτροπής του EAPN Ουγγαρίας το 2006, 7 από τους 11 
υποψηφίους µεταξύ των µελών που ζούσαν στη φτώχεια είχαν ήδη συµµετάσχει στις 
συναντήσεις των Βρυξελλών· έκτοτε συνεργαζόµαστε µαζί τους. Στη διάρκεια των δύο χρόνων 
από τότε, 4 από τα 11 µέλη έχουν αποχωρίσει· και µε ένα από αυτά µάλιστα 
συνεργαζόµασταν για αρκετά χρόνια. 
 
Τι πάει καλά;          
 
Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η συνεργασία ανάµεσα σε όσους βιώνουν τη φτώχεια και τους 
επαγγελµατίες µε την προσέγγιση του άσπρο ή µαύρο, «τι είναι σωστό, τι είναι λάθος». 
Έχουµε ωστόσο προσπαθήσει να συγκεντρώσουµε τα πιο σηµαντικά θετικά στοιχεία: 
 
- Η πλειοψηφία των ατόµων που  βιώνουν τη φτώχεια που συµµετείχαν στη δοµή λήψης 

αποφάσεων του EAPN Ουγγαρίας παραµένει ενεργή µακροπρόθεσµα, παίζοντας ένα 
διαρκή και καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση του EAPN Ουγγαρίας. Εποµένως, η θεωρία 
λειτουργούσε στην πράξη. 

- Πολλά από τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια που έχουν εµπλακεί στο EAPN Ουγγαρίας 
βλέπουν τις θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Έχουν εφοδιαστεί µε πληροφορίες, γνώσεις 
και σχέσεις και, ως εκ τούτου µπορούν πλέον να υπερασπιστούν καλύτερα τα 
συµφέροντά τους. Κάποια από τα συγκεκριµένα άτοµα άρχισαν να µαθαίνουν ή ίδρυσαν 
τη δική τους οργάνωση. Εν ολίγοις, η πρακτική προώθησε αλλαγές και σε ατοµικά 
επίπεδα. 

- Στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής το κοινό έργο λειτουργεί κατά βάση καλά. 
∆υσκολίες που ενδεχοµένως να προκύψουν µας ωθούν σε µια πιο συνειδητή προσέγγιση 
όσον αφορά το ζήτηµα εµπλοκής των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τη δηµιουργία 
µορφών και δοµών της συµµετοχής τους και για τη συµµετοχή τους. 

- Η συνεχής συµµετοχή των ατόµων που ζουν στη φτώχεια στη διαχείριση των 
δραστηριοτήτων του EAPN Ουγγαρίας έχει οδηγήσει στην ενοποίηση νέων αντιλήψεων, 
γνώσεων και εµπειριών. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι συντονιστές που 
προέρχονται από τα άτοµα που ζουν στη φτώχεια εκτελούν σηµαντικές αποστολές στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων του EAPN Ουγγαρίας· για παράδειγµα, κάθε χρόνο 
συνεισφέρουν στην οργάνωση των ετησίων συναντήσεων όσων βιώνουν τη φτώχεια, και 
στην οργάνωση και διεξαγωγή τοπικών φόρουµ για την προετοιµασία των εθνικών 
συναντήσεων. Κάθε χρόνο προετοιµάζουµε το ∆ελτίο Παρακολούθησης του EAPN 
Ουγγαρίας για την κατάσταση των οικογενειών που ζουν στη φτώχεια, θεµελιώνοντας την 
ενεργό συµµετοχή των µελών µας που ζουν στη φτώχεια. Όσοι βιώνουν τη φτώχεια 
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συµµετέχουν σε εκδηλώσεις, συνέδρια και ανακοινώσεις τύπου ως οµιλητές ή 
διαµεσολαβητές. Το κοινό έργο, εποµένως, έχει κατά βάση εµπλουτίσει το EAPN 
Ουγγαρίας. 

- Με σκοπό να εφαρµόσουµε στην πράξη τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια στο EAPN Ουγγαρίας, γίναµε πιο αυθεντικοί µπροστά στα άτοµα που ζουν στη 
φτώχεια, πείθοντας έτσι πιο εύκολα και άλλους να ενισχύσουν τους σκοπούς που 
εκπροσωπεί το EAPN Ουγγαρίας. Αυτό σηµαίνει ότι ο µετασχηµατισµός της 
συντονιστικής επιτροπής συντέλεσε σηµαντικά στην ενδυνάµωση και διεύρυνση του 
EAPN Ουγγαρίας. 

 
 
Ποιοι τοµείς απαιτούν βελτίωση;          
 
Το να δηλώσουµε ότι δεν έχουµε αντιµετωπίσει σηµαντικές δυσκολίες και προβλήµατα, θα 
ήταν, ασφαλώς, ψέµα. Οι πιο σηµαντικές προκλήσεις που παραµένουν είναι οι ακόλουθες:  
- Ο µετασχηµατισµός της Συντονιστικής Επιτροπής διεξήχθη ως ένα  ad hoc «πείραµα» 

χωρίς προηγούµενες ή πρότερες εµπειρίες. ∆εν αναλογιστήκαµε εκ των προτέρων τις 
πιθανές δυσκολίες και παγίδες, και εποµένως, δεν ήµασταν προετοιµασµένοι να τις 
λύσουµε. Ως αποτέλεσµα, συχνά προσπαθούµε να οργανώσουµε γεγονότα και 
εκδηλώσεις, ή να αντιµετωπίσουµε περιπτώσεις σε ατοµικό επίπεδο, που κάποιες φορές 
είναι πολύ δύσκολο. 

- Η συνεργασία µε την Συντονιστική Επιτροπή, ή η εκτέλεση του ρόλου του περιφερειακού 
ή εθνικού συντονιστή προϋποθέτει ορισµένες απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις από τη 
µεριά των επαγγελµατιών. Στην ουσία, δεν είχαµε τους πόρους που θα µας επέτρεπαν να 
εξασφαλίσουµε ικανοποιητική εκπαίδευση και µαθήµατα ανάπτυξης ικανοτήτων. 
Παράλληλα µε τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας, πρέπει να 
δώσουµε περισσότερη προσοχή σε αυτή την προοπτική στο µέλλον. 
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- Για να µπορέσουν τα µέλη που ζουν στη φτώχεια να διαδραµατίσουν κάποιο ρόλο στο 
EAPN Ουγγαρίας απαιτείται προετοιµασία. Τα άτοµα αυτά βρίσκονται σε καταστάσεις 
άγνωστες σε αυτά, πρέπει να ανταποκριθούν σε προσδοκίες που δεν έχουν ξανά βιώσει. 
∆εν είναι σπάνιο το φαινόµενο εµφάνισης εντάσεων στις σχέσεις της οικογένειας και της 
µικρής κοινωνίας των ατόµων που ζουν στη φτώχεια. Για να µπορέσουν να συµµετέχουν 
στο έργο του EAPN Ουγγαρίας χωρίς να βιώσουν απογοητεύσεις και αποτυχίες πρέπει 
να τους παρέχουµε συνεχή στήριξη (καθοδήγηση), προσφέροντας τους τη δυνατότητα να 
εξωτερικεύσουν τις εµπειρίες τους σε µόνιµη βάση. Έχουµε ήδη κάνει κάποια βήµατα 
προς αυτή τη κατεύθυνση. 

- Το γεγονός ότι σήµερα δεν υπάρχει αποσαφήνιση ρόλων, προσδοκιών και 
αλληλεπίδρασης από τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί περιστασιακά να 
προκαλέσει διαµάχες και σύγχυση, προσπαθούµε όµως να το βελτιώσουµε. 

- Συχνά, τα θέµατα που θίγονται στις συναντήσεις που απέχουν πολύ από τα πρακτικά 
καθηµερινά προβλήµατα δυσχεραίνουν καµιά φορά την κινητοποίηση των ατόµων (λ.χ. 
εµπλοκή σε θέµατα της ΕΕ). Ελπίζουµε ότι η βελτίωση της µεθοδολογίας θα βοηθήσει στο 
να ξεπερασθούν οι εν λόγω δυσκολίες. 

 
 

 
Τα µαθήµατα που αποκοµίσαµε         
  
 
Έχουµε ήδη περιγράψει τα σηµαντικότερα θετικά και αρνητικά µαθήµατα· εποµένως, θα 
εκθέσουµε λεπτοµερώς µόνο δυο ζητήµατα εδώ. 
 
Σε συνδυασµό µε την πρακτική ανάµειξη των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια, θεωρούµε ότι 
οι συµµετέχοντες στη διαδικασία πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός ότι αν και οι επαγγελµατίες 
έχουν έναν σχετικά σταθερό ρόλο που πηγάζει από το επάγγελµά τους, ο ρόλος όσων ζουν 
στη φτώχεια είναι κατά βάση προσωρινός, και προέρχεται από την κατάσταση που βιώνουν.  
 
Ως συµπέρασµα της µελέτης περίπτωσης, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο 
µετασχηµατισµός της Συντονιστικής Επιτροπής  – ένα κοινό έργο όσων ζουν στη φτώχεια και 
των επαγγελµατιών  - έχει συµβάλλει κατά πολύ στη δηµιουργία µιας ιδιαίτερης εικόνας, που 
οδηγεί παράλληλα σε µια πιο συνειδητή και καθοριστική στάση για την προώθηση της 
ενεργούς ανάµειξης των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και την αντιπροσώπευση του 
σκοπού τους τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 
 
 
Izabella Marton  και Zoltanne Szvoboda 
EAPN Ουγγαρίας 
 
 
µε τη σηµαντική ενίσχυση των Eva Szarvak, Geza Gosztonyi και Laszlo Weber από τη 
Συντονιστική Επιτροπή του EAPN Ουγγαρίας 
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Και κάτι ακόµα… 
Σχετικά µε τη συµµετοχική αξιολόγηση στο EAPN Ουγγαρίας 
 
 
Η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια δεν αποτελεί µόνο µέρος 
των δοµών του EAPN Ουγγαρίας. Το 2007, το EAPN Ουγγαρίας αποφάσισε 
να παρακολουθήσει το αποτέλεσµα και τις επιδράσεις της εφαρµογής της 
Εθνικής Στρατηγικής ενάντια στην Παιδική Φτώχεια „Let them having better” 
και κάποιων άλλων κυβερνητικών δράσεων που επηρεάζουν τα άτοµα που 
ζουν στη φτώχεια. Η παρακολούθηση είχε προγραµµατιστεί να διεξαχθεί µέσω 
συνεντεύξεων σε µέλη οικογενειών που ζουν στη φτώχεια ή κινδυνεύουν να 
οδηγηθούν στη φτώχεια µε την ανάµειξη ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια ως 
συνεντευξιάζοντες.  
Καταφέραµε τελικά να συγκεντρώσουµε 47 συνεντεύξεις συνολικά και κάποια 
µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, που είναι τα ίδια άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια, συµµετείχαν στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες και στις 
διαδικασίες συγκέντρωσης στοιχείων. 
 
 
Λόγω των παραπάνω εµπειριών το EAPN Ουγγαρίας είναι αποφασισµένο να 
επικεντρωθεί τα επόµενα χρόνια στην ανάπτυξη οµάδων αυτό-υποστήριξης 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
το έργο του EAPN Ουγγαρίας επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.hapn.hu 
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«Τι σηµαίνει για µένα να είµαι µέλος του ∆ικτύου και να δουλεύω µαζί µε άλλους στη 
Συντονιστική Επιτροπή; Είναι µια ευκαιρία για εξέλιξη, για να κάνω το «όνειρο» 
πραγµατικότητα, για να συνεργάζοµαι…Είναι σαν τη ζυγαρία που πρέπει να εξετάζουµε 
προσεχτικά και να την υπολογίζουµε κάθε µέρα, ή µετά από κάθε περιστατικό. Είναι 
καθήκον του «τάντεµ» µας (το ζεύγος ενός επαγγελµατία και ενός ατόµου που ζει στη 
φτώχεια) να διατηρήσει την ζυγαριά σε ισορροπία, ούτως ώστε κανένας από µας να µην 
πέσει κάτω από το τα τάσια της ζυγαριάς. Να γίνουµε διαµάντι από χαλίκι γυαλίζοντας ο 
ένας τον άλλο. 
 
Σε αυτό το έργο, κάποια πράγµατα λειτουργούν πολύ καλά… 
 
Μια άγνωστη κατάσταση, που όµως βιώνεις στο πετσί σου, είναι αυτό για το οποίο µιλάµε 
(φτώχεια). Μπορείς να µιλήσεις γι’ αυτό, οι άλλοι είναι περίεργοι να µάθουν τι έχεις να 
πεις. ∆εν το εκλαµβάνουν ως παράπονο ή αυτολύπηση. 
 
Ο κόσµος εξαπλώνεται· θα πας σε µέρη που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα πήγαινες. Οι 
κρυφές επιθυµίες σου γίνονται πραγµατικότητα· µπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, και 
να µάθεις πολλά. 
 
Μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους που θα σε πάρουν στα σοβαρά. Τους σέβεσαι, τους 
εκτιµάς και τους καταλαβαίνεις. Μαθαίνουµε να µην µιλάµε µεταξύ µας χωρίς να 
ακουγόµαστε. Σε παίρνουν στα σοβαρά, είσαι απαραίτητος. 
 
Ενισχύουν και βοηθούν την εξέλιξή σου. Όλοι µας εξελισσόµαστε και αλλάζουµε. 
Γινόµαστε µια κοινότητα και µια οργάνωση που λειτουργεί καλά. 
 
Και κάποιες φορές δεν λειτουργούν όλα τόσο καλά… 
 
Το να ενταχθείς στην κοινότητα όπου µιλούν µια ιδιαίτερη γλώσσα· νιώθεις χαµένος όταν 
ξεκινάς µια πρόταση. Πολύ τροµαγµένος, ρωτάς αν θέλουν πραγµατικά να ακούσουν τη 
γνώµη σου, και αν όντως είσαι απαραίτητος. 
 
Κάποιες φορές έχεις την αίσθηση ότι είσαι ξένος … Το περιβάλλον σου δεν καταλαβαίνει 
για τι πράγµα µιλάς. Τους προκαλείς δυσφορία γιατί κουβαλάς σπίτι µια «δυσάρεστη» 
κατάσταση. Η οικογένειά σου νιώθει κι αυτή άσχηµα καθώς τα παιδιά χλευάζονται στο 
σχολείο λόγω της προβολής από τα µέσα. 
 
Συµβαίνει κάποιες φορές να κάνουµε προσπάθειες για κάτι που, µε κανένα τρόπο, δεν 
αλλάζει. Μιλάµε συνεχώς γι’ αυτό, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Τα αποτελέσµατα αργούν· 
οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι δεν έχουµε το µαγικό ραβδί. Το να αλλάξουµε µια 
κοινωνική αντίληψη ή προκατάληψη δεν είναι εύκολη υπόθεση». 
 
 
Zoltanne Szvoboda 
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Για µας, συµµετοχή 
σηµαίνει ανάληψη 
από κοινού ευθύνης 
για τη δηµιουργία 
δυνατοτήτων και τη 
διασφάλιση ότι όλα τα 
άτοµα είναι σε θέση να 
συµµετέχουν σε όλους 
τους τοµείς που 
σχετίζονται µε την 
ανθρώπινη ζωή και τα 
ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 
 

EAPN Κάτω Χωρών  
Τοπικά Συνέδρια για τη Φτώχεια, σύνταξη ενός βιβλίου µεθοδολογίας για 

την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 
 

 
 
Γενικό Πλαίσιο  
 
Από τη στιγµή που δηµιουργήθηκε, το EAPN Κάτω Χωρών εργάστηκε για να πείσει τους 
διαµορφωτές πολιτικής και αποφάσεων ότι βάση κάθε πρωτοβουλίας θα πρέπει να αποτελεί ο 
αξιοπρεπής διάλογος µε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια για τις πολιτικές που τους 
επηρεάζουν άµεσα. Η ιδέα οργάνωσης τοπικών συνεδρίων για τη φτώχεια βασίζεται άµεσα 
στην εν λόγω φιλοσοφία. 
 
Ακολουθώντας ένα επιτυχές διεθνικό πρόγραµµα µε εταίρους από την Πορτογαλία, τη Γαλλία, 
την Ιταλία και το Βέλγιο, που σύγκρινε και καθιέρωσε δείκτες µείωσης της φτώχειας µεταξύ 
των χωρών που συµµετείχαν, το EAPN Κάτω Χωρών προσπάθησε να δοκιµάσει την ιδέα στο 
τοπικό επίπεδο, και άρχισε να υποστηρίζει τις τοπικές αρχές που οφείλουν, από το νόµο, να 
συµβουλεύουν τους χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών τους. Η υποστήριξη κατέληξε σε µια 
απλή µέθοδο εργασίας που δεν είχε εφαρµοσθεί ως τώρα – τα Τοπικά Συνέδρια για την 
Φτώχεια. 
 
 
Τοπικά Συνέδρια για την Φτώχεια – φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά 
 
Στόχος των Τοπικών Συνεδρίων για τη Φτώχεια ήταν να συγκεντρώσουν όλων των ειδών τα 
άτοµα που δρουν σε τοπικό επίπεδο, να τους δώσει µια πλατφόρµα και να τους αφήσει να 
συζητήσουν για το πώς θα µπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητά τους για την 
ανάγκη καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
 
Εµείς (EAPN Κάτω Χωρών) καλέσαµε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια αλλά και τους 
διαµορφωτές πολιτικής, τους αντιπροσώπους των πολιτικών παρατάξεων, τους ιδιοκτήτες 
καταστηµάτων, τους υπαλλήλους για την παιδική µέριµνα, τους δασκάλους, τους 
αντιπροσώπους των οργανώσεων πρόνοιας, και όλες τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις να 
συµµετάσχουν στα Τοπικά Συνέδρια για την Φτώχεια. 
 
Η µέθοδος είναι στην ουσία πολύ απλή: Καλείς άτοµα από την τοπική κοινότητα και τους 
δίνεις µια ανοιχτή αλλά καλά δοµηµένη πλατφόρµα για να µπορούν να ανταλλάσσουν 
εµπειρίες και να συνδυάζουν τις δηµιουργικές ιδέες ούτως ώστε να έχουν καθοριστική 
επίδραση στο δικό τους επίπεδο φτώχειας. 
 
Ξεκινήσαµε επικοινωνώντας µε τους τοπικούς δήµους – ιδίως τις υπηρεσίες 
που ασχολούνται µε κοινωνικά ζητήµατα – ζητώντας τους να 
διοργανώσουν το συνέδριο. Το EAPN Κάτω Χωρών ήταν 
υπεύθυνο για τη µεθοδολογία και όλα τα αναγκαία για την 
οργάνωση του συνεδρίου. 
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Τι πήγε καλά;            
 
Πως κατορθώσαµε την ανάµειξη των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια  
 
1. Επιδιώξαµε την ανάµειξη των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια (Άτοµα που ζουν µε το 
ελάχιστο εισόδηµα και άλλα κοινωνικά επιδόµατα) στη µεθοδολογία όποτε ήταν δυνατό και 
τους ζητήσαµε να λειτουργήσουν ως σύνδεσµος ανάµεσα στο EAPN και το δήµο τους. 
2. Όταν είχαµε άµεσες επαφές µε τους αντιπροσώπους των δήµων, καλούσαµε πάντα το 
συµβούλιο πελατών των κοινωνικών υπηρεσιών να συµµετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία 
οργάνωσης του συνεδρίου. 
3. Τα άτοµα που καλωσόριζαν, µοίραζαν τα προγράµµατα και τις κονκάρδες, και απαντούσαν 
στις ερωτήσεις των συµµετεχόντων – την ηµέρα στου συνεδρίου, ήταν όλα σε κατάσταση 
φτώχειας. 
4. Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια ήταν στο επίκεντρο των συνεδρίων. Όλες οι ιδέες που 
γεννήθηκαν προέκυψαν από την ακρόαση των δικών τους εµπειριών και αναγκών. Για µας 
πρόκειται για µια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω στην πιο αποτελεσµατική της µορφή. 
5. Ως τώρα το EAPN Κάτω Χωρών έχει οργανώσει τα 20 περίπου από τα τοπικά συνέδρια για 
τη φτώχεια. Χρηµατοδότηση παρείχε αρχικά η κεντρική κυβέρνηση και πλέον οι τοπικές αρχές 
καλύπτουν όλα τα έξοδα. Σε ορισµένες περιπτώσεις µας έχει ζητηθεί να οργανώσουµε 
επακόλουθες διασκέψεις.  
 
 
 
«Είναι η πρώτη φορά που αισθάνοµαι ότι είµαι σηµαντικός στο δήµο µου, ότι µε νοιάζονται 
πραγµατικά». 
 
 
 
 
Για το EAPN Κάτω Χωρών, η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω αντιπροσωπεύει την πιο 
σηµαντική πτυχή των συνεδρίων αλλά είχε και άλλα θετικά στοιχεία. 
 
Τα τοπικά συνέδρια για τη φτώχεια είχαν επίδραση στις διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικής 
και λήψης αποφάσεων καθώς προσέφεραν γνώσεις στα άτοµα και τα βοήθησαν να 
κατανοήσουν καλύτερα το ένα το άλλο. Τα εν λόγω συνέδρια βοήθησαν επίσης στη 
δηµιουργία νέων τοπικών συµµαχιών. 
 
Με κάθε νέα συνάντηση, ανακαλύψαµε µια θετική αλλαγή στη στάση των υπεύθυνων για τη 
λήψη τοπικών αποφάσεων. 
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Ποιες ήταν οι προκλήσεις;                
 
 
Μια από τις προκλήσεις τώρα είναι να εµπλέξουν τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια σε µια 
διαρκή διαδικασία συµµετοχής. Το να γίνουν τα άτοµα αυτά το κέντρο της προσοχής δεν είναι 
εύκολο, ωστόσο το έχουµε καταφέρει τις περισσότερες φορές. 
 
Η πραγµατική πρόκληση ωστόσο είναι να ξεπεραστεί ο φόβος που ένιωσαν οι υπηρεσίες του 
δήµου, ιδίως οι δηµόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, να 
εµπλακούν σε πραγµατικό διάλογο µε τα άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. 
 
Χρειάζεται πολύ ενέργεια και χρόνος για να καθησυχάσουµε τους δηµόσιους υπάλληλους και 
να τους δείξουµε ότι η θετική προσέγγιση του συνεδρίου θα βοηθήσει να ξεπεράσουν το φόβο 
τους για αρνητικά ξεσπάσµατα. 
 
Τι µαθήµατα αποκοµίσαµε;                      
 
Μια από τις κύριες επιδράσεις ήταν η θετική αλλαγή σε µια σειρά πολιτικών που διαδέχτηκαν  
τις ιδέες που προέκυψαν από τα τοπικά συνέδρια για τη φτώχεια. 
 
Ένα µάθηµα που αποκοµίσαµε είναι ότι αν εργάζεσαι υποµονετικά και είσαι διατεθειµένος να 
επενδύσεις πολύ χρόνο, οι άνθρωποι θα έρθουν κοντά και θα ενώσουν τα χέρια στον αγώνα 
ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
Το άλλο - επίπονο κάποιες φορές – µάθηµα που πήραµε είναι η έλλειψη επίγνωσης και 
προθυµίας να αναγνωρίσουµε ότι η νέα προσέγγιση συµµετοχής χρειάζεται χρόνο και χρήµα. 
 
Αν και το EAPN Κάτω Χωρών προσπαθεί να µειώσει τα έξοδα στο ελάχιστο κατά τη 
διοργάνωση των τοπικών συνεδρίων για τη φτώχεια υπάρχουν ακόµα δήµοι που πιστεύουν 
ότι η εργασία µε άτοµα που είναι σε κατάσταση φτώχειας θα πρέπει να είναι πολύ φθηνή. 
Είναι επίσης ειρωνεία να βλέπει κανείς ότι µεγάλα συνέδρια αφιερωµένα σε άλλου είδους 
θέµατα όπως στην έρευνα λόγου χάρη πετυχαίνουν εύκολα καλύτερη χρηµατοδότηση από 
τους ίδιους δήµους.  
 
Quinta Ansem  
EAPN Κάτω Χωρών   www.eapnned.nl 
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Και κάτι ακόµα … 
Σχετικά µε το βιβλίο µεθοδολογίας για την καταπολέµηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισµού 
 
Ένα σηµαντικό αποτέλεσµα των τοπικών συνεδρίων είναι το Βιβλίο 
µεθοδολογίας για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, που συγκεντρώνει απλές ιδέες που προήλθαν από τα συνέδρια 
για τη φτώχεια. Πρόκειται για απλά και συχνά χωρίς κόστος βήµατα που 
χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:  
 

1. Ενηµέρωση     
2. Το µίνιµουµ πολιτικής/υπηρεσίας  
3. ∆ικαίωµα ενδιαφεροµένων 
4. ∆ιαµόρφωση εικόνας  
5. Ενίσχυση οφειλών  
6. Αποκλεισµός  
7. Στέγαση  
8. Άλλοι/τρίτες παρατάξεις  
9. Κάνε το µόνος σου/αυτό-βοήθεια 
10. Απασχόληση/εργασία 
11. Ο ρόλος των σχολείων  
12. Προγράµµατα  
13. Εκπαίδευση 
14. Συλλογή γραπτών   
15. Επανάληψη  
16. Παρακίνηση  
17. Παραδείγµατα 
 

 
Το βιβλίο µεθοδολογίας µπορεί να το βρει κανείς στα γερµανικά στην 
ιστοσελίδα του EAPN Κάτω Χωρών. Αν ενδιαφέρεσθε για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα και για το πώς έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης των τοπικών 
αρχών, επικοινωνήστε µαζί µας στο www.eapnned.nl  
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Απόψεις και εµπειρίες…       
 
Ήταν πολύ σηµαντικό για µένα το ότι είχα τη δυνατότητα να συµµετέχω σε διάφορα 
συνέδρια ως λειτουργικό µέλος της οργάνωσης. Ως εθελοντής και άτοµο που βιώνω τη 
φτώχεια σε καθηµερινή βάση ήταν πολύ πιο εύκολο για µένα να έρθω σε επαφή µε τους 
συµµετέχοντες που ήρθαν στο συνέδριο. Μπορώ να παρουσιάσω όχι µόνο τις 
προσωπικές µου εµπειρίες αλλά και τη δηµιουργικότητά µου. Το ότι µπόρεσα να το κάνω 
αυτό µε έκανε να συνειδητοποιήσω από πρώτο χέρι την πραγµατικότητα ότι η αλλαγή των 
πραγµάτων είναι δυνατή αν οι άνθρωποι ανταλλάσσουν µε σεβασµό τις απόψεις τους 
καθώς επίσης και τις ιδέες τους ως λύσεις για την καταπολέµηση της φτώχειας. Είναι µια 
ωραία αίσθηση αυτή και µου έδωσε µια νέα ελπίδα. 
 
Αυτό που εκτιµώ περισσότερο είναι η αλλαγή της στάσης απέναντι στους διαµορφωτές 
πολιτικής και τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια που έχει επιτευχθεί ως άµεσο αποτέλεσµα 
των συγκεκριµένων συνεδρίων. Τα συνέδρια έχουν βελτιώσει την µεταξύ τους επικοινωνία 
και υπάρχει περισσότερος σεβασµός µεταξύ τους και κατανόηση για τα προβλήµατα και 
την θέση τους. 
 
Αυτό που έκανε την συνεισφορά µου οριστική και πρόσθεσε αξία στα συνέδρια είναι η 
αναγνώριση από τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια ότι είµαι ένα από αυτά. Σίγουρα τους 
βοήθησε να είναι πιο ανοιχτά στη δηµιουργία νέων ιδεών ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 
τους είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν µε λίγα ή καθόλου χρήµατα. Εποµένως όλοι έπρεπε να 
είναι δηµιουργικοί χωρίς πολλά χρήµατα.  
 
Είναι σηµαντικό να πραγµατοποιούνται συνέδρια για να συζητάµε για τα προβλήµατα της 
φτώχειας και να προσπαθούµε να βρούµε λύσεις µε όσο περισσότερους τοπικούς 
συµµετέχοντες γίνεται. ∆εν θα ήταν όµως ικανοποιητικό το αποτέλεσµα χωρίς τα άτοµα 
που βιώνουν τη φτώχεια. Είναι σηµαντικό να βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου, 
γιατί τα ίδια γνωρίζουν τι χρειάζονται περισσότερο για την επίτευξη θετικών αλλαγών στη 
ζωή τους. Τα χρήµατα δεν αποτελούν πάντα τη µόνη λύση για την αντιµετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η αίσθηση κοινής ευθύνης, προθυµίας να 
διατηρηθεί και να διευρυνθεί η συνεργασία και κοινής δουλειάς για την καταπολέµηση της 
φτώχειας µπορούν πραγµατικά να επιφέρουν αλλαγή. 
 
Marjo van Vliet,Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου Πελατών Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Απασχόλησης 
Vlaardingen – χωρίς εισόδηµα από δουλειά µε µισθό, ζει µε το κατώτατο επίδοµα της 
πρόνοιας. 
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EAPN Νορβηγίας 

 
Κάνοντας ορατή τη φτώχεια! Μια ιστορία για την κινητοποίηση 
Η συνεδρίαση για τη φτώχεια στο Όσλο, 24 Αυγούστου 2007 

 
 
Ιστορικό  
 
Τα τελευταία 10 χρόνια οι οργανώσεις-µέλη µας κινητοποιούνται κάθε δεύτερο χρόνο πριν 
από τις εκάστοτε εκλογές. Η προώθηση του ζητήµατος της φτώχειας ως ένα από τα βασικά 
θέµατα κατά την προεκλογική εκστρατεία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες 
επιτυχίας κατά το χρονικό διάστηµα ύπαρξης του EAPN Νορβηγίας 
 
 Γιατί οργανώσαµε την συνεδρίαση για τη φτώχεια;   
 
Το 2007 η νορβηγική Κυβέρνηση δεν είχε σχέδια για την οργάνωση συνεδρίασης για τη 
φτώχεια. Αντιθέτως το EAPN Νορβηγίας πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει τη συνεδρίαση 
πριν από τις εκλογές του Σεπτέµβρη. Στόχος µας ήταν να γίνει το ζήτηµα της φτώχειας ορατό 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Μαζί µε το Batteriet, που αποτελεί κατηγορία 
µιας από τις οργανώσεις µέλη µας, την The Church City Mission και την Νορβηγική Ένωση 
Κοινωνικών Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Λειτουργών (FO) ιδρύσαµε µια οµάδα εργασίας 
πριν από 6 µήνες για να συνδυάσουµε τους πόρους µας σε µια προκαταρκτική επιτροπή. 
 
Ανάµειξη  των  ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια 
 
Η ανάµειξη των ατόµων που αντιµετωπίζουν τη φτώχεια είναι µια φυσική συνέπεια καθώς το 
EAPN Νορβηγίας αποτελείται από 26 ΜΚΟ, 22 εκ των οποίων είναι οργανώσεις, ενώσεις και 
οµάδες στην Νορβηγία που αποτελούνται από και εργάζονται για τα οικονοµικά, κοινωνικά 
και νοµικά µειονεκτούντα άτοµα. Η ρύθµιση βασιζόταν σε µια προσέγγιση από κάτω προς τα 
πάνω σε όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού και το EAPN Νορβηγίας είχε την 
προεδρεία του όλου γεγονότος την ηµεροµηνία του συνεδρίου. 
 
Άλλοι συµβαλλόµενοι 
 
RIO - Recovered addicts Interest Organization, Οργάνωση, ο Οργανισµός για την Ψυχική 
Υγεία  (Mental Health), Η Νορβηγική Συνοµοσπονδία των Συνδικάτων (LO), η οργάνωση 
Σώστε τα Παιδιά (Save the Children), Ο Ερυθρός Σταυρός, (Red Cross), SAFO (∆ίκτυο των 
ΜΚΟ που οργανώνει τα άτοµα µε αναπηρία) και ο Στρατός Σωτηρίας (Salvation Army) έδωσαν 
τη δική του συνεισφορά στη συνεδρίαση. 
 
 
 
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε µια τεράστια σκηνή συγκεντρώσεων σε µια πλατεία στην 
πρωτεύουσα της Νορβηγίας, στο Όσλο. Ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Υπουργός Εργασίας και 
Ένταξης και πολλοί άλλοι πολιτικοί συµµετείχαν στην όλη εκδήλωση. Περισσότερα από 300 
άτοµα παρακολούθησαν και η κρατική τηλεόραση και οι εφηµερίδες συµµετείχαν όλη τη 
διάρκεια της µέρας. Η µέρα τελείωσε µε την παρουσίαση της έκθεσης “Making a Decisive 
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Impact on the Eradication of Poverty” («Επιδρώντας καθοριστικά στην Εξάλειψη της 
Φτώχειας»). 
 
 
Τα θετικά στοιχεία σε αυτήν την περίπτωση είναι τα ακόλουθα   
 
Η συνάντηση έδωσε στους φτωχούς πραγµατική υπόσταση, και την αίσθηση ότι ο αγώνας 
ενάντια στη φτώχεια δεν είναι µάταιος. 
 
Η κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ήταν ουσιαστική. 

 
Η επίδραση στη διαµόρφωση πολιτικής ήταν επίσης ουσιαστική, και διαφώτισε πραγµατικά 
την κοινωνία σχετικά µε τα προβλήµατα των φτωχών. 
 
Ενισχύθηκαν οι δεσµοί σχετικά µε τις δραστηριότητες άσκησης πίεσης, από τα µέλη της 
κυβέρνησης µέχρι το κοινοβούλιο, τους υπουργούς και τα διοικητικά συµβούλια. 
 
Οι συµµετέχοντες που εκπροσωπούσαν τους φτωχούς ένιωσαν νικητές. 
 
 
Προβλήµατα και προκλήσεις 
 

 
Μια σηµαντική πρόκληση είναι η επιθυµία να το κάνουµε αυτό µόνοι µας, χωρίς ισχυρούς 
εταίρους. Το προσπαθήσαµε και αποτύχαµε µόνοι µας. 

 
Μια άλλη πρόκληση είναι το πώς θα εµπλέξουµε τις οργανώσεις µέλη µας στο σχεδιασµό και 
το πραγµατικό έργο. Οι οδυνηρές εµπειρίες µετατρέπονται τώρα σε πολύτιµες γνώσεις. 
 
 
Οι επιδράσεις και τα αποτελέσµατα για το Εθνικό µας  ∆ίκτυο  

 
Η κυβέρνηση έχει χορηγήσει χρηµατοδότηση για περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΚΟ. 

 
Η κυβέρνηση έχει προσκαλέσει τις ΜΚΟ να διαµορφώσουν τη δική τους οµάδα 
αντιπροσώπων από πολλαπλούς τοµείς φτώχειας, για να συναντώνται µε την κυβέρνηση και 
τους υπουργούς 4 φορές το χρόνο, όταν οι ΜΚΟ θα ορίζουν τις ηµερήσιες διατάξεις των 
συναντήσεων. 
 
Είναι πλέον πιο εύκολο για το EAPN Νορβηγίας να ανακτήσει νέες οργανώσεις µέλη, και κατ’ 
επέκταση περισσότερη δύναµη για να καταπολεµήσει τη φτώχεια. 
 
Η συνεργασία ανάµεσα στις οργανώσεις µέλη έχει ενισχυθεί. 
 
Τελικά, τι θα κάνουµε στο µέλλον;  
 
Θα συνεχίσουµε να αναπτύσσουµε συνεργασία µε ισχυρές οργανώσεις για να αυξήσουµε τις 
επιδράσεις των δραστηριοτήτων µας. 
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Θα συνεχίσουµε να καλλιεργούµε τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις 
οργανώσεις µέλη µας για να ενισχύσουµε τον ατοµικό και συλλογικό µας αγώνα ενάντια στη 
φτώχεια. 
 
EAPN Νορβηγίας   
Dag Westerheim και Gunnar Paaske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Και κάτι ακόµα…  
Σχετικά µε τη φτώχεια και την κοινωνική βοήθεια στη Νορβηγία 
 
 
Η Νορβηγία είναι µια από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσµο. ∆εν έχει ωστόσο σύστηµα 
ελάχιστου εισοδήµατος µε βάση τα δικαιώµατα για επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας. Τα 
επιδόµατα ποικίλουν σε κάθε γραφείο κοινωνικής ασφάλισης και καθορίζονται από κάθε 
δηµοτικό συµβούλιο. Η κατάσταση για κάθε αιτούντα της κοινωνικής πρόνοιας είναι 
αυθαίρετη.   
Καθώς το δίκτυο συνεργασίας των οργανώσεων/ενώσεων/οµάδων δράσης για τις 
οικονοµικά, κοινωνικά και νοµικά µειονεκτούσες οµάδες στη Νορβηγία, τη Welfare Alliance 
(Συµµαχία για την πρόνοια) και το EAPN Νορβηγίας εργάζονται: 
-     για να εξαλείψουν τη φτώχεια       
-     για να εξασφαλίσουν την µεγαλύτερη συµµετοχή του χρήστη 
-     για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες για τις οµάδες των 
µελών µας καθώς επίσης και τις οικονοµικές και εργασιακές συνθήκες των 
οργανώσεων µελών µας. 
    
Για περισσότερες πληροφορίες για τη Welfare Alliance (Συµµαχία για την πρόνοια) 
και το έργο της, επισκεφτείτε το www.velferdsalliansen.no.  
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«Είµαι ο Hanne Haug, ο διοργανωτής στης συνεδρίασης για τη φτώχεια του 07 στο Όσλο. 
 
Σύµφωνα µε τις δικές µου εντυπώσεις τη µέρα εκείνη αγγίξαµε πολλά διαφορετικά θέµατα 
όπως:  

- πώς η φτώχεια επηρεάζει τα παιδιά, 
- πώς αντιµετωπίζουν οι εθισµένοι στα ναρκωτικά τα προβλήµατα µε το σύστηµα 

πρόνοιας, και 
- πώς η υπουργός οικονοµικών Kristin Halvorsen ανέλαβε την πρόκληση να µειώσει 

τη φτώχεια στη Νορβηγία. 
   
  Όσο για µένα, που βίωσα για τα καλά τη φτώχεια, µπορώ να µιλήσω στο κοινό για το 
πώς αντιµετώπισα τις καθηµερινές προκλήσεις. Το γεγονός ότι ο υπουργός εργασίας και 
ένταξης Bjarne Håkon Hansen κάθισε µπροστά όλη µέρα και άκουγε τα όσα λέγονταν από 
το βήµα ήταν πολύ παρηγορητικό. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ήταν επίσης πολύ 
πρόθυµα να καλύψουν τη συνεδρίαση. Μια µέρα πριν µε ακολούθησε µια ειδησεογραφική 
οµάδα στη δουλειά όπου επισκεπτόµουν αστέγους και ασθενείς, και παράλληλα, 
µπορούσαν να δώσω σηµαντικούς λόγους για τον καθορισµό των ελάχιστων κοινωνικών 
απαιτήσεων». 
 
Στη µνήµη του Leiv Mørkved 
Hanne Haug 
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Πιστεύουµε ότι η 
συµµετοχή είναι µια 
διαδικασία όπου 
περισσότερα από δυο 
άτοµα που µοιράζονται 
κάτι (υλικά αγαθά, µια 
ιδέα ή ένα πρόγραµµα) 
αποφασίζουν να 
δράσουν και να 
συνεργαστούν για ένα 
κοινό σκοπό. 
 

 
 
 

EAPN Πορτογαλία 
Ενεργοποιώντας τη Συµµετοχή 

 
 
 
Γενικό Πλαίσιο 
 
Ο σαφής στόχος του EAPN Πορτογαλίας µε το πρόγραµµα “Activating Participation” 
(«Ενεργοποιώντας τη Συµµετοχή») ήταν να εµπλακεί στην εφαρµογή και ενίσχυση του 
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005, δουλεύοντας για την 
ολοκλήρωση του τµήµατος 4, α) Την προώθηση, σύµφωνα µε την εθνική πρακτική, της 
συµµετοχής και αυτό-έκφρασης των ατόµων που υποφέρουν από τον αποκλεισµό, ιδίως σε 
σχέση µε την κατάστασή τους και τις πολιτικές και τα µέτρα που τους επηρεάζουν.  
Εδώ είναι και ο ρόλος του προγράµµατος, ως συµβολή στο να γίνει πραγµατικότητα ο στόχος 
πολιτικής για τον οποίο αγωνιζόµαστε: η ατοµική συµµετοχή των µειονεκτουσών οµάδων στις 
αποφάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. 
 
Το EAPN Πορτογαλίας έκανε τα πρώτα βήµατα για να δώσει φωνή συµµετοχής σε 
µειονεκτούσες οµάδες  το 2002 µέσω έξι τοπικών φόρουµ που είχαν οργανωθεί σε όλη τη 
χώρα και µιας εθνικής συνάντησης των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Κρίθηκε τότε απαραίτητο να δοθεί συνέχεια στις εν λόγω ενέργειες, όπου και 
προέκυψε η παρουσίαση του προγράµµατος “Activating Participation” («Ενεργοποιώντας τη 
Συµµετοχή») . 
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Το πρόγραµµα 
 
Το πρόγραµµα “Activating Participation” («Ενεργοποιώντας τη Συµµετοχή») παρουσιάστηκε το 
2005/2006, µε βασικό σκοπό την «Προώθηση και ενίσχυση της καλλιέργειας της συµµετοχής 
στις τοπικές θεσµικές δοµές, παρέχοντας τη δυνατότητα στις µειονεκτούσες οµάδες να 
ενδυναµώνονται επωφελούµενες από τα µέτρα και τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής».   
 
 
Οι βασικές δραστηριότητες του προγράµµατος ήταν:  
 
 
I –Συλλογή εµπειριών των µειονεκτουσών οµάδων στη συµµετοχή και οργάνωση των 
Τοπικών Παρατηρητηρίων 
 
 
II – Ανάπτυξη 10 εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε κάθε τοπική περιοχή 
 
 
III – Έλεγχος και ενίσχυση των µεθόδων συµµετοχής: Μικρο-προγράµµατα 
 
 
IV – ∆ιάδοση των αποτελεσµάτων 
 
 
Το σηµείο εκκίνησης στην ανάπτυξη τοπικών παρατηρητηρίων για τη Συµµετοχή ήταν η 
εξάπλωση της ιδέας του προγράµµατος, καλώντας τις επίσηµες υπηρεσίες να συµµετέχουν σε 
αυτά. Ιδρυθήκαν 4 παρατηρητήρια  - στην Μπράγκα, στο Οπόρτο, στην Κόιµπρα και την 
Εβόρα, ούτως ώστε να καλύπτουν όλη τη χώρα – καθένα από τα οποία αποτελείται από µέσο 
όρο 12 δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες που συνεργάζονται µε µια µείξη διαφορετικών 
οµάδων στόχου. 
 
Με την ίδρυση των παρατηρητηρίων, το EAPN Πορτογαλίας και όλοι οι εταίροι που είχαν 
αναλάβει εθελοντικά την πρόκληση συµµετείχαν σε µια διαδικασία αποτελούµενη από δυο 
στάδια. Το πρώτο περιλάµβανε 10 τοπικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για κοινωνικούς 
λειτουργούς και τους συντονιστές των οργανώσεων και παρουσιάστηκε µε βασικό στόχο την 
ευαισθητοποίηση για πρακτικές και αντιλήψεις σχετικά µε το θέµα της συµµετοχής, τον 
(επανα)προσδιορισµό ιδεών, τον εντοπισµό των κινδύνων και εµποδίων που σχετίζονταν µε 
τις διαδικασίες συµµετοχής και την εκµάθηση µεθόδων και εργαλείων συµµετοχής. Ο 
απώτερος στόχος του εν λόγω σταδίου του προγράµµατος ήταν κυρίως να καταλήξουν οι 
συµµετέχοντες σε οµοφωνία σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή και παράλληλα 
να καλλιεργήσουν πιο παραδοσιακές µορφές κοινωνικής προσέγγισης για τον εντοπισµό µιας 
δράσης (ή δράσεων) που δοκιµάζουν συµµετοχικές µεθόδους. 
 
 
Η περίοδος εκπαίδευσης συνεπώς τους προετοίµασε να προχωρήσουν στην επόµενη φάση 
ελέγχου, που ενεργοποιήθηκε µέσω 8 µικροσχεδίων συµµετοχής, που σχεδιάστηκαν, 
προγραµµατίστηκαν, λειτούργησαν και αξιολογήθηκαν µε τους χρήστες (µειονεκτούσες 
οµάδες) των εµπλεκόµενων τοπικών φορέων και τις υπηρεσίες των οργανώσεων. 
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Τα µικρο-προγράµµατα και οι συµµετέχουσες οµάδες 
 
 

Μικρο-πρόγραµµα 
 

Συµµετέχουσα οµάδα 
 

 
“Nós e o Nosso Bairro…” –  Εµείς και η 
γειτονιά µας  
 

 
Οµάδα που ζει σε περιοχή της Μπράγκα µε 
χαµηλό εισόδηµα  
 

 
“GAFE - Grupo de auto-ajuda para familiares e 
amigos de pessoas com esquizofrenia.” –
Οµάδα αυτό-υποστήριξης για συγγενείς και 
φίλους ατόµων που υποφέρουν από 
σχιζοφρένεια 
 

Γονείς και φίλοι ατόµων που ζουν µε 
σχιζοφρένεια 
 

 
“Traçar Caminhos” – Σχεδιάζοντας διεξόδους 
 

 
Νέοι που ζουν σε µια περιοχή χαµηλού 
εισοδήµατος του Guimarães  
 

 
“+ CIDADÃO”  – Συµµετοχή στα κοινά 
 

 
Χρήστες υπηρεσιών µε δηµόσια συµµετοχή 
 

 
“REI'S - Rede de Encontros intergeracionais” – 
∆ίκτυο διαγενεαλογικών συναντήσεων  

 
Ηλικιωµένοι και παιδιά 
 

 
“Activar Vozes e Saberes” – Ενεργοποιώντας 
φωνές και σκέψεις 
 

 
Ηλικιωµένοι χρήστες των κέντρων ηµέρας 
 

 
“Promover a participação” – Προωθώντας τη 
συµµετοχή 
 

 
Ηλικιωµένοι χρήστες µιας οργάνωσης στην 
Εβόρα 
 

 
“Acendalha” – Κινητοποίηση  

Νέοι στον δήµο της Εβόρα 
 

 
 
Μετά τα µικρο-προγράµµατα, διεξήχθη ένα τελικό σεµινάριο µε την ανάµειξη όλων όσων είχαν 
πάρει µέρος στην πρώτη φάση του προγράµµατος και άτοµα από άλλες οργανώσεις σε όλη 
την χώρα. Ένα από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ήταν το βιβλίο: «Μικρές εµπειρίες, 
µεγάλες ελπίδες» που ανοίγει πολλές πόρτες για σκέψη και συζήτηση ιδεών σχετικά µε το 
ζήτηµα της συµµετοχής. 
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Τι πήγε καλά          
 
Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε πολύ θετικά από όλα τα εµπλεκόµενα ενδιαφερόµενα µέρη. Στα 
κύρια σηµεία συγκαταλέγονται η ενεργός εµπλοκή και κινητοποίηση των τοπικών 
παραγόντων, η στενή συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων ανάµεσα στους κοινωνικούς 
λειτουργούς και τις µειονεκτούσες οµάδες, ο έλεγχος διαφορετικών µοντέλων συµµετοχής και 
οι γνώσεις που αποκοµίσαµε, και ο τρόπος που οι δράσεις αναδιατυπώθηκαν όταν τα 
προγράµµατα που παρουσιάστηκαν παρακίνησαν επόµενες δραστηριότητες για την 
προώθηση της συµµετοχής σε αυτές και άλλες καταστάσεις. 
 
 
Ποιες ήταν οι προκλήσεις  
 
Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του προγράµµατος, αντιµετωπίσαµε προβλήµατα εξαιτίας της 
έλλειψης πραγµατικής καλλιέργειας συµµετοχής στην Πορτογαλία τα οποία έπρεπε να 
διαχειριστούµε σε µελλοντικά προγράµµατα, όπως:  
 
• Ο κίνδυνος δηµιουργίας εσφαλµένων προσδοκιών µεταξύ των οµάδων στόχου που δε 
µπορούν να αντιµετωπιστούν ικανοποιητικά, δηλαδή να πραγµατοποιηθεί ανάλυση των 
πόρων, δυνατοτήτων και εµποδίων για τα άτοµα για τα οποία υλοποιείται το πρόγραµµα. 
 
• Ο κίνδυνος να δοθεί προτεραιότητα στα ατοµικά/θεσµικά συµφέροντα έναντι των 
συλλογικών συµφερόντων. 
 
• Ο κίνδυνος για ανάληψη της κυριότητας του προγράµµατος – είτε υπερβολικής κυριότητας 
από µια οργάνωση ή κάποιο άτοµο, ή καθόλου κυριότητας, αµφισβητώντας τις συµµετοχικές 
αρχές. 
 
• Ο κίνδυνος να µην αξιοποιηθούν θετικά οι ικανότητες που έχουν διδαχθεί , και να µη 
εφαρµοσθούν οι καλές πρακτικές που απορρέουν από τα µικρο-προγράµµατα στις 
οργανώσεις όπου δουλεύουν άτοµα, λόγου χάρη όπου υπάρχει επαγγελµατική ανασφάλεια. 
   
 
Επιδράσεις στο εθνικό δίκτυο και µαθήµατα που αποκοµίσαµε 
 
Το πρόγραµµα δηµιούργησε συµµετοχικές οµάδες εργασίας που είχαν ανάµειξη σε δράσεις 
που στη συνέχεια διευθύνει το EAPN Πορτογαλίας, όπως είναι η συµµετοχή στις Ευρωπαϊκές 
συναντήσεις των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στις Βρυξέλλες.   
 
Το πρόγραµµα “Activating Participation” («Ενεργοποιώντας τη Συµµετοχή») θεωρείται µια καλή 
πρακτική για συµµετοχή και ένα βασικό µέσο για την πορτογαλική κυβέρνηση να θέσει σε 
εφαρµογή τις κατευθυντήριες γραµµές του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική 
ενσωµάτωση. Αυτό ήταν ένα κίνητρο για συνέχιση του µεγάλου και δύσκολου δρόµου της 
συµµετοχής, όχι για αλλά µαζί µε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό ως µια διέξοδος για ενεργό συµµετοχή του πολίτη στα κοινά και πλήρη άσκηση 
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων από όλους. 
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Τα κύρια µαθήµατα που πήραµε από το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι:  
 
 
• Συµµετοχή σηµαίνει µοιράζοµαι (κοινούς στόχους, κοινά συµφέροντα, κοινές ικανότητες) 
 
• Η συµµετοχή λειτουργεί καλύτερα µέσω της «δικτύωσης» (σε συνεργασία παρά 
ανταγωνιστικά) 
   
• Η συµµετοχή απαιτεί γεωγραφική και σχετική εγγύτητα 
 
• Η αντίσταση στην αλλαγή/ευελιξία σε ορισµένες οργανώσεις δυσχεραίνει τη διαδικασία 
συµµετοχής 
 
• Η συµµετοχή θέλει χρόνο…και τα διαφορετικά επίπεδα συµµετοχής δεν επιτυγχάνονται 
πάντα (ή δεν χρειάζονται) να επιτυγχάνονται πάντα πλήρως. 
 
• Η συµµετοχή είναι ∆υνατή! 
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Και κάτι ακόµα… 
Για τη συµµετοχή στην Πορτογαλία 
Η ενεργοποίηση της συµµετοχής οδήγησε επίσης σε ένα σπουδαίο βιβλίο 
πηγών βασισµένο στις εµπειρίες όλων των εµπλεκόµενων κοινοτήτων και 
εταίρων. 
http://www.reapn.org/publicacoes_visualizar.php?ID=66  
 
 
Επιπλέον, το EAPN Πορτογαλίας έχει αναπτύξει υλικό εκπαίδευσης, έρευνας 
και ευαισθητοποίησης για τη συνεργασία µε συγκεκριµένες οµάδες. 
 
 
Εσωτερικά, το EAPN Πορτογαλίας προωθεί τις συµµετοχικές πρακτικές 
συνεργασίας µε διαφορετικές οµάδες και παρακολουθεί τακτικά την 
εξυπηρέτηση των επωφελούµενων ατόµων µέσω ενός Συµβουλίου για την 
Ποιότητα». (Consultative Council on Quality) 
 
Το EAPN Πορτογαλίας εφαρµόζει τακτικά πρακτικές συµµετοχής στο 
εξωτερικό του έργο µε τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ενδιαφερόµενα 
µέρη. Για παράδειγµα, τα τοπικά εργαστήρια αξιολόγησης της συµµετοχής 
έχουν εφαρµοσθεί σε πολλές κοινότητες στη Πορτογαλία, και πολλά από αυτά 
διεξήχθησαν κατόπιν αιτήµατος των τοπικών αρχών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EAPN Πορτογαλίας 
www.reapn.org  
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Μέχρι πέρσι, ήµουν ένας από τους µακροπρόθεσµους ανέργους, που το 1995 µπήκα στην οµάδα τους. 
Το Εθνικό Ινστιτούτο Απασχόλησης δεν κατάφερε να µε βοηθήσει, ισχυριζόµενο ότι το πρόβληµα ήταν η 
ηλικία µου. Ως εκ τούτου, έχω περάσει χρόνια να πηγαίνω από την ανεργία στο επίδοµα χαµηλού 
εισοδήµατος, και σε κάθε είδους εκπαιδευτικά µαθήµατα που προσέφερε το Ινστιτούτο Απασχόλησης. 
 
Η επαφή µου µε το EAPN Πορτογαλίας (REAPN) είναι ένα τρόπος συνεργάζοµαι ενεργά µε την κοινωνία. 
Έχω από παλιά ανάµειξη σε κοινοτικές οµάδες. Για 15 χρόνια, ήµουν εθελοντής σε νοσοκοµείο για 
παιδιά, όπου η δουλειά µου ήταν να παίζω µε άρρωστα παιδιά σε µια προσπάθεια να τα βοηθήσω να 
ξεχάσουν το ότι βρίσκονταν µακριά από την οικογένειά τους. Στη συνέχεια, µε επέλεξαν να εργασθώ στο 
σώµα προσκόπων, όπου δίδασκα µικρά παιδιά και νέους να σέβονται τους άλλους ανθρώπους, και να 
σέβονται και να αγαπούν τα ζώα και τα φυτά. 
 
Άλλη µια πολύτιµη εµπειρία από τη συµµετοχή ήταν όταν µου ζητήθηκε από το τοπικό συµβούλιο εκεί 
που ζούσα τότε να φροντίσω τα παιδιά των οικογενειών που ζούσαν σε κατασκηνώσεις (άτοµα που 
ζούσαν σε φοβερή φτώχεια) κατά τη διάρκεια της µέρας στις καλοκαιρινές διακοπές (Ιούλιο, Αύγουστο 
και Σεπτέµβρη). Τα πήγαινα το πρωί στην παραλία, ενώ το απόγευµα το περνούσαµε παίζοντας 
παιχνίδια. ∆ούλεψα και µε την πορτογαλική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα των Ζώων για να βοηθήσω στην 
βελτίωση των συνθηκών για τις γάτες και τους σκύλους, που κατ’ επέκταση σήµαινε βελτίωση και των 
συνθηκών για τους ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια συµµετείχα στην Τράπεζα Τροφίµων. 
 
Οι συναντήσεις του EAPN Πορτογαλίας (περιφερειακές συναντήσεις) έχουν ενισχύσει την ιδέα ότι οι 
εθελοντικές υπηρεσίες προσφέρουν προστιθέµενη αξία στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. Το EAPN 
δεν βοηθάει µόνο στην προσέγγιση ατόµων που σε κάποια στιγµή της ζωής τους έµαθαν τι θα πει 
φτώχεια. Φέρνει επίσης σε επαφή τους υπαλλήλους της πρόνοιας που ενηµερώνουν τα άτοµα για το πώς 
να χειρισθούν δύσκολες καταστάσεις. ∆ιακρίνεται ωστόσο και για ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό 
– κατά την άποψή µου, το πιο σηµαντικό –και αυτό είναι το ότι µεταφέρει τα εν λόγω ζητήµατα στο 
δηµόσιο στίβο.  
 
Η Ευρωπαϊκή  Συνάντηση στις Βρυξέλες δίνει φωνή στα άτοµα από όλες τις χώρες της ΕΕ βοηθώντας να 
αντιµετωπιστούν ισότιµα στον αγώνα για την εξασφάλιση των ελάχιστων κοινωνικών συνθηκών για 
όλους. 
Όλες οι καταστάσεις που βίωσα µε βοήθησαν να κατανοήσω ότι όλοι είναι απαραίτητοι για την 
σωµατική και ψυχολογική ανάπτυξη των υπολοίπων γύρω τους, κάτι που έχει επιπλέον επίδραση στη 
βελτίωση της ζωής όλων. 
 
 
Το όνοµά µου είναι Ana Laura και είµαι 55 χρονών. 
 
Τα τελευταία 13 χρόνια ζω στο Alentejo, λίγα µίλια έξω από την πόλη Portalegre, στη  νότια 
Πορτογαλία». 
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Η Ισπανία είναι οργανωµένη 
σε αυτόνοµες περιφέρειες µε 
µεγάλες διοικητικές εξουσίες, 
γι’ αυτό και η συµµετοχή των 
ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια διαφέρει στις 
περισσότερες από αυτές. Ο 
στόχος του EAPN Ισπανίας 
να διαµορφώσει µια κοινή 
αντίληψη για τη συµµετοχή 
είναι µακροπρόθεσµος, και 
δεν υπάρχει κανένας 
εφαρµοστέος ορισµός στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο. 
 
 
 

EAPN Ισπανίας 
Φτιάχνοντας έναν Οδηγό Μεθοδολογίας από Περιφερειακές Εµπειρίες 

 
 
 
Γενικό Πλαίσιο  
 
 
Το EAPN Ισπανίας εµφανίστηκε πάλι το 2004, και η συµµετοχή των ατόµων που ζουν στη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό έγινε µια από τις στρατηγικές γραµµές δράσης του. Και 
δεν µιλάµε µόνο για την προετοιµασία και διεξαγωγή µιας Εθνικής Συνάντησης ή τη 
συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση ως αντιπροσωπεία.  
 
Σε ένα γενικό πλαίσιο που περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική 
Ενσωµάτωση σε κρατικό επίπεδο και σε επίπεδο Αυτόνοµης Κοινότητας, ανεξάρτητα από τα 
φαινόµενα που αντιµετωπίζουν, είτε πρόκειται για µετανάστευση είτε για αλλαγές στην αγορά 
εργασίας, η πραγµατικότητα είναι ότι τα άτοµα που επηρεάζονται άµεσα γίνονται αόρατα. 
Συνήθως απουσιάζει η άποψη αυτών στους οποίους απευθύνονται όλες αυτές οι στρατηγικές, 
τα σχέδια και τα προγράµµατα. Εν ολίγης δεν ακούγεται η φωνή τους. 
 
Εν τούτοις, στη χώρα, υπάρχουν εµπειρίες όπου λαµβάνονται υπόψη η αξιολόγηση και οι 
απόψεις των ατόµων σχετικά µε το ποια έργα θα απευθύνονται σε αυτές. Στο EAPN Ισπανίας 
έχουµε εµπειρίες σύµφωνα µε αυτή την τακτική και είναι πρωτοφανείς στα πλαίσια της 
κοινωνικής συµµετοχής των ατόµων που ζουν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Για 
παράδειγµα, στην Castilla la Mancha τα Προγράµµατα για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 
συµβουλεύουν τα άτοµα που επηρεάζονται άµεσα από αυτά.  
 
Όλα αυτά, µε στόχο την «προώθηση της συµµετοχής ατόµων που ζουν σε κατάσταση 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, και µε τους οργανισµούς µε τους οποίους 
συµµετέχουν, να τους δίνουν τα µέσα για να το κατορθώσουν». Ως ∆ίκτυο έχουµε στόχο να 
αγωνισθούµε ενάντια στη φτώχεια και να αποτρέψουµε να οδηγήσουν οι καταστάσεις αυτές 
στην ανικανότητα του ενός να συµµετέχει πλήρως στην κοινωνική ζωή.  
 
Οι στόχοι του EAPN Ισπανίας για τη συµµετοχή  
 
Λόγω της δοµής του EAPN Ισπανίας, υπάρχουν ποικίλοι τρόποι 
να εργαστεί κανείς για τη συµµετοχή µε διαφορετικούς ρυθµούς 
και διαδικασίες, µε αποτέλεσµα να είναι πιο δύσκολο να 
επικρατήσει ένας κοινός ορισµός. Ωστόσο ισχύει επίσης ότι το έργο 
σχετικά µε τη συµµετοχή µε αυτόν τον τρόπο εµπλουτίζεται από το 
πλήθος των οραµάτων και πρακτικών. 
 
Για να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα οράµατα και οι πρακτικές από 
διαφορετικές περιοχές της Ισπανίας, το EAPN Ισπανίας έχει 
καθιερώσει µια Οµάδα Συµµετοχής που εξετάζει τον τρόπο που 
οργανώνονται οι συναντήσεις των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια 
και τι οδηγό µεθοδολογίας χρειάζονται τα µέλη του EAPN για να 
αυξήσουν τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη Φτώχεια στο 
έργο τους. 
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Οι κύριες αναφορές για το έργο της Οµάδας είναι: 
• Οι οµάδες των ατόµων που ζουν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό 
• Το EAPN Ευρώπης 
• Το σχετικό Υπουργείο που µας έχει εµπιστευθεί το έργο διαµόρφωσης προτάσεων για τη 

συµµετοχή των οµάδων ατόµων που ζουν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό 
 
Είναι σαφές από την όλη αξιολόγηση που διεξήχθη από την Οµάδα ότι οι Εθνικές και 
Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια πρέπει να συνεχίσουν τη δική 
τους πορεία µε βάση τους καθορισµένους από την οµάδα εργασιακούς στόχους και 
ακολουθώντας τη στρατηγική του EAPN Ευρώπης. Ένας από τους στόχους είναι να 
απαντήσουν στο ακόλουθο ερώτηµα που έθεσε η τελευταία Εθνική Συνάντηση: Γιατί να µην 
είµαστε εµείς, τα άτοµα που ζουν στη φτώχεια, αυτοί που αποφασίζουν τι θα πρέπει να 
συζητιέται στις Συναντήσεις; 
 
Όσον αφορά το στόχο συλλογής εµπειριών, στη νέα αυτή φάση, ένας από τους σηµαντικούς 
στόχους είναι η µεγαλύτερη εµπλοκή των ατόµων που ζουν στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό σε όλα τα επίπεδα στη χώρα και η δηµιουργία µηχανισµών για την επίτευξη της 
αυξανόµενης συµµετοχής τους. 
 
Τι έχει πάει καλά 
 
Είναι δύσκολο να µιλήσουµε για αποτελεσµατικό έργο ή επιτυχίες όταν ακόµα πρέπει να 
γίνουν τόσα πολλά. Ωστόσο έχουµε κάνει σηµαντικές προσπάθειες στο συγκεκριµένο τοµέα. 
 
Στο EAPN Ισπανίας, µε την καθοδήγηση της Οµάδας για την Συµµετοχή, δουλεύουµε πάνω σε 
ένα «Οδηγός Μεθοδολογίας για τα Άτοµα που ζουν στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό 
Αποκλεισµό» εδώ και δυο χρόνια. Το συγκεκριµένο έργο, που χωρίζεται σε δύο στάδια, 
αποτελεί µεγάλη δέσµευση από την πλευρά όλων των ατόµων που εµπλέκονται σε αυτό. Στην 
αρχική περίοδο σχεδιάσαµε µια πρόταση που µας έδινε τη δυνατότητα να έχουµε µια 
λεπτοµερή διάγνωση για την κοινωνική συµµετοχή των ατόµων που επηρεάζονται ή 
κινδυνεύουν, που προωθήθηκε από τα µέλη του EAPN Ισπανίας µε στόχο να προχωρήσουν 
σε ένα κοινό πλαίσιο ιδεών που θα λειτουργεί ως µοντέλο αναφοράς. Οι συγκεκριµένες 
πληροφορίες δηµοσιεύθηκαν στο τέλος του 2008. Στο δεύτερο στάδιο, θα συνεχίσουµε µε τον 
καθορισµό ενός σηµαντικού εκπαιδευτικού στοιχείου, καθώς πιστεύουµε ότι µόνο οι 
διαδικασίες που περιλαµβάνουν εκπαίδευση δίνουν τη δυνατότητα στα άτοµα και τις οµάδες 
να γνωρίσουν την πραγµατικότητά τους  και αυξάνουν τις πιθανότητες να την αλλάξουν. 
 
Πώς ξεκινούν οι διαδικασίες συλλογικής ευαισθητοποίησης; Τι καταστάσεις πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε ούτως ώστε οι εν λόγω διαδικασίες να είναι εφικτές και αποτελεσµατικές;  
Ποιοι είναι οι παράγοντες στις συγκεκριµένες διαδικασίες και ποιος ο ρόλος τους; Τι 
µεθοδολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν; Ποια είναι η σχετική εµπειρία του EAPN; Είναι 
λίγα από τα ερωτήµατα στα οποία προσπαθεί να απαντήσει ο Οδηγός. 
 
Επιπλέον, έχουµε τοπικά πειράµατα, όπως αυτό του EAPN στην Castilla La Mancha. Στη 
συγκεκριµένη Αυτόνοµη Κοινότητα, είναι οι ίδιοι οι χρήστες του Περιφερειακού Σχεδίου για την 
Κοινωνική Ενσωµάτωση (το αντίστοιχο του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ενσωµάτωση) 
που αξιολογούν τα προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν. 
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Κατά τη διάρκεια του εν λόγω πειράµατος έγινε µεγάλη προσπάθεια για να πεισθεί ο κόσµος 
ότι η συµµετοχή των ατόµων που ζουν αποκλεισµένα από το σχεδιασµό, την ανάλυση της 
κατάστασης και την εισήγηση λύσεων για τα προβλήµατα που τους επηρεάζουν αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας κοινωνικής ενσωµάτωσης, και βελτιώνει τις διαδικασίες 
που σχετίζονται µε την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Πρόκειται για µια πραγµατικότητα που έχει αναγνωρισθεί στις Ευρωπαϊκές πολιτικές από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισαβόνα το 2000 και τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική 
Ενσωµάτωση. 
 
Κατ’ αυτήν την έννοια, έπρεπε να εξετάσουµε την πραγµατική εµπειρία των ατόµων που 
εµπλέκονται στα προγράµµατα και να δούµε κατά πόσο τα συγκεκριµένα προγράµµατα 
βοηθούν στη βελτίωση των πραγµατικών συνθηκών ζωής τους: πρέπει κανείς να µελετήσει τα 
αίτια στα οποία οφείλεται το γεγονός ότι κάποια άτοµα δεν έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τις 
πραγµατικές συνθήκες ζωής τους: να δει πόσα άτοµα έχουν κάνει βήµατα προς την 
ενσωµάτωση, και πόσα από αυτά είναι το αποτέλεσµα ατοµικών συνθηκών και/ή πρόσβασης 
σε πόρους. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες, όχι µόνο επειδή καθιστούν τη συµµετοχή 
των ευάλωτων ανθρώπων απαραίτητο µέρος των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας (πολιτικό 
αίτιο) αλλά και επειδή θα βοηθήσουν στο σχεδιασµό περισσότερων συγκεκριµένων 
προγραµµάτων που συνδέονται περισσότερο µε την ικανοποίηση των χρηστών (τεχνικό 
αίτιο). 
 
Σε κρατικό επίπεδο, η πρόκληση για το EAPN Ισπανίας είναι να πετύχει έναν νόµο για την 
Κοινωνική Συµµετοχή. Τοιουτοτρόπως, η συµµετοχή των ατόµων που ζουν στη φτώχεια 
αντανακλάται στο νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση, µέσω µιας 
Συνέλευσης για τη Συµµετοχή των Ατόµων που ζουν σε Ευάλωτες Συνθήκες που θα διεξαχθεί 
το 2010 υπό την Ισπανική Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα 
µπορούν και τα θύµατα του αποκλεισµού να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε το πώς οι 
κοινωνικές πολιτικές έχουν επηρεάσει τη ζωή τους. 
 
 
Ποιες ήταν οι προκλήσεις 
 
Το έργο για τη συµµετοχή των ατόµων που ζουν στη φτώχεια περιπλέκεται όταν δεν υπάρχει 
ούτε το κατάλληλο πλαίσιο ούτε οι κατάλληλες διαδικασίες. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη ότι τα άτοµα που εµπλέκονται συχνά βρίσκονται σε δύσκολη προσωπική κατάσταση. 
 
Όπως έχουµε αναφέρει παραπάνω, η εθνική και πολιτική διάρθρωση της Ισπανίας περιπλέκει 
τις διαδικασίες συµµετοχής αλλά παράλληλα τις εµπλουτίζει. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές 
καταστάσεις, ρυθµοί και οράµατα του τι σηµαίνει κοινωνική συµµετοχή. Επιπλέον, οι 
κοινωνικοί φορείς δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία να ενσωµατώσουν τις διαδικασίες 
συµµετοχής. Σχεδιάζουµε να διορθώσουµε την κατάσταση σύντοµα εφαρµόζοντας τον Οδηγό 
Μεθοδολογίας για τη Συµµετοχή που ήδη σχεδιάζεται.    
 
Πέρα από τα  παραπάνω εµπόδια, συχνά βλέπουµε ότι τα βασικά εµπόδια είναι αυτά που 
αντιµετωπίζουν τα θύµατα του αποκλεισµού και/ή της φτώχειας. Παραθέτουµε εδώ µερικά 
παραδείγµατα από τα εν λόγω εµπόδια.  
 

- Έλλειψη αυτό-εκτίµησης: µια γυναίκα που συνεισφέρει σηµαντικά στην οµάδα και 
δείχνει εξυπνάδα όταν µιλάει για άλλους, εντούτοις λέει ότι η ίδια «δεν αξίζει τίποτα». 
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- Μοναξιά: «∆εν έχω οικογένεια (…) ∆εν βγαίνω γιατί δεν έχω λεφτά ούτε για µια 
µπύρα».  

- Έλλειψη κοινωνικής στήριξης: «Το πρόγραµµα µου επιτρέπει να βγω έξω, να 
γνωρίσω άτοµα, να έχω κάποιον να µιλήσω (…), κάποιον σαν κι εµένα».  

- Φόβοι (φόβος  και για τη συµµετοχή): «…Ο κόσµος εκµεταλλεύεται  (…) αυτούς που 
βρίσκονται σε κατώτερη θέση…» 

- Εκµετάλλευση: Ένας Ροµά που δούλευε σε µια εταιρεία για πολύ καιρό διηγείται ότι 
κάθε φορά που χαλούσε κάποιο µηχάνηµα κανένα Σάββατο ή έπρεπε να 
αποκατασταθεί κάποιο απροσδόκητο πρόβληµα στο εργοστάσιο, βράδυ κάποιες 
φορές, το αφεντικό τηλεφωνούσε πάντα σ ’αυτόν, και ποτέ στους άλλους εργάτες. ∆εν 
είχε ποτέ αρνηθεί γιατί «∆εν µπορώ να πω τίποτα, γιατί είµαι Τσιγγάνος, και αν δεν 
πάω, το αφεντικό θα νοµίζει ότι είµαι σαν όλους τους άλλους…». 

- Αρνητικά στερεότυπα/ταυτότητα: Ένας Λατινοαµερικάνος µε Ινδιάνικα χαρακτηριστικά 
λέει ότι «οι γυναίκες κρατούν σφικτά τις τσάντες τους όταν πλησιάζω»· ένας πρώην 
κατάδικος δηλώνει µε πικρία ότι «είναι σαν να είναι γραµµένο στο κούτελο µου ότι 
έχω κάνει φυλακή», ή κάποιο µέλος της κοινότητας των Τσιγγάνων λέει ότι : 
«Νοµίζουν ότι είµαστε όλοι κλέφτες». 

 
 
 
 
Μαθήµατα που αποκοµίσαµε  
 
Γενικά µιλώντας οι επιδράσεις των παραπάνω πειραµάτων για τη συµµετοχή ήταν πολύ 
θετικές. Αυτό το συµπέρασµα προέκυψε από τις διαφορετικές Συναντήσεις που διεξήχθησαν 
στην Πολιτεία, την Αυτόνοµη Περιφέρεια και σε τοπικό επίπεδο.  
 
Εντούτοις πρέπει να βελτιώσουµε την προπαρασκευαστική διαδικασία και την ανάµειξη των 
ατόµων που συµµετέχουν δεδοµένου ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι περίοδοι είναι 
σύντοµες και απαιτείται περισσότερη µακροπρόθεσµη εργασία.  
 
Τα επόµενα χρόνια πρέπει να εξασφαλίσουµε το γεγονός ότι οι κοινωνικοί και άλλοι δηµόσιοι 
φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων θα ενσωµατώνουν τη συµµετοχή ατόµων που βιώνουν 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Από αυτήν την άποψη, η εξασφάλιση ενός Νόµου 
για την Κοινωνική Συµµετοχή είναι αναγκαίος.  
 
 
José Javier López 
 EAPN Ισπανίας 
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Και κάτι ακόµα…  
Σχετικά µε τη Συµµετοχή και το έργο για την καταπολέµηση της φτώχειας 
στην Ισπανία 
 
 
Η Ισπανία είναι µια χώρα όπου η µετανάστευση αποτελεί τοπικό φαινόµενο τα 
τελευταία χρόνια. Το EAPN Ισπανίας πιστεύει ότι η είσοδος µεταναστών 
προσφέρει πολλά στην κοινωνική συµµετοχή και εµπλουτίζει µια 
πλουραλιστική κοινωνία διευρύνοντας το νου των ανθρώπων µε άλλες 
πολιτιστικές και κοινωνικές ιδέες και δίνοντας τέλος στα στερεότυπα για τον 
«άλλο». Αν και η κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των µεταναστών αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενσωµάτωσή τους, στην πραγµατικότητα αυτό δεν 
συµβαίνει πάντα. Στο γενικό αυτό πλαίσιο, τα µέλη του EAPN Ισπανίας έχουν 
αναπτύξει ένα σύνολο γνώσεων, δράσεων και εργαλείων για την ενσωµάτωση 
των µεταναστών στο νέο τους περιβάλλον και έχουν συµβάλει στην αποδοχή 
του φαινοµένου στην Ισπανική κοινωνία σε µεγάλο βαθµό µέσω δηµόσιων 
συζητήσεων, πληροφοριών και έργου ευαισθητοποίησης.  
 
Όσον αφορά τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό, στα επόµενα χρόνια το EAPN Ισπανίας θα 
υποστηρίζει ένα Νόµο για τη Συµµετοχή που θα αποτελέσει εργαλείο για τη 
βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Ο Νόµος θα ξεκινά µε βάση ότι η 
ενεργός συµµετοχή του πολίτη στα κοινά απαιτεί σχεδιασµό και εφαρµογή 
δηµόσιων πολιτικών. Ο Νόµος θα θεµελιώνει:  
 

� Φορείς διαβούλευσης και συµµετοχής που θεµελιώνονται από τον 
ίδιο τον νόµο· 

� Συµβούλια συµµετοχής και άλλους επίσηµους µηχανισµούς όπου 
µπορούν να συµµετέχουν τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό· 

� Συµµετοχικές διαδικασίες για γενικά ή ειδικά θέµατα που οι 
δηµόσιες αρχές επιθυµούν να οργανώσουν σε ζητήµατα σχετικά 
µε τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο και άλλα έργα 
του EAPN Ισπανίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του http://www.eapn.es/.  
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«Έφτασα στην Ισπανία όταν εγκατέλειψα την Αλγερία, τη χώρα που τη δεκαετία του ενενήντα πέρασε 
µια κατάσταση πολέµου λόγω της εξάπλωσης της τροµοκρατίας. ∆εν υπήρχε καµία σχεδόν ασφάλεια.  
 
Είµαι εδώ από το 1992, τότε που η Ισπανία έγινε χώρα υποδοχής µεταναστών. Οι πρώτες µέρες µου 
ήταν δύσκολες εξαιτίας πολλών παραγόντων: δεν µιλούσα Ισπανικά, δεν ήξερα το ισπανικό διοικητικό 
σύστηµα, δεν είχα ενηµέρωση και καθοδήγηση λόγω των προβληµάτων µε τη γλώσσα. Με όλα αυτά τα 
εµπόδια και την έλλειψη οικονοµικών πόρων ήρθε η στιγµή που έπρεπε να αποφασίσω ή να σχεδιάσω 
να επιστρέψω, αποδεχόµενος ότι το µεταναστευτικό µου σχέδιο είχε αποτύχει, ή να αντιµετωπίσω τα 
παραπάνω εµπόδια και να προχωρήσω µπροστά. 
 Επέλεξα να αγωνισθώ και να βελτιώσω την κατάστασή µου. Είχα την τύχη να γνωρίσω την Ισπανική 
Καθολική Επιτροπή για τους Απόδηµους (ACCEM), πρωτοπόρο στην ενασχόληση µε το φαινόµενο της 
µετανάστευσης. Με βοήθησαν να προχωρήσω µπροστά, µου προσέφεραν ισπανικά µαθήµατα, 
ενηµέρωση και καθοδήγηση για να νοµιµοποιήσω την κατάστασή µου στη χώρα. Καθώς µιλάω καλά 
Αραβικά και Γαλλικά άρχισα να συνεργάζοµαι µαζί τους ως διερµηνέας, και αργότερα ασχολήθηκα και 
µε το έργο ευαισθητοποίησης και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.  
  
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια απέκτησα νόµιµη κατάσταση ατόµου σε πολύ ευπαθείς συνθήκες και 
άρχισα να δουλεύω για την ACCEM, συνεχίζοντας το έργο µου ως διερµηνέας και επόπτης 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Τότε διορίστηκα συντονιστής στον τοµέα ευαισθητοποίησης και 
διαµεσολάβησης. Εντωµεταξύ έλαβα µόρφωση στους παραπάνω τοµείς, ως εκπαιδευτής και κοινωνικός 
διαπολιτισµικός διαµεσολαβητής. 
 
Ως διαπολιτισµικός διαµεσολαβητής, άρχισα να συµµετέχω στην ανάπτυξη διαφόρων προγραµµάτων 
για κοινοτική µεσολάβηση για να διευκολύνω την επικοινωνία και να προωθήσω τη διαπολιτισµικότητα 
ανάµεσα στις εγχώριες και ξένες κοινότητες. 
 
∆ράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι µπορεί πάντα κάποιος να βγει από καταστάσεις αποκλεισµού όταν 
υπάρχει στρατηγική για παρεµβολή, καθοδήγηση και ενηµέρωση ούτως ώστε να κάνει την περίοδο 
προσαρµογής όσο το δυνατόν πιο σύντοµη».  
 
Driss Sadi,  
ACCEM (Ένωση της Ισπανικής Καθολικής Επιτροπής για Μετανάστες - Asociación Comisión Católica Española de 
Migraciones - ACCEM), οργάνωση µέλος του EAPN Ισπανίας.  
 
Σηµείωση: Ο Driss Sadi διορίστηκε συντονιστής στην 8η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια και τον 
Κοινωνικό Αποκλεισµό (ήταν Ισπανός απεσταλµένος στην 7η Συνάντηση των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια  
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Το δίκτυο του ΗΒ έχει 
τέσσερα ∆ίκτυα ενεργά στην 
Ουαλία, την Αγγλία, τη Σκωτία 
και τη Βόρεια Ιρλανδία. Για το 
EAPN της Αγγλίας η 
συµµετοχή είναι η δραστική 
ανάµειξη ατόµων λαϊκής 
βάσης στο σχεδιασµό και τη 
διοίκηση της οργάνωσής µας 
και των δραστηριοτήτων µας, 
παρέχοντα; τους παράλληλα 
την απαιτούµενη ενίσχυση και 
την εκπαίδευση. 
Η συµµετοχή έχει ως έργο και 
το άνοιγµα περισσότερων 
δηµόσιων φορέων και 
ευρύτερων διαδικασιών για 
πιο ενηµερωµένη και 
ενισχυµένη ανάµειξη των 
ανθρώπων από λαϊκά 
στρώµατα ιδίως όσων οι 
αποφάσεις που παίρνονται 
τους επηρεάζουν άµεσα. 
Βλέπουµε τις συµµετοχικές 
διαδικασίες ως ενίσχυση των 
δηµοκρατικών διαδικασιών 
και παροχή  δυνατότητας για 
καλύτερη διακυβέρνηση.  
 
Τα δίκτυα στη Σκωτία και τη 
Βόρεια Ιρλανδία έχουν 
καθορίσει τη συµµετοχή στα 
στρατηγικά τους σχέδια. 
 

 
 
 
 

EAPN Η.Β.  
Γεφυρώνοντας το Χάσµα Πολιτικής 

Η µεθοδολογία Γεφύρωσης του Χάσµατος Πολιτικής, Αξιολογήσεις Οµοτίµων και 
Μαθήµατα ∆ιοίκησης 

 
 

Για πολύ κόσµο υπάρχει ένα µεγάλο και αυξανόµενο χάσµα ανάµεσα σε αυτό που λένε οι 
πολιτικοί ότι θα κάνουν για την αντιµετώπιση της φτώχειας και αυτό που πραγµατικά γίνεται 
«επί το έργον». Το πρόγραµµα «Γεφύρωση του Χάσµατος Πολιτικής (BTPG) ήταν ένα 12 
πρόγραµµα στο Η.Β., που συντόνιζε η Poverty Alliance (η Συµµαχία ενάντια στη Φτώχεια), το 
σκωτσέζικο δίκτυο για την καταπολέµηση της φτώχειας, που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει 
στην κατανόηση της προσπάθειας που γινόταν σε τοπικό επίπεδο για την καταπολέµηση της 
φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Το πρόγραµµα στόχευε κυρίως 
στο να εµπλέξει άτοµα µε εµπειρία στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό στην 
κατανόηση του «τι λειτουργεί». Το πρόγραµµα έθεσε τη συµµετοχή στο κέντρο του έργου 
ευαισθητοποίησης· κατάφερε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση µέσα από την ενεργό εµπλοκή  
ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος ατόµων και οργανώσεων στην ανάπτυξη και αξιολόγηση 
των πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού σε τοπικό επίπεδο. 
 
 Τι καταφέραµε 
 
Το πρόγραµµα υιοθέτησε την ευρωπαϊκή ιδέα µιας «Αξιολόγησης 
Οµοτίµων» ως βασική δοµή που παρείχε τη δυνατότητα 
βαθυστόχαστης και διεξοδικής συζήτησης µεταξύ των συµµετεχόντων. 
Το σηµαντικότερο είναι ότι εισήγαγε και την ιδέα της «πολιτικής 
οµοτίµων», καθιερώνοντας το σαφές µήνυµα ότι η εµπειρία και 
γνώση όλων των συµµετεχόντων εκτιµήθηκε ισάξια· ανεξάρτητα 
από το αν αποκτήθηκε µέσα από επαγγελµατική έκθεση στην 
πολιτική ή µέσω της βιωµατικής εµπειρίας από τις 
επιδράσεις της πολιτικής. Ένα επιπλέον όφελος της 
οργάνωσης της «Αξιολόγησης Οµοτίµων» ήταν η ευελιξία 
στον καθορισµό της δοµής και του περιεχοµένου του 
γεγονότος.  
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Τρεις τοπικές αρχές συµµετείχαν στο BTPG, όπου κάθε µια ακολουθεί διαφορετική πολιτική 
αλλά η κάθε µια σχετίζεται µε τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα θέµατα του Εθνικού Σχεδίου 
∆ράσης του ΗΒ:  
 
 
• Swansea:                Στρατηγική για το Παιδικό Παιχνίδι για το Swansea 
• Newham:                 Πρόσβαση στην εργασία για τα άτοµα µε αναπηρία 
• Γλασκώβη:              ∆ουλεύοντας για την Χρηµατοδότηση Οικογενειών   

 
 
Σε καθένα από τους παραπάνω τοµείς πραγµατοποιήθηκε µια διήµερη εκδήλωση 
«αξιολόγησης οµοτίµων», όπου συγκεντρώθηκαν συνολικά 300 άτοµα. Αυτό σήµαινε ότι 
υπήρχαν διάφορα «σηµεία εισόδου» για τα άτοµα µε εµπειρία στη φτώχεια, εξασφαλίζοντάς 
τους ότι θα µπορούσαν να συνεισφέρουν όταν ένιωθαν ότι η συµβολή τους θα είχε 
µεγαλύτερη επίδραση. Υπήρχαν τέσσερεις βασικοί τοµείς στο πρόγραµµα όπου εµπλέκονταν 
άµεσα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό: η Οµάδα Αναφοράς, οι 
Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις, οι συναντήσεις Αξιολόγησης Οµοτίµων, και οι 
Επακόλουθες Συναντήσεις  
 
Η Οµάδα Αναφοράς: H συγκεκριµένη οµάδα έπαιξε βασικό ρόλο στο πρόγραµµα, βοηθώντας 
να καθορισθούν οι υπό αξιολόγηση πολιτικές και οι πρωτοβουλίες, δίνοντας συµβουλές 
σχετικά µε τη δοµή για τις Αξιολογήσεις Οµοτίµων, αλλά και συµµετέχοντας σε κάθε µια από 
τις Αξιολογήσεις για να βοηθήσουν στο σχεδιασµό των µαθηµάτων. Η δέσµευση που 
απαιτείται για συµµετοχή στην Οµάδα Αναφοράς δεν πρέπει να υποτιµάται. Η 
παρακολούθηση των συναντήσεων της Οµάδας πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο, όπου κάθε 
µια από τις τρεις διήµερες Αξιολογήσεις Οµοτίµων απαιτούσαν επί το πλείστον τουλάχιστον 
ένα βράδυ µακριά από το σπίτι. 
Παρά τη σηµαντική δέσµευση χρόνου, τέσσερεις συµµετέχοντες από τα λαϊκά στρώµατα 
συµµετείχαν στην Οµάδα Αναφοράς, ένας από κάθε τοµέα όπου πραγµατοποιήθηκαν οι 
Αξιολογήσεις Οµοτίµων και ένας συµµετέχοντας µε εµπειρία στον εθνικό διάλογο µέσω της 
συµµετοχής του στην οµάδα που ξεκινούσε το πρόγραµµα. Όλοι οι συµµετέχοντες από τα 
λαϊκά στρώµατα παρουσίασαν πολλές εµπειρίες στην Οµάδα Αναφοράς – εµπειρίες δράσης 
τους στην τοπική κοινότητα, ζωής µε χαµηλό εισόδηµα, εργασίας µε χαµηλό µισθό, ή 
αναπηρία, ή πληρωµένης εργασίας στην κοινότητα. Όλες οι παραπάνω εµπειρίες 
εµπλούτισαν το έργο της Οµάδας Αναφοράς και συντέλεσαν στο να ανταποκρίνεται η Οµάδα 
περισσότερο σε θέµατα που θίγονταν στις Αξιολογήσεις Οµοτίµων. 
Οι Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις: Οι εν λόγω συναντήσεις σχεδιάστηκαν για τους 
χρήστες υπηρεσιών και τα άτοµα µε εµπειρία στη φτώχεια που είχαν προσφερθεί εθελοντικά 
να συµµετέχουν στην Αξιολόγηση Οµοτίµων. Σκοπός των δυο προπαρασκευαστικών 
συναντήσεων ήταν να αναπτύξουν τις ικανότητες των ατόµων για να εξασφαλίσουν τη 
µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή τους στην Αξιολόγηση Οµοτίµων. Η εκτίµηση του 
προγράµµατος τόνισε ότι οι εν λόγω συναντήσεις ήταν βασικές για τη δηµιουργία 
εξισορροπηµένου διαλόγου ανάµεσα στους διαµορφωτές τοπικής και εθνικής πολιτικής και τα 
άτοµα µε εµπειρία στη φτώχεια. 
Η Αξιολόγηση Οµοτίµων: Πρόκειται για το κύριο µέρος της διαδικασίας. Σκοπός της 
Αξιολόγησης Οµοτίµων ήταν να δηµιουργήσει µια ουσιαστική συζήτηση για τις πολιτικές που 
στοχεύουν στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού ανάµεσα στα 
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άτοµα που η ζωή ή η δουλειά τους επηρεάζονται από τις συγκεκριµένες πολιτικές. Στόχος της 
δεύτερης µέρας της Αξιολόγησης Οµοτίµων ήταν να κατανοήσουν γιατί (ή αν) η εφαρµογή 
πολιτικής ήταν επιτυχής και να καθορίσουν ποια µαθήµατα είναι κατάλληλα για την εφαρµογή 
κοινωνικής πολιτικής στο µέλλον. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης µέρας όλοι οι συµµετέχοντες 
χωρίστηκαν σε µικρές οµάδες που αποτελούνταν από µια µείξη συµµετεχόντων λαϊκής βάσης, 
εκπροσώπων των τοπικών αρχών, του εθελοντικού τοµέα και της εθνικής ή τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Κάθε µικρή οµάδα είχε και ένα διαµεσολαβητή και ένα άτοµο που κρατούσε 
σηµειώσεις για να εξασφαλίσει την ακριβή καταγραφή των συζητήσεων. 
Η Τελική Συνάντηση: Η εν λόγω συνάντηση πραγµατοποιήθηκε έξι εβδοµάδες µετά την 
Αξιολόγηση Οµοτίµων και είχε ως σκοπό να δώσει στους συµµετέχοντες λαϊκής βάσης τη 
δυνατότητα ανατροφοδότησης στο προσχέδιο αναφοράς από τη συνάντηση.  Πρόκειται για 
µια πολύ καλή ευκαιρία να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα άτοµα αξιολόγησαν την εµπειρία και 
αν είχαν κάποιες αλλαγές να προτείνουν για τη διάταξη περιεχοµένου. Επιπλέον, απέδειξε τη 
δέσµευση του προγράµµατος για ανάµειξη των συµµετεχόντων λαϊκής βάσης, 
διαβεβαιώνοντας ότι οι απόψεις τους και οι εµπειρίες τους εκπροσωπούνταν καταλλήλως στα 
βασικά πορίσµατα της αναφοράς. 
Τι µάθαµε     
Συµπεριλαµβανοµένων όλων των «Οµοτίµων»     
 
Η ανοµοιότητα των συµµετεχόντων που εµπλέκονται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν 
καθοριστική για της επιτυχία του. Ιδιαίτερα ασυνήθιστη αλλά σηµαντική για την επίτευξη των 
στόχων του προγράµµατος ήταν η συµµετοχή τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
κεντρικών και περιφερειακών αρχών µαζί µε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. Η συνύπαρξη 
αυτή ήταν απαραίτητη για µπορέσει το πρόγραµµα να εντοπίσει το χάσµα ανάµεσα σε αυτό 
που «πρέπει» να γίνεται σύµφωνα µε τις εθνικές πολιτικές που στοχεύουν στη φτώχεια και τον 
αποκλεισµό και την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των εν λόγω πολιτικών. 
Η Συµµετοχή να πρέπει κατέχει θέση σε όλες τις πτυχές του προγράµµατος. 
 
 
Προετοιµασία πριν την εµπλοκή στην  αξιολόγηση της συµµετοχικής πολιτικής.  
 
 
Όπως περιγράφεται παραπάνω, το πρόγραµµα περιλάµβανε δυο συναντήσεις προ-
Αξιολόγησης Οµοτίµων. Οι εν λόγω συναντήσεις απευθύνονταν αποκλειστικά στους 
συµµετέχοντες της κοινότητας και θεωρούνταν τόσο ως άσκηση «ανάπτυξης ικανοτήτων» όσο 
ως δυνατότητα των συµµετεχόντων της κοινότητας να τονίσουν τις βασικές προτεραιότητες για 
συζήτηση. Ένα σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος BTPG ήταν η αξιολόγηση πολιτικής και 
εφαρµογής σχετικά µε το «τι λειτουργεί» και τι δε λειτουργεί, από την προοπτική της ίδιας της 
οµάδας στόχου. Μέρος της διαδικασίας ήταν να κατανοήσουν τα άτοµα την αξία της 
προσωπικής εµπειρίας, και πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επηρεάσει την κυβερνητική 
πολιτική.  
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Επιδράσεις στο Εθνικό ∆ίκτυο, µαθήµατα που αποκοµίσαµε  
Το πρόγραµµα πέτυχε τους στόχους του για εµπλοκή των συµµετεχόντων λαϊκής βάσης στην 
εκτίµηση και στην υποβολή συστάσεων για τις πολιτικές σχετικά µε τις µελλοντικές προτάσεις 
της κυβέρνησης για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα 
περισσότερα από τα ενεργά στελέχη της κοινότητας που εµπλέκονται στο πρόγραµµα 
εξακολουθούν να συµµετέχουν ενεργά στο ∆ίκτυο και σε άλλες δράσεις που αναλαµβάνει. 
Επιπλέον, το πρόγραµµα επέλεξε µια βασική σύσταση για το επόµενο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 
της κυβέρνησης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση, λόγου χάρη την οργάνωση αξιολογήσεων 
οµοτίµων για βασικές πολιτικές καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Οι εν λόγω αξιολογήσεις οµοτίµων έχουν αποδειχτεί ένα καλό εργαλείο ελέγχου 
της πραγµατικότητας και έχουν προσφέρει πλούτο γνώσεων για τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια που επηρεάζονται από τη στρατηγική του ΕΣ∆. Εποµένως, η ανάµειξη τους είναι 
καθοριστική από την αρχή!  
Peter Kelly  
Poverty Alliance –µέλος του EAPN Η.Β. 
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Και κάτι ακόµα…  
Αναφορικά µε άλλο έργο στο Η.Β. σχετικό µε τη συµµετοχή 
Εκτός από το πρόγραµµα Bridging the Policy Gap (Γεφυρώνοντας το 
Χάσµα Πολιτικής), το πρόγραµµα Get Heard  (Υψώστε τη φωνή σας) 
οργανώθηκε από την Οµάδα Εργασίας Κοινωνικής Πολιτικής (SPTF) – 
τα ∆ίκτυα για την καταπολέµηση της φτώχειας στο Η.Β. – και 
χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Τοµέα Εργασιών 
και Συντάξεων, τη διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση Oxfam και την 
Εκκλησία της Σκωτίας. Τα δίκτυα για την καταπολέµηση της φτώχειας 
που συµµετείχαν αφιέρωσαν όλα χρόνο και πόρους για την επιτυχία του 
προγράµµατος. 
Το πρόγραµµα κοινοποίησε ένα Get Heard Toolkit (Βοήθηµα για το 
πρόγραµµα Get Heard ) και διεξήγαγε πάνω από 100 σεµινάρια στο Η.Β. 
για να δώσει τη δυνατότητα στα άτοµα µε άµεση εµπειρία της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισµού να κατανοήσουν και να εµπλακούν στο 
έργο διαµόρφωσης κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης 
http://www.ukcap.org/getheard/downloads.htm#tkit. Το πρόγραµµα 
λειτούργησε επίσης και ως έµπνευση και στήριξη για έναρξη της 
συµµετοχής και σε άλλες χώρες. 
∆ροµολογήθηκαν και µεταγενέστερα προγράµµατα στο Η.Β. που 
∆ηµιούργησαν Γέφυρες για την Κοινωνική Ενσωµάτωση και τη 
Γεφύρωση του Χάσµατος Πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες 
αναφορικά µε όλο το εν λόγω έργο και τη σχέση του µε το έργο 
συµµετοχής που διεξήχθη από τα τέσσερα µέλη του EAPN Η.Β. –  το 
EAPN Cymru (Ουαλία), το EAPN Αγγλίας, το EAPN Βόρειας Ιρλανδίας 
και την Poverty Alliance (Συµµαχία ενάντια στη Φτώχεια) στη Σκωτία, 
επισκεφθείτε το www.povertyalliance.org 
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«Όπου και να πάω αναφέρω τη γεφύρωση του χάσµατος πολιτικής, καθώς πιστεύω ότι 
είναι ένας έξοχος τρόπος εργασίας, να εµπλακούν όλα τα άτοµα από την κυβέρνηση, τις 
τοπικές αρχές, τις εθελοντικές οργανώσεις, τους δέκτες κοινωνικών υπηρεσιών και ιδίως τα 
µέλη της κοινότητας. Αυτός είναι πραγµατικά ο µόνος τρόπος εργασίας για την επίτευξη 
των καλύτερων αποτελεσµάτων - για τα άτοµα που δεν έχουν εµπρακτή εµπειρία εργασίας 
σε ορισµένες θέσεις, είναι πολύ σηµαντικό να έχουν εµπειρία από πρώτο χέρι. Τα µέλη της 
κοινότητας αισθάνονται ότι εκτιµούνται ως άτοµα και οι απόψεις τους γίνονται σεβαστές. 
Πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές πρέπει να συντάσσονται µε τη δική τους συνεισφορά» 
Ακτιβιστής της Κοινότητας, Swansea 
  
  Θα’ ταν υπέροχο να µπορεί να εφαρµοσθεί η συγκεκριµένη πολιτική σε ευρύτερη κλίµακα 
– θα ήθελα να βλέπω περισσότερα γεγονότα σαν και αυτά, βοηθούν τα άτοµα λαϊκής 
βάσης να αισθάνονται ότι ενισχύονται», Ακτιβιστής , Λονδίνο, Borough of Newham 
  
 Χρειάζεται να εντάξουµε περισσότερους δέκτες κοινωνικών υπηρεσιών σε γεγονότα σαν κι 
αυτά· τα άτοµα που έχουν εµπειρία από τη λαϊκή βάση παρέχουν στους διαµορφωτές 
πολιτικής πληροφορίες για τις επιδράσεις των πολιτικών τους σε απλούς ανθρώπους, και 
µε όσα µπορούν να τους βοηθήσουν να εργαστούν πιο αποτελεσµατικά». Υπάλληλος της 
Κοινότητας, Γλασκώβη 
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Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας 
Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια- 

Καταλύτης για τη Συµµετοχή 
 

 
Το 2001, υπό την εαρινή Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βέλγικη κυβέρνηση πρότεινε 
την ιδέα συν-διοργάνωσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µιας Ευρωπαϊκής Συνάντησης 
Ατόµων που βιώνουν τη Φτώχεια. Στην παρούσα φάση, επρόκειτο για µια επαναστατική ιδέα, 
και τα αποτελέσµατά της έδειξαν την ανάγκη να δίνεται χώρος για στοχασµό και διάλογο σε 
µόνιµη βάση. Τα µέλη του EAPN παρακολούθησαν την πρώτη συνάντηση, αλλά το EAPN 
αναµείχθηκε πιο ενεργά στο εν λόγω ενδιαφέρον έργο από το 2003, σε συνεργασία µε τις 
χώρες που κατέχουν την εαρινή προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
 
Οι επτά συναντήσεις που διεξήχθησαν µέχρι τώρα έχουν αναπτύξει µια δυναµική σχετικά µε 
τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. Κάθε συνάντηση είχε τις δικές τις 
προκλήσεις, καινοτόµες ιδέες και βελτίωση µεθοδολογίας. Με την εµπλοκή συµµετεχόντων 
στην διαδικασία αξιολόγησης, οι συναντήσεις εξελίσσονταν κάθε χρόνο µε διαφορετικούς 
τρόπους:  
 

1. παρουσίαση προπαρασκευαστικής διαδικασίας 
2. έλεγχος και ανάπτυξη της µεθοδολογίας εργασίας 
3. εντοπισµός θεµάτων µεγάλης σχετικότητας µε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια 
4. διερεύνηση της γλώσσας και παρουσίαση µη-λεκτικών στοιχείων επικοινωνίας, και το 

κυριότερο 
5. δηµιουργία παρόµοιων εθνικών διαδικασιών για την προώθηση της συµµετοχής των 

ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
 
Παρουσίαση µιας προπαρασκευαστικής διαδικασίας  
 
Μολονότι η προπαρασκευαστική προετοιµασία δεν αποτελούσε µέρος των πρώτων 
συναντήσεων, στην παρούσα φάση ένας εθνικός συντονιστής συνεργάζεται µε κάθε 
αντιπροσωπεία ούτως ώστε να βοηθήσει τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια να 
προετοιµαστούν από πριν για τις ευρωπαϊκές συναντήσεις. Οι εθνικές αντιπροσωπείες 
πραγµατοποιούν συναντήσεις, συζητούν θέµατα σχετικά µε τα ζητήµατα κάθε συνάντησης και 
µερικές φορές προετοιµάζουν την κοινή ή ατοµική συνεισφορά στις ευρωπαϊκές συναντήσεις. 
Η εν λόγω προπαρασκευαστική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα άτοµα που 
βιώνουν τη φτώχεια να εµπλακούν στις ευρωπαϊκές συναντήσεις – αν και ενδέχεται να µην 
ταξιδέψουν για να συναντήσουν τα άτοµα από άλλες χώρες, έχουν την ευκαιρία να 
συνεισφέρουν στις εθνικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Επιπλέον, για πολλούς 
συµµετέχοντες, η εµπλοκή στις ευρωπαϊκές συναντήσεις αποτελεί µοναδική εµπειρία, και 
ορισµένοι έχουν ανάγκη από στήριξη για να αφουγκραστούν όλες τις νέες πληροφορίες και να 
αντιµετωπίσουν την έλλειψη άµεσης επίδρασης στη ζωή τους πίσω στην πατρίδα. 
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Έλεγχος και βελτίωση της µεθοδολογίας εργασίας    
  
Είναι δυνατό να είναι επιτυχηµένη µια συνάντηση, όταν περισσότερα από 250 άτοµα µιλούν 
πάνω από 20 διαφορετικές γλώσσες; Τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό, 
αλλά µε πολύ δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη µιας περιεκτικής και συµµετοχικής 
µεθοδολογίας εργασίας, και προσεκτικό σχεδιασµό εργαστηρίων, ολοµέλειας, και διαλόγου 
ανάµεσα στα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τους κρατικούς λειτουργούς. Κάθε χρόνο 
παρουσιαζόταν και ένα νέο στοιχείο στη µεθοδολογία, που βασιζόταν στην προσεκτική 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και στον τρόπο που τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια 
αισθάνονται στις συναντήσεις. 
 
 Εντοπίζοντας θέµατα µεγάλης σχετικότητας µε τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια.      
 
∆ε µπορεί κανείς να περιµένει ακαδηµαϊκή προσέγγιση του φαινόµενου της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού τη στιγµή που καλούνται να συµµετέχουν τα άτοµα που υποφέρουν 
από τη στέρηση βασικών αναγκών. Στη διάρκεια επτά χρόνων, οι συναντήσεις διερεύνησαν 
ζητήµατα που σχετίζονταν µε την καθηµερινή πραγµατικότητα των ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια. 
 
  

 
 
 
 
Οι επτά συναντήσεις που διεξήχθησαν ως τώρα είχαν τα ακόλουθα θέµατα:  
 
 1.Στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και εισοδήµατα του 2001 
 2. Καλές πρακτικές συµµετοχής 
 3. Η συµµετοχή λειτουργεί αµφίδροµα 2004 
 4.Εικόνες και αντιλήψεις για τη φτώχεια 2005 
 5. Πως αντιµετωπίζουµε την καθηµερινή ζωή; 2006 
 6. Ενίσχυση της προόδου, σχεδιασµός επόµενων βηµάτων 2007 
 7. Τέσσερεις πυλώνες στον Αγώνα ενάντια στη Φτώχεια: κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
κοινωνικής ωφέλειας , στέγαση και ελάχιστο εισόδηµα 2008 
 
 

 
Θα ήθελα να τονίσω τη σηµασία του θέµατος της φετινής χρονιάς «η εικόνα της φτώχειας». 
Είναι πολύ δύσκολο να αγωνισθείς ενάντια στη φτώχεια και να προωθήσεις την ανάµειξη 
όλων των παραγόντων τη στιγµή που ένα µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
εξακολουθεί να έχει αρνητική εικόνα της φτώχειας και των φτωχών. Είναι πολύ δύσκολο να 
πείσεις τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια ότι η κατάστασή τους µπορεί να αλλάξει, όταν οι 
άλλοι τους κάνουν συνεχώς να νιώθουν ένοχοι: αυτοί φταίνε που είναι φτωχοί, και αυτοί 
ευθύνονται για την κατάστασή τους».   
 
 

       Bruno GONCALVEZ,  2005 
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Χρειάστηκε χρόνος  για να αποκτήσουν τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια την κυριότητα της 
όλης διαδικασίας στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις µε την ενίσχυση των Εθνικών Συντελεστών. Η 
άµεση συµµετοχή στην προπαρασκευαστική διαδικασία επιτεύχθηκε σταδιακά, µε τις γνώσεις 
που αποκόµισαν από κάθε συνάντηση και τη ενίσχυση της άποψης ότι τα άτοµα που βιώνουν 
τη φτώχεια όχι µόνο χρειάζονται να µοιράζονται την δική τους πραγµατικότητα, αλλά και 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διάλογο µε τους διαµορφωτές πολιτικής για την 
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ενάντια στη φτώχεια και τις δυνατότητες βελτίωσής τους. 
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∆ιερεύνηση της Γλώσσας και παρουσίαση µη-λεκτικών στοιχείων επικοινωνίας  
 
Η διερµηνεία σε όλες τις γλώσσες των συµµετεχόντων δεν αρκεί για να διευκολυνθεί η 
συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στη συνάντηση. Οι συναντήσεις απαιτούν 
λιγότερη τεχνική και περισσότερο καθηµερινή χρήση της γλώσσας, χωρίς ωστόσο να 
υποτιµάται η ανάγκη για ενδυνάµωση των ατόµων µέσω της χρήσης της γλώσσας. Όπως το 
έθεσε ένας Γερµανός συµµετέχων : 

 
 
Επιπλέον, παρουσιάστηκε σηµαντική πρόοδος µε την παρουσίαση µη-λεκτικών διαστάσεων 
επικοινωνίας στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια. Ανοίχτηκε 
δρόµος για την έκφραση δηµιουργικότητας και αισθηµάτων στις εθνικές αντιπροσωπείες. Από 
την τρισδιάστατη εκπροσώπηση της φτώχειας σε µια τουριστική έκθεση πολυµέσων, η οπτική 
επικοινωνία άγγιξε τους διαµορφωτές αποφάσεων όχι µε τις στατιστικές αλλά µε την 
καθηµερινή πραγµατικότητα µέσω της δύναµης των εικόνων που παρουσιάστηκαν. 
 
Μια έκθεση κινητών πολυµέσων που παρουσιάστηκε από τους συµµετέχοντες της 4ης 
Ευρωπαϊκής Συνάντησης των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια µε τον τίτλο “Do You See 
What I See?” («Βλέπετε Ό,τι Βλέπω;») ταξίδεψε σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ, προκαλώντας 
ευαισθητοποίηση για τα διαφορετικά πρόσωπα και την πραγµατικότητα της φτώχειας στην 
Ευρώπη, ενώ οι αγώνες των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια συνεχίζονται σε καθηµερινή 
βάση. Βίντεο µε τις τελευταίες συναντήσεις έχουν επίσης παρουσιαστεί σε φόρουµ φέρνοντας 
κοντά τους διαµορφωτές αποφάσεων και τους ακτιβιστές για την καταπολέµηση της φτώχειας.  
 
 
∆ηµιουργία εθνικών διαδικασιών που προωθούν τη συµµετοχή των ατόµων που 
βιώνουν τη φτώχεια 
 
Η τρίτη Ευρωπαϊκή συνάντηση έθεσε σηµαντικά ερωτήµατα για τη συµµετοχή σε εθνικό 
επίπεδο.  Μέλη του Εθνικού ∆ικτύου του EAPN µετέφεραν τις ερωτήσεις στις κυβερνήσεις τους 
και έχουν, έγκαιρα, καταφέρει να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή και παρόµοιων συναντήσεων των 
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια σε εθνικό (και ορισµένες φορές σε περιφερειακό ή τοπικό) 
επίπεδο σε ορισµένα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισµένες χώρες οι 
συγκεκριµένες διαδικασίες έχουν γίνει ανεξάρτητες διαδικασίες µε τη δέσµευση των 
διαµορφωτών πολιτικής να επιδράσουν καθοριστικά στη φτώχεια.  Άλλες χώρες δεν έχουν 
ακόµα  καθιερώσει τέτοια συστήµατα, αλλά τα Εθνικά ∆ίκτυα του EAPN συνεχίσουν να 
ασκούν πίεση για την ανάµειξη των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στην διαµόρφωση 
πολιτικής, την εφαρµογή και την αξιολόγησή της. 
 
Οι Ευρωπαϊκές συναντήσεις δεν έχουν στόχο να υποκαταστήσουν το έργο των πολλών 
οργανώσεων και δικτύων που εργάζονται για τα συµφέροντα των ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια και τον αποκλεισµό. Στοχεύουν στο να αναγνωρίσουν τη φωνή των ατόµων που 

«Αισθάνοµαι την ανάγκη να επικοινωνήσω µε απλούς όρους και να µη 
χρησιµοποιώ όλη αυτή την ειδική φρασεολογία , αλλά αν δε γνωρίζω το λεξιλόγιο 
που χρησιµοποιούν οι διαµορφωτές αποφάσεων και οι πολιτικοί, δεν θα µπορώ να 
υπερασπισθώ των εαυτό µου. Γι’ αυτό και προτιµώ να γνωρίζω και τους δυο 
τρόπους επικοινωνίας ούτως ώστε να µπορώ να αποφασίζω µόνος µου ποιον να 
χρησιµοποιήσω και σε κάθε περίσταση». 
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βιώνουν τη φτώχεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και την εµπλοκή τους στις 
οργανώσεις που εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής τους και την προώθηση του στόχου για 
µια κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη. Το κυριότερο, οι εν λόγω συναντήσεις αποτελούν µια ευκαιρία 
ελέγχου του πως οι πολιτικές µείωσης της φτώχειας και του αποκλεισµού επιδρούν στην 
καθηµερινή ζωή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
Σαφώς το ταξίδι των επτά συναντήσεων ήταν περιπετειώδες και εκπαιδευτικό. Άτοµα που 
βιώνουν τη φτώχεια προκάλεσαν τους διαµορφωτές πολιτικής για τις γνώσεις τους σχετικά µε 
την πραγµατικότητα της φτώχειας και την επίδραση των πολιτικών που σχεδιάζουν. 
Προκάλεσαν  τα ενεργητικά µέλη και τις ΜΚΟ που τους εκπροσωπούν να δηµιουργήσουν το 
χώρο για πραγµατική συµµετοχή στις δηµόσιες συζητήσεις τους. Τέλος, προκάλεσαν τον 
τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει τη φτώχεια στους κόλπους της σε όλα τα 
επίπεδα. Οι συναντήσεις συνεχίζονται και κάθε µια θα προσφέρει περισσότερα µαθήµατα για 
το πώς θα γίνει η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια πραγµατικότητα παντού! 
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Και κάτι ακόµα…  
Σχετικά µε τον εθνικές επιδράσεις των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων των 
Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια 
 
 
Η επιλογή των θεµάτων είναι σηµαντική όχι µόνο για τα άτοµα που βιώνουν τη 
φτώχεια που συµµετέχουν στις συναντήσεις, αλλά και για τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Και είναι έτσι τα πράγµατα που, µετά τη συνάντηση, πολλά 
Εθνικά ∆ίκτυα έχουν προκαλέσει τις κυβερνήσεις σχετικά µε την έλλειψη 
εθνικών φόρουµ έκφρασης των προβληµατισµών, αναγκών και απόψεών για 
τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. Αυτό οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην 
οργάνωση παρόµοιων συναντήσεων σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα 
στην Αυστρία, το Λουξεµβούργο, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την 
Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερµανία, την Πορτογαλία και την Τσέχικη ∆ηµοκρατία 
και ακόµα και σε δια-συνοριακό επίπεδο ανάµεσα στο Βέλγιο και τη Γαλλία.  
 
 
Οι κυβερνήσεις και οι ΜΚΟ γνωρίζουν πλέον την προστιθέµενη αξία εµπλοκής 
των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων, 
και έχουν µετατρέψει τις εν λόγω συναντήσεις σε τακτικές εθνικές, και σε 
ορισµένες χώρες σε περιφερειακές διαδικασίες. 
 
 
Οι δια-συνοριακές συναντήσεις οργανώνονται κάθε χρόνο µεταξύ των ∆ικτύων 
του EAPN του Βελγίου και της Γαλλίας, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία των 
Ευρωπαϊκών Συναντήσεων. Οι συγκεκριµένες συναντήσεις έχουν στόχο να 
συγκρίνουν την κατάσταση των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό στις δυο χώρες  και να ανταλλάσσουν αποτελεσµατικές 
πρακτικές στην κοινωνική πολιτική. 
 
 
Λεπτοµερείς πληροφορίες για κάθε µια από τις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής 
Συνάντησης  και τα συµπεράσµατα θα βρείτε στο 
http://www.eapn.eu/content/view/600/14/lang,en/  
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Η Συµµετοχή Είναι ∆υνατή! 
Συµπερασµατικά Σχόλια και Συστάσεις 

 
Στο κέντρο του EAPN βρίσκεται η ισχυρή δέσµευση για ενίσχυση της συµµετοχής των ατόµων 
που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Όπως δείχνουν και οι εµπειρίες των 
Εθνικών ∆ικτύων του EAPN που είναι συγκεντρωµένες στη συγκεκριµένη έκδοση, η 
συµµετοχή είναι αρχή, µέθοδος εργασίας και στόχος σε πολλές οργανώσεις στην Ευρώπη. 
Πέρα από αυτό, µακροπρόθεσµός στόχος όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων  είναι να γίνει 
η συµµετοχή πραγµατικότητα παντού στην Ευρώπη. 
 
Οι µελέτες περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν εδώ εντοπίζουν στοιχεία που καθορίζουν την 
επιτυχή συµµετοχή. Περιλαµβάνουν όρους που πρέπει να γίνονται σεβαστοί όσον αφορά τα 
άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια που αποφασίζουν να εµπλακούν, τις οργανώσεις που 
αναπτύσσουν τέτοιου είδους µηχανισµούς εσωτερικά και τους διαµορφωτές αποφάσεων που 
πρέπει να δώσουν µια ευκαιρία στους επωφελούµενους της πολιτικής να συζητήσουν για τη 
συνεισφορά τους.2 
 
Η Συµµετοχή δεν έχει καθορισµένο τύπο ή µέθοδο. Παίρνει διάφορες µορφές, ανάλογα µε το 
επίπεδο και τις συνθήκες όπου εµφανίζεται, κάτι που την κάνει πιο ενδιαφέρουσα. Εντούτοις, 
όπως δείχνουν οι εν λόγω µελέτες περιπτώσεων, η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη 
φτώχεια είναι µια διαδικασία εκµάθησης για τα άτοµα, τις οργανώσεις και τους διαµορφωτές 
πολιτικής που εµπλέκονται και είναι πολύ σηµαντικό να γίνουν τα πρώτα βήµατα. 
 
Ανεξαρτήτως των συνθηκών, οι εµπειρίες των Εθνικών ∆ικτύων του EAPN τονίζουν ότι ο 
χρόνος, η πολιτική δέσµευση και οι οικονοµικοί πόροι είναι οι βασικοί παράγοντες που δίνουν 
πνοή στη συµµετοχή. 
 
Η ενίσχυση της εµπλοκής των ατόµων σε οργανώσεις αυτό-υποστήριξης ή καταπολέµησης της 
φτώχειας βοηθά στην καλλιέργεια αυτοπεποίθησης, ικανοτήτων και δίνει δυνατότητες 
ενδυνάµωσης σε άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον αποκλεισµό για να ξεπεράσουν τις 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιµετωπίζουν, να βρουν νέα κίνητρα για τους αγώνες 
τους, νέα εργασία και να συµµετέχουν στην κοινωνία. 
 
Η συµµετοχή µετατρέπει τις οργανώσεις σε έκφραση των αναγκών και προβληµατισµών των 
πολιτών. ∆εν αποτελούν µόνο πλατφόρµες άσκησης πίεσης, αλλά και φόρουµ όπου τα άτοµα 
γνωρίζονται για να µάθουν το ένα από το άλλο και να ενώσουν τις εµπειρίες και τις ιδέες τους 
για να λύσουν κοινά προβλήµατα. Είναι εποµένως σηµαντικό για τις οργανώσεις φτώχειας να 
δώσουν χώρο στα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον αποκλεισµό, κάτι που θα επιφέρει 
µια πιο συνειδητή και καθοριστική στάση στον αγώνα εναντία στην φτώχεια και τον 
αποκλεισµό. Αν εφαρµόσουν αυτό, οι οργανώσεις θα κερδίσουν νοµιµότητα και αξιοπιστία 
µπροστά στις κοινότητες και τους εταίρους τους. 
 
Η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στη διαµόρφωση πολιτικής  εµπλουτίζει 
τις πολιτικές και διαµορφώνει την κυριότητα ανάµεσα στους επωφελούµενους. Είναι σαφές ότι 
η πολιτική που διαµορφώνεται χωρίς την ενεργό συνεισφορά εκείνων στους οποίους 
απευθύνεται θα παραµείνει καλή στη θεωρία αλλά όχι στην πράξη.  Η ανάµειξη των ατόµων 
                                                
2 Τα εµπόδια και οι συνθήκες για τη συµµετοχή έχουν αποτελέσει θέµα ενός κεφαλαίου της έκδοσης 
του EAPN Η ΕΕ Που Επιθυµούµε και στην Έκθεση της 3ης Ευρωπαικής Συνάντησης των Ατόµων που 
Βιώνουν τη Φτώχεια. Και τα δυο είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του EAPN www.eapn.eu 
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που βιώνουν τη φτώχεια από τα στάδια σχεδιασµού βοηθά να παγιωθούν οι πολιτικές στην 
πραγµατικότητα και βελτιώνει τη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Η διαµόρφωση συµµετοχικής 
πολιτικής θα εξασφαλίσει το γεγονός ότι οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στις κοινότητες και τις γειτονιές τους.  
 
Η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
πολιτικής θα εξασφαλίζει το γεγονός ότι οι πολιτικές θα συνεχίζουν να σχετίζονται µε το σκοπό 
που εξυπηρετούν. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι οι αποτελεσµατικές πολιτικές για την 
αντιµετώπιση της φτώχειας ωφελούν όλη την κοινωνία. Οι κοινωνικές πολιτικές από µόνες 
τους δε µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τη φτώχεια και κατά συνέπεια η 
συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια πρέπει να ενισχύεται µε όλες τις σχετικές 
πολιτικές. 
 
Μολονότι οι εµπειρίες που έχουν συγκεντρωθεί εδώ ενισχύουν τα παραπάνω οφέλη, 
µοιράζονται παράλληλα και τους αγώνες και τις αποτυχίες που προκύπτουν όταν η συµµετοχή 
γίνεται πραγµατικότητα. Είναι σηµαντικό να επικεντρωθούµε στις επιδράσεις της συµµετοχής 
στη ζωή των ατόµων που εµπλέκονται. Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια αγωνίζονται συχνά 
στην καθηµερινή τους πραγµατικότητα, και έχουν τόσο πολύ συνηθίσει να έρχονται 
αντιµέτωπα µε εµπόδια και αρνητικές καταστάσεις, που δυσκολεύονται να διαχειριστούν  
θετικές εµπειρίες. Παροµοίως, όταν οι διαµορφωτές αποφάσεων δεν είναι έτοιµοι να 
ακούσουν και να πάρουν µέρος σε αυθεντικό διάλογο, αλλά προτιµούν να παρευρίσκονται σε 
συναντήσεις για να µαρκάρουν τα σωστά κουτάκια, η συµµετοχή γίνεται βαρύ φορτίο για τα 
άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
Τα παραδείγµατα του εν λόγω βιβλίου αποδεικνύουν ότι υπάρχουν λύσεις στα προβλήµατα 
και ότι - αντίθετα µε τις προκαταλήψεις – τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια θέλουν να 
εµπλέκονται, και ότι σε τελική ανάλυση τα οφέλη της συµµετοχής υπερτερούν των απωλειών. 
Πρέπει εποµένως να επικεντρωνόµαστε όχι στο να ρίχνουµε το φταίξιµο στους «φτωχούς» για 
τη φτώχεια τους, αλλά στο να κατανοούµε τις πραγµατικές αιτίες και παράλληλα να τις 
αντιµετωπίζουµε. 
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Στα επόµενα χρόνια, το EAPN θα αυξήσει τις προσπάθειες να συγκεντρώσει  συµµετοχικές 
πρακτικές και πολιτικές και θα συνεχίσει να ενισχύει την πλήρη ενσωµάτωση και συµµετοχή 
των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η συµµετοχή ΒΟΗΘΑ τα άτοµα που να ξεφύγουν από τη 
φτώχεια και ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ τα συστήµατα που τη δηµιουργούν, και θα συνεχίσουµε να 
κινητοποιούµε τους αναγκαίους πόρους και την δηµόσια στήριξη για να απελευθερώσουµε την 
Ευρώπη από τη φτώχεια. 
 
Tanya Basarab 
EAPN 

Μετά από όλες τις εµπειρίες µας, για µας στο EAPN, συµµετοχή σηµαίνει: 
 
Σεβασµός των ατόµων και άρση των στερεότυπων 
 
Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και εξάλειψη της προκατάληψης 
 
∆ηµιουργία διεξόδων από τη φτώχεια 
 
Συµµετοχή και αλληλεγγύη 
 
Ενεργός συµµετοχή στα κοινά 
 
Περιεκτικές, ποικίλες και ισχυρές οργανώσεις 
 
Μετασχηµατισµός, νοµιµότητα και κυριότητα 
 
Χρόνος και οικονοµικοί πόροι 
 
Πρόκληση των συστηµάτων 
 
Εµπλουτισµένες πολιτικές µε θετικές επιδράσεις 
 
Πολιτική δέσµευση για την εξάλειψη της φτώχειας 
 
Κατανόηση των πραγµατικών αιτιών της φτώχειας 

 
 

Η Συµµετοχή είναι ∆υνατή! 
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(Οπισθόφυλλο)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εν λόγω έκδοση δίνει έµφαση στην ποικιλία προσεγγίσεων µεταξύ των µελών του 
EAPN για τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια και τον αποκλεισµό στο 
έργο της κοινότητας, στις οργανώσεις µας και στην διαµόρφωση πολιτικής και λήψη 
αποφάσεων. 20 χρόνια εµπειρίας των µελών του EAPN έχουν περάσει κατά ένα µεγάλο 
µέρος και έχουν πολλαπλασιασθεί µέσα από προγράµµατα, δοµές και ανταλλαγές. Η 
συγκεκριµένη έκδοση έχει στόχο να κάνει τις εµπειρίες καλλιέργειας της συµµετοχής 
πιο ορατές. 
 
Περιγράφοντας τις µελέτες περιπτώσεων, κάθε Εθνικό ∆ίκτυο προσπάθησε να θίξει τα 
ακόλουθα ερωτήµατα: 
Πως ορίζουµε ή αντιλαµβανόµαστε τη φτώχεια; Σε ποιο γενικό πλαίσιο παρουσιάστηκε 
η εµπειρία; Ποια ήταν τα επιτεύγµατα; Ποιες ήταν οι προκλήσεις και ποιες οι επιδράσεις 
στο Εθνικό ∆ίκτυο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το 1990, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της 
Φτώχειας (EAPN) αποτελεί ανεξάρτητο δίκτυο µη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ) και οµάδων που εµπλέκονται στον αγώνα ενάντια 
στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό στα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα µέλη του EAPN έχουν στόχο να θέσουν 
τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια ψηλά στην ηµερήσια διάταξη της ΕΕ 

και να διασφαλίσουν τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ µε στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού. Για περισσότερες πληροφορίες: www.eapn.eu  
 



 81 

 
 
 
 
 
 
 


