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Πρόλογος
Η αποδοτικότητα θα πρέπει να εξισορροπηθεί µε το ζήτηµα της δικαιοσύνης
Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης έχει αποτελέσει µία από τις πιο επιτυχηµένες
εµπειρίες στην εξάλειψη του πολέµου και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων για
τους λαούς της – συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών
δικαιωµάτων. Σε αυτή την κρίσιµη στιγµή, η ΕΕ αντιµετωπίζει την πρόκληση διατήρησης του
δυναµικού της ρόλου στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της και στην παροχή
καθοδήγησης και µιας δυναµικής συνεισφοράς στην ευηµερία του υπόλοιπου κόσµου.
Μία από τις πιο κρίσιµες εργασίες που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα είναι να
πείσει τους πολίτες και κατοίκους της ότι συνεργασία µέσω των οργάνων της ΕΕ είναι ο πιο
αποτελεσµατικός τρόπος για να διατηρηθεί µια Ευρώπη όπου αξίες, όπως η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα – όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 του
παρόντος βιβλίου ως «µία καλή ζωή για όλους» - να µπορούν να τηρηθούν πλήρως. Για να
λάβουµε ένα τέτοιο αποτέλεσµα απαιτείται από την ΕΕ να δείξει πως µπορεί να
διαδραµατίσει ένα ρόλο για να διασφαλίσει µία κοινωνικά υπεύθυνη «παγκοσµιοποίηση»
όπου η κοινωνική δικαιοσύνη εντός της ΕΕ δεν πραγµατοποιείται εις βάρος της φτώχειας και
της περιβαλλοντικής καταστροφής στον αποκαλούµενο «αναπτυσσόµενο κόσµο».
Η ‘ΕΕ που Εµείς Επιθυµούµε’ που βασίζεται στην εµπειρία όσων βιώνουν φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισµό, αποτελεί µία µοναδική συνεισφορά στην πρόσφατη συζήτηση για το
µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταποκρίνεται στα ιδεώδη που προτείνονται στο παρόν
κείµενο και µπορεί να αποτελέσει έναν επίκαιρο και σχετικό τρόπο προώθησης της
εµπιστοσύνης στο µέλλον της ΕΕ. Η παρούσα δηµοσίευση απαιτεί από την ΕΕ να θέσει το
θέµα της δικαιοσύνης στην κοινωνία στο κέντρο των προτεραιοτήτων της, αποδίδοντας στο
ζήτηµα αυτό εξίσου προσοχή µε αυτή που παραχωρεί στο θέµα της αποδοτικότητας στην
οικονοµία.
Το παρόν βιβλίο περιγράφει τη σύγχρονη πραγµατικότητα της µάχης κατά της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού στην ΕΕ, ενώ παράλληλα απεικονίζει, µέσω προσωπικών
ιστοριών, την εµπειρία που κρύβεται πίσω από τη συγκλονιστική πραγµατικότητα: ότι
τουλάχιστον 68 εκατοµµύρια άτοµα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ βιώνουν φτώχεια. Τα
ερωτήµατα που εγείρονται από τους συντελεστές δεν περιλαµβάνουν µονάχα ‘πώς να
επιτύχουµε την ανταγωνιστικότητα σε µια παγκόσµια οικονοµία’, αλλά περισσότερο το
ερώτηµα ‘τι είδους αναπτυξιακό µοντέλο µπορούµε να επιδιώξουµε που δεν θα βασίζεται στη
δηµιουργία τεράστιων ανισοτήτων στις κοινωνίες µας’. Υπάρχουν ερωτήµατα που στοχεύουν
άµεσα στο τι είδους κοινωνία επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε και να υποστηρίξουµε. Η
ανεύρεση απαντήσεων στα ερωτήµατα αυτά απαιτεί την ενεργή συµµετοχή των ατόµων που
βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό, όπως υποδεικνύει το κεφάλαιο περί
«συµµετοχής» του παρόντος.
Με µεγάλη µου χαρά συνιστώ το παρόν βιβλίο σε όσους ενδιαφέρονται για τη µελλοντική
ανάπτυξη της ΕΕ. Ευελπιστώ ότι θα παρέχει έµπνευση για περαιτέρω στοχασµό και
συζήτηση και ότι θα λάβει την προσοχή που δικαίως του αξίζει. Εύχοµαι πραγµατικά να
συµβάλλει, όπως υποδεικνύει ο τίτλος του, στην ανάπτυξη της «ΕΕ που Εµείς Επιθυµούµε».

Federico Mayor
∆ιευθυντής
Foundation for a Culture of Peace

Γενική Εισαγωγή
Η ‘ΕΕ που Επιθυµούµε’ αποτελεί το τρίτο βιβλίο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου κατά της Φτώχειας (EAPN)
και στόχο του έχει να συµβάλλει στη συζήτηση και τις πολιτικές που απαιτούνται για την εξάλειψη της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην ΕΕ. Το βιβλίο ‘Καταπολεµώντας τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό: Μια νέα ορµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση;’ (2000) ήταν το πρώτο που εξέδωσε το
EAPN. Εξέταζε την τάση ανάπτυξης συγκεκριµένων εθνικών πολιτικών για την αντιµετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού σε ορισµένα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Το βιβλίο αυτό εξέταζε το
ερώτηµα πως αυτές οι αναδυόµενες εθνικές πολιτικές σχετίζονταν µε την προτεινόµενη Κοινοτική
δράση στο χώρο βάσει του νέου άρθρου 137 της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Το δεύτερο βιβλίο του
EAPN µε τίτλο ‘∆ηµιουργώντας έναν αποφασιστικό αντίκτυπο στη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό;’ (2002) ήταν µία αναφορά προόδου σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
κοινωνική ενσωµάτωση. Αυτή η στρατηγική ενσωµάτωσης της ΕΕ προέκυψε από το Συµβούλιο της
Λισαβόνας του 2000 και πολλά από τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής ήταν σύµφωνα µε τις
προτάσεις που περιείχε το πρώτο βιβλίο του EAPN.
Το βιβλίο ‘Η ΕΕ που Επιθυµούµε’ έχει διαφορετικό σκοπό από τις προηγούµενες δύο δηµοσιεύσεις. Το
βιβλίο εµφανίζεται σε συγκεκριµένο σηµείο στην ιστορία της ανάπτυξης της ΕΕ. ∆ύο εξέχουσες
απόψεις κυριαρχούν την περίοδο αυτή · πρώτον, η διεύρυνση της ΕΕ και δεύτερον, οι συζητήσεις γύρω
από την επικύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης για την ΕΕ. Τα γεγονότα αυτά δηµιουργούν µία
περίοδο για στοχασµό και συζήτηση σχετικά µε το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο ενός κόσµου που
επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την παγκοσµιοποίηση. Η παρούσα δηµοσίευση έχει ως στόχο
να συµβάλλει στις σκέψεις και τις συζητήσεις αυτές, από την προοπτική των ατόµων που συµµετέχουν
ενεργά στη µάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Ενώ οι συγγραφείς των
κεφαλαίων σχετίζονται άµεσα µε το έργο του EAPN, το περιεχόµενο των άρθρων τους δεν
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις κοινές απόψεις του EAPN. Η δηµοσίευση αποσκοπεί στο να εγείρει
συζητήσεις εντός των µελών του EAPN, καθώς και να αγγίξει και να δηµιουργήσει συζήτηση εντός της
ευρύτερης κοινωνίας.
Η παρούσα δηµοσίευση χωρίζεται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος επιδιώκει να δώσει µία γενική
επισκόπηση της ανάπτυξης των πολιτικών της ΕΕ κατά της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης και να
παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν την έκταση του προβλήµατος της φτώχειας εντός
ενός τόσο πλούσιου τµήµατος του πλανήτη, όπως η ΕΕ. Το πρώτο µέρος παρέχει επίσης µία απεικόνιση
των «στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη φτώχεια» που τονίζει τη σπουδαιότητα των ατόµων που
αναλαµβάνουν να κάνουν τις αναλύσεις των στατιστικών στοιχείων.
Το δεύτερο µέρος έχει δύο πτυχές. Περιλαµβάνει µία σειρά δοκιµίων που παρέχουν αποδείξεις ότι
υπάρχει µία δραµατική πολιτική αποτυχία όσον αφορά την αποτελεσµατική καταπολέµηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού εντός και εκτός της ΕΕ. Τα δοκίµια αυτά εξετάζουν τα κύρια
αίτια της αποτυχίας αυτής και δηµιουργούν ζήτηση για µία πολιτική ηγεσία που θα αφουγκράζεται τις
καθηµερινές προσδοκίες των πολιτών και κατοίκων των Κρατών Μελών της ΕΕ. Τα δοκίµια αυτά

αναγνωρίζουν ότι ορισµένα Κράτη Μέλη είναι πιο αποτελεσµατικά από άλλα στον τοµέα αυτό και
τονίζουν προτάσεις, υπάρχουσες και νέες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να µεταµορφώσουν τη
σύγχρονη πραγµατικότητα.
Η δεύτερη πτυχή του δευτέρου µέρους περιλαµβάνει µια σειρά από πορτρέτα ατόµων που βιώνουν
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό. Τα πορτρέτα παρουσιάζουν µια µατιά µερικών πραγµατικοτήτων
από τα 68 εκατοµµύρια άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό, σύµφωνα µε τις
στατιστικές. Στα πορτρέτα µερικές φορές χρησιµοποιούνται τα πραγµατικά ονόµατα των ατόµων, άλλες
φορές παραλείπονται, ωστόσο αποτελούν καταστάσεις πραγµατικής ζωής. Τα πορτρέτα απεικονίζουν τη
ζηµιά που έχουν υποστεί άτοµα λόγω της αποτυχίας να οργανώσουµε την κοινωνία µας έτσι ώστε να
έχουν όλοι πρόσβαση στα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, καθώς και δείχνουν τρόπους µε τους οποίους
άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό µπορούν να ξεπεράσουν σηµαντικά εµπόδια και
να συµβάλλουν στη δηµιουργία της ΕΕ που επιθυµούµε.

Μέρος Πρώτο
Γενική Επισκόπηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού στην ΕΕ
Η Ανάπτυξη και το Τρέχον Πλαίσιο για τις Πολιτικές της ΕΕ κατά της Φτώχειας και της
Ενσωµάτωσης
Brian Harvey
Προγράµµατα φτώχειας της ΕΕ
Η µάχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της φτώχειας έχει περάσει από πολλά διακριτά στάδια, τα οποία
καταγράφονται στο παρόν εν συντοµία. Το 1975 γνώρισε την εκκίνηση της δράσης της ΕΕ κατά της
φτώχειας µε το πρώτο πρόγραµµα κατά της φτώχειας (1975-1980). Επρόκειτο για ένα πειραµατικό,
εκπαιδευτικό στάδιο, µε µικρά προγράµµατα, έρευνες και διερευνήσεις που χρηµατοδοτήθηκαν στα
εννέα Κράτη Μέλη εκείνης της περιόδου. Αυτό οδήγησε σε µια αναφορά, η οποία συνόψιζε τις γνώσεις
µας για τη φτώχεια στην Ευρώπη εκείνη την εποχή: τη σχετική έκταση της φτώχειας στα διάφορα
Κράτη Μέλη, την αναγνώριση εκείνων των χωρών όπου το πρόβληµα ήταν περισσότερο και λιγότερο
έντονο, τις οµάδες που επηρέαζε περισσότερο, τις πολιτικές αντιµετώπισης των διάφορων κρατών
µελών και τους κύριους παίκτες που συµµετείχαν, εστιάζοντας στο ρόλο των εθελοντικών και
κοινοτικών οργανισµών ή των Μη Κυβερνητικών Οργανισµών (ΜΚΟ). Πράγµατι, η Κοινή Έκθεση
Ενσωµάτωσης (Joint Inclusion Report) του 2004 µπορεί να γίνει αντιληπτή ως µία πιο δοµηµένη µορφή
µιας παράδοσης καταγραφών που χρονολογείται την περίοδο σύνταξης της αναφοράς σηµατοδοτώντας
το τέλος του πρώτου προγράµµατος κατά της φτώχειας, πάνω από 20 χρόνια, το 1981.
Το δεύτερο πρόγραµµα της φτώχειας της ΕΕ (1985-89) σηµατοδότησε µία συστηµατική προσπάθεια να
συλλέξουµε εµπειρίες και να πραγµατοποιήσουµε έναν αντίκτυπο στη φτώχεια σε διάφορα διακριτά
θέµατα, όπως αστική και αγροτική δράση, περιθωριοποιηµένες οµάδες, νεαρά άτοµα σε κίνδυνο και
ανύπαντροι γονείς. Τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν µε τα θέµατα αυτά απαιτούνταν να έχουν
διεθνικούς εταίρους, ενώ στην Κολονία της Γερµανίας ιδρύθηκε ένα κέντρο διάχυσης πληροφοριών
σχετικά µε το πρόγραµµα.

Το πρόγραµµα Φτώχεια 3 (1989-94) σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο. Το πρόγραµµα απλοποιήθηκε σε ένα
επίπεδο µε τρία θέµατα µόνο: αστικό, αγροτικό και καινοτοµία, αλλά έγινε πιο σύνθετο σε άλλο επίπεδο
µε την εισαγωγή της αρχής της συνεργασίας όπου οι ΜΚΟ απαιτούνταν να συνεργάζονται µε
κυβερνητικούς φορείς στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της φτώχειας σε αστικά και αγροτικά
περιβάλλοντα. Επίσης, µέρος του προγράµµατος Φτώχεια 3 ήταν οι αρχές της συµµετοχής και της
πολυδιαστατικότητας. Ένα παρατηρητήριο για τη φτώχεια πλαισίωνε το έργο του προγράµµατος.
Όταν το πρόγραµµα τελείωσε, είχε ήδη τεθεί η πλατφόρµα για σηµαντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή
δράση για τη φτώχεια. Είχε ετοιµαστεί το πρόγραµµα Φτώχεια 4 µε σκοπό να αποµακρυνθεί από τα
πρακτικά έργα και να στραφεί σε πρωτοβουλίες για πολιτικές κατά της φτώχειας. Κατά τη διάρκεια του
‘καυτού’ καλοκαιριού της ευρωπαϊκής προεδρίας του Ντελόρ, πραγµατοποιούνταν έντονες συζητήσεις
για συντονισµένες δράσεις πολιτικών κατά της φτώχειας, καθώς και για εναρµόνιση των συστηµάτων
κοινωνικής πρόνοιας για να τεθούν δίχτυα ασφαλείας κατά της φτώχειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι στόχοι αυτοί κατέληξαν σε οικτρή αποτυχία µε το βέτο του Γερµανού Καγκελάριου Κολ για το
πρόγραµµα Φτώχεια 4 και την επακόλουθη, επιτυχή νοµική δράση από το Ηνωµένο Βασίλειο και τη
Γερµανία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω της δράσης που έλαβε κατά της φτώχειας που, όπως
είπαν, υπερέβη της εξουσίας της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο συµφώνησε, ενώ η ΕΕ
εξουσιοδοτήθηκε σαφώς να λάβει δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισµού µε τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ και η πρόοδος θα µπορούσε πάλι να συνεχιστεί.
Από προγράµµατα της ΕΕ κατά της φτώχειας σε µία Στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ
Μετά τον αποκλεισµό του τέταρτου προγράµµατος κατά της φτώχειας της ΕΕ και µετά από εξαντλητική
άσκηση πολιτικής πίεσης, εισήχθησαν τα άρθρα 136 και 137 στην πλέον γνωστή Συνθήκη του
Άµστερνταµ, η οποία έδωσε στην ΕΕ σαφείς δικαιοδοσίες να προωθήσει τη συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών στη µάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Μετά την εισαγωγή των
άρθρων αυτών, δηµιουργήθηκε ένας συλλογισµός σχετικά µε την ανάπτυξη µιας απάντησης προς τα
άρθρα αυτά. Το EAPN ήταν από τους πρώτους που συνέβαλαν στο συλλογισµό αυτό.
Ο συλλογισµός αυτός επέφερε ορισµένα απτά αποτελέσµατα όταν στο Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2000, οι
ηγέτες Κρατών και Κυβερνήσεων όρισαν ένα νέο στρατηγικό στόχο για την επόµενη δεκαετία για την ΕΕ: «να
γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία του κόσµου βασισµένη στις γνώσεις, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη παρέχοντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή». Στο ίδιο συµβούλιο συµφώνησαν επίσης ότι «ο αριθµός των ατόµων που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό στην Ένωση είναι απαράδεκτος» και ότι «θα πρέπει να λάβουµε
µέτρα για να προκαλέσουµε έναν αποφασιστικό αντίκτυπο στην εξάλειψη της φτώχειας». Η µέθοδος που θα πρέπει
να χρησιµοποιηθεί για να επιτευχθεί αυτός ο στρατηγικός στόχος περιγράφηκε ως Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού
(ΑΜΣ).
Η Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ) διαµορφώθηκε βάσει της υπάρχουσας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση και διαθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:
•
Τη διόρθωση κοινών ευρωπαϊκών στόχων ή/και κατευθυντήριων οδηγιών για την επίτευξη των
απαιτούµενων σκοπών.

•
Την παγίωση κοινών ευρωπαϊκών δεικτών και µέτρων σύγκρισης, µε τους οποίους να µετριέται η
πρόοδος.
•
Τη µετάφραση των κοινών στόχων ή/και κατευθυντήριων οδηγιών σε εθνικά προγράµµατα ή σχέδια
δράσης.
•
Περιοδική παρακολούθηση, εκτίµηση και αξιολόγηση από οµότιµους της υλοποίησης των εθνικών προγραµµάτων
ή σχεδίων δράσης ως αµοιβαία διαδικασία εκµάθησης.
ΟΙ Κοινοί Στόχοι για τη Στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ συµφωνήθηκαν στο Συµβούλιο της Νίκαιας το
2000 ως εξής:
•
∆ιευκόλυνση της συµµετοχής στην απασχόληση και πρόσβαση όλων σε πόρους, δικαιώµατα, αγαθά και
υπηρεσίες.
•
Αποτροπή του κινδύνου αποκλεισµού.
•
Παροχή βοήθειας στα πιο ευάλωτα άτοµα.
•
Κινητοποίηση όλων των σχετικών παικτών.
Μία σειρά από 21 δείκτες, γνωστοί ως οι ∆είκτες του Laeken (επειδή συµφωνήθηκαν στο Συµβούλιο του
Laeken το 2001) έχουν συµφωνηθεί ως βάση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου της
υλοποίησης της στρατηγικής. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν δείκτες
συγκεκριµένους για κάθε χώρα.
Τα µέσα για την ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής σε επίπεδο Κράτους Μέλους αποτέλεσαν η ανάπτυξη
και υλοποίηση περιοδικών Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την ενσωµάτωση, τα οποία θα συντάσσονταν
χρησιµοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο βασισµένο στους συµπεφωνηµένους κοινούς στόχους. Ως µέρος της
προκαταρτικής φάσης προς τη στρατηγική αυτή, τα δέκα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων
των Βουλγαρία και Ρουµανία, συµφώνησαν µε τις εκθέσεις της Επιτροπής, γνωστές ως Κοινά
Υποµνήµατα Ενσωµάτωσης.
Σχετικά µε το τέταρτο στοιχείο της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού, εκτίµηση και αξιολόγηση από
οµότιµους, υπάρχει µία ετήσια έκθεση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ της Επιτροπής και του Συµβουλίου, η
οποία στην παρούσα φάση είναι γνωστή ως Κοινή Έκθεση της Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης (πριν το 2005 ήταν γνωστή ως Κοινή Έκθεση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης). Οι εκθέσεις
αυτές περιλαµβάνουν αξιολόγηση της ανάπτυξης και της υλοποίησης της στρατηγικής Ενσωµάτωσης της
ΕΕ και ένα πίνακα αποτελεσµάτων που βασίζεται στους δείκτες του Laeken για τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό. Επιπλέον, ένα πλήθος γεγονότων «Αξιολόγησης από Οµότιµους» έχουν

οργανωθεί όπου σχετικοί παίκτες από Κράτη Μέλη και µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από ΜΚΟ,
Τοπικές Αρχές και Κοινωνικούς Εταίρους, εξετάζουν συγκεκριµένες πρακτικές που έχουν προτείνει τα
Κράτη Μέλη ως πιθανά παραδείγµατα καλής πρακτικής στη µάχη κατά της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Για την υποστήριξη στοιχείων της στρατηγικής Ενσωµάτωσης της ΕΕ και την ενθάρρυνση της
συµµετοχής σχετικών παικτών, η Επιτροπή παρείχε χρηµατοδότηση µέσω του Προγράµµατος
Κοινωνικού Αποκλεισµού.
Οµοίως, αναπτύχθηκαν επίσης Ανοιχτές Μέθοδοι Συντονισµού, αλλά σε µικρότερο βαθµό, στο χώρο
των συντάξεων και της πρόσβασης της υγείας και µακροπρόθεσµης περίθαλψης. Η Επιτροπή έχει
προτείνει µέσω µιας διαδικασίας βελτιστοποίησης να θέσει αυτές τις διαδικασίες και τη στρατηγική
ενσωµάτωσης σε ένα κοινό πλαίσιο µε µία συµπεφωνηµένη σειρά κοινών στόχων και ρυθµίσεων.

Ποια µηνύµατα έχουν προκύψει από τη Στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ;
Η καίρια µάθηση και τα µαθήµατα από την στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ από την άποψη της
Επιτροπής και των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών καταγράφονται στην ετήσια Κοινή Έκθεση για
την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση. Άλλοι σχετικοί παίκτες, καθώς και Μη
Κυβερνητικοί Οργανισµοί, προσφέρουν τις παρατηρήσεις τους σε αυτή την αναφορά και οι
παρατηρήσεις αυτές µερικές φορές αντικατοπτρίζονται στο περιεχόµενό της.
Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση
Η Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση διαθέτει ένα
σηµαντικό σώµα και όγκο ενηµερωµένων πληροφοριών. Είναι άκρως αναλυτική και ανατρέχει στα
εθνικά σχέδια δράσης κατά θέµατα, στόχους και χώρες. Η Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία
και την Κοινωνική Ενσωµάτωση θέτει µία συνεκτική δοµή διεξοδικής ανάλυσης 25 Εθνικών Σχεδίων
∆ράσης για την Ενσωµάτωση. Επιπλέον, η έκθεση του 2005 περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο για τις κοινές
εργασίες που έχουν γίνει στα Κράτη Μέλη για τις συντάξεις και την ενεργό γήρανση. Η έκθεση αυτή
είναι απαραίτητη για όσους ενδιαφέρονται για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό στην ΕΕ.
Η Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση (2005) χωρίζεται σε
δύο κυρίως µέρη. Το πρώτο µέρος παρέχει µια επισκόπηση των βασικών εξελίξεων σχετικά µε την
κοινωνική ενσωµάτωση, τις συντάξεις και την ενεργό γήρανση, καθώς και εντοπίζει τα βασικά
µηνύµατα των πολιτικών που προκύπτουν από την εν λόγω επισκόπηση. Το δεύτερο µέρος παρέχει µια
ανάλυση για τις δαπάνες και τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής προστασίας, µια επισκόπηση της πιο
πρόσφατης σειράς των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Ενσωµάτωση και µια σειρά που περιλαµβάνει
υπόβαθρα χωρών περιγράφοντας τις βασικές προκλήσεις για τις σχετικές χώρες. Επιπλέον, το δεύτερο
µέρος παρέχει µία σειρά από σχετικά στατιστικά στοιχεία. Για πιο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία,
συµβουλευτείτε τα δεδοµένα που έχουν δηµοσιευθεί στην Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση του 2004. Βασικές πληροφορίες από τα δεδοµένα αυτά περιλαµβάνονται στο δεύτερο
κεφάλαιο του παρόντος.
Στο τµήµα που καλείται «Βασικές προτεραιότητες των πολιτικών» η έκθεση εντοπίζει επτά βασικές
προτεραιότητες πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτεραιότητες είναι οι εξής:

•
Αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας.
•
Εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.
•
Αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
•
Εξάλειψη της παιδικής φτώχειας.
•
Εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης.
•
Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες.
•
Αντιµετώπιση των διακρίσεων και αύξηση της ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρίες, των εθνικών
µειονοτήτων και των µεταναστών.
Σχετικά µε την ενδυνάµωση της διαδικασίας κοινωνικής ενσωµάτωσης της ΕΕ, η έκθεση προτρέπει τα
Κράτη Μέλη να:
•
Παγιώσουν ισχυρότερους δεσµούς µεταξύ της πολιτικής ενσωµάτωσης και της πολιτικής οικονοµίας και
απασχόλησης.
•
Ενδυναµώσουν τη διοικητική και θεσµική ικανότητα, καθώς και τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας
και καλύτερο συντονισµό σε διάφορους κυβερνητικούς τοµείς και επίπεδα.
•
Εστιάσουν σε βασικά θέµατα και να θέσουν πιο φιλόδοξους στόχους.
•
Ενδυναµώσουν τις πολιτικές παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για να επιτύχουν τους ίδιους σκοπούς, ζητείται από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να:
•
Ενδυναµώσουν την επικράτηση στόχων κοινωνικής ενσωµάτωσης σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.
•
Κάνουν καλύτερη χρήση της δυνατότητας της ΑΜΣ να συµβάλλει στην αποτελεσµατική παράδοση.
•
∆ιασφαλίσουν ότι τα διαρθρωτικά κεφάλαια θα συνεχίσουν να διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση
της κοινωνικής ενσωµάτωσης.

•
Αναπτύξουν περαιτέρω τους κοινούς δείκτες και να βελτιώσουν τις πηγές δεδοµένων.
Η Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ενσωµάτωση αποτελεί ένα κεντρικό
έγγραφο στην τρέχουσα ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η έκθεση
(ή η συσσώρευση ετήσιων εκθέσεων) είναι πλήρης, ενηµερωτική και αναλυτική και εάν ο σκοπό της ΑΜΣ
είναι να βελτιωθούν τα πρότυπα, είναι ένα αξιόλογο όργανο για την προώθηση τέτοιων προτύπων. Παρόλο
που η έκθεση είναι αναπόφευκτα γραµµένη σε προσεκτική γραφειοκρατική γλώσσα, πολλά από τα σχόλιά
της περιέχουν αυστηρότητα. Οι ΜΚΟ θα πρέπει να την χρησιµοποιήσουν πολύ προσεκτικά ως βάση για την
ανάµειξη τους µε τις κυβερνήσεις τους στις πολλαπλές ανεπάρκειες και στην πεζή αδυναµία µερικών
εθνικών σχεδίων δράσης για την ενσωµάτωση.
Ποιοι είναι πιθανό να βιώσουν φτώχεια στην ΕΕ;
Η Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Ενσωµάτωση του 2002, που ασχολήθηκε µε τα τότε 15 Κράτη
Μέλη της ΕΕ, εντόπισε ένα πλήθος περιοδικών κινδύνων ή εµποδίων που σηµαίνει ότι ορισµένα
µεµονωµένα άτοµα, οµάδες και κοινότητες ήταν ευάλωτες προς τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό. Αυτοί οι κίνδυνοι και τα εµπόδια αναγνωρίζονται ως:
•
Μακρόχρονη εξάρτηση από χαµηλά/ανεπαρκή εισοδήµατα
•
Μακρόχρονη ανεργία
•
Χαµηλής ποιότητας απασχόληση ή απουσία εργασίας
•
Χαµηλού επιπέδου εκπαίδευση και αναλφαβητισµός
•
Ενηλικίωση σε ευάλωτο οικογενειακό περιβάλλον, ειδικά οικογένειες µε τρία ή περισσότερα παιδιά ή
άγαµοι γονείς
•
Αναπηρία
•
Κακή υγεία
•
∆ιαβίωση σε περιοχή µε πολλαπλά µειονεκτήµατα
•
Επισφαλής στέγαση και έλλειψη στέγης

•
Μετανάστευση, εθνότητα, ρατσισµός και διακρίσεις
Η Έκθεση για την Κοινωνική Ενσωµάτωση στα 10 νέα Κράτη Μέλη (2005) εντόπισε µία παρόµοια σειρά από
παράγοντες κινδύνου στα νέα Κράτη Μέλη, τους ακόλουθους:
•
Μακρόχρονη ανεργία
•
Χαµηλές/ξεπερασµένες δεξιότητες
•
Μειονεκτήµατα σε εκπαίδευση και κατάρτιση
•
Ενηλικίωση σε φτωχή οικογένεια, ειδικά σε οικογένεια µε τρία ή περισσότερα παιδιά ή µονογονική οικογένεια
•
Αναπηρία ή χρόνιο πρόβληµα υγείας ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοολισµός
•
Όντας µέλος εθνικής µειονότητας (ειδικά Ρόµα) και αντιµετωπίζοντας διακρίσεις
•
∆ιαβίωση σε µικρούς, µειονεκτούντες και συχνά γεωγραφικά αποµονωµένους οικισµούς, ειδικά σε
αγροτικές περιοχές
•
Ενηλικίωση µε ιδρυµατική φροντίδα
•
Οι αιτούντες άσυλο ή οι παράνοµοι µετανάστες
•
Έχοντας εκτεθεί σε ιδιαίτερες κρίσιµες καταστάσεις, όπως φυλάκιση, εγκληµατικότητα και βία ή λαθρεµπόριο.
Οι παραπάνω λίστες είναι σε µεγάλο βαθµό παρόµοιες. Μία προσεκτικότερη µελέτη των εκθέσεων
υποδηλώνει ότι υπάρχουν διαφορές στην έκταση. Τα άτοµα µε αναπηρίες στην ΕΕ των 10 δεν είναι τόσο
φτωχά όσο στην ΕΕ των 15, αλλά βρίσκονται σε ιδρύµατα για περισσότερο καιρό και εποµένως είναι
αποκλεισµένα (στη ∆υτική Ευρώπη, το κίνηµα προς την ενσωµάτωση και τη νοµοθέτηση βασισµένη σε
δικαιώµατα ξεκίνησε νωρίτερα). Η ανεργία σε πολλές χώρες της ΕΕ των 10 είναι πολύ χειρότερη: στο 14%,
σχεδόν ο διπλάσιος µέσος όρος (8%) της ΕΕ των 15 και κοντά στο 20% της Πολωνίας για παράδειγµα.
Ωστόσο, η µεγαλύτερη διαφορά αφορά το λαό Ρόµα. Ο λαός Ρόµα της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης
αποτελεί ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού ορισµένων χωρών, για παράδειγµα 5% µε 7% στην

Ουγγαρία και Σλοβακία. Πέρα από αυτό, η κατάστασή τους είναι δύσκολη, ο αποκλεισµός τους εµφανής και
η φτώχεια τους υπερβολική. Η παροχή βοήθειας στους Ρόµα είναι πιθανώς η µεγαλύτερη πρόκληση που
προκύπτει από τις εκθέσεις ενσωµάτωσης στην ΕΕ των 10 όσον αφορά συγκεκριµένες οµάδες που ζουν στη
φτώχεια.
Οι δυνάµεις που κινούν τη φτώχεια είναι κάπως διαφορετικές στις χώρες της ανατολικής και κεντρικής
Ευρώπης. Οι χώρες αυτές εκτός του ότι είναι σε φάση µετάβασης από µία ελεγχόµενη οικονοµία σε µία
οικονοµία της αγοράς, επίσης αντιµετωπίζουν το είδος της βιοµηχανικής αναδόµησης που ήταν τόσο
οδυνηρή στη δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του 1980. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να αυξηθεί το επίπεδο της
ανεργίας και το ποσοστό της µακρόχρονης ανεργίας να διπλασιαστεί (8% συγκριτικά µε 3% στη ∆ύση). Οι
γυναίκες που ήταν περισσότερο προστατευµένες στο εργατικό δυναµικό κατά τη σοσιαλιστική περίοδο,
έχασαν το µερίδιό τους στην απασχόληση σε περίοδο που η συµµετοχή των γυναικών αυξανόταν στη ∆ύση.
Επίσης, η ανάλυση τονίζει τις διαφορές στις πολιτικές για τη φτώχεια µεταξύ της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των
10 (ενώ αναγνωρίζει ότι εντός κάθε οµάδας υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις). Τα ενεργά µέτρα για την αγορά
εργασίας που αναπτύχθηκαν στη ∆υτική Ευρώπη τη δεκαετία του 1980 είναι ακόµη πολύ καινούργια για τα
νέα Κράτη Μέλη. Η κοινωνική οικονοµία είναι ελαφρώς αναπτυγµένη σε πολλά Κράτη Μέλη της ΕΕ των
10. Η στέγαση αποτελεί µία βασική πρόκληση των πολιτικών: τα τελευταία δέκα χρόνια στις πρώην
κοµµουνιστικές χώρες έλαβαν χώρα δραµατικές αλλαγές στην ιδιοκτησία κατοικίας, καθώς σχεδόν όλο το
απόθεµα της σοσιαλιστικής δηµοτικής στέγασης πέρασε σε προσωπική ιδιοκτησία κατοικίας, που σήµερα
αγγίζει το 92% σε µερικά από τα νέα Κράτη Μέλη. Σήµερα η κατάσταση µέρους αυτής της στέγασης είναι
φτωχή, αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει νέα παροχή κοινωνικής στέγασης για χαµηλόµισθες οµάδες,
γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα µακροπρόθεσµα. Συνήθως, η στέγαση δεν αποτελούσε
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά η εµπειρία δείχνει ξεκάθαρα πόσο στενός είναι ο δεσµός
µεταξύ των πολιτικών για τη στέγαση και του κοινωνικού αποκλεισµού. Στο χώρο των πολιτικών για την
υγεία που είναι αρµοδιότητα της Κοινότητας, υπάρχει µία τεράστια πρόκληση φτώχειας, εφόσον τα
αποτελέσµατα στην υγεία στα νέα Κράτη Μέλη είναι γενικά πολύ χαµηλότερα και επηρεάζουν τους
φτωχούς δυσανάλογα. Οι περιοχές αυτές έχουν µείνει πολύ πίσω σχετικά µε τους δείκτες του τρόπου ζωής
και για να είναι αποτελεσµατικές οι υπηρεσίες υγείας κατά της φτώχειας θα πρέπει να βελτιώσουν την
κάλυψή τους, να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια στην πρόσβαση από µειονεκτούντες οµάδες και να εστιάσουν
περισσότερο στην πρόληψη.
Τα Κράτη Μέλη διαθέτουν ένα σαφές πλεονέκτηµα σε ένα βασικό τοµέα πολιτικής. Σε αντίθεση µε τη
∆υτική Ευρώπη που το πρόβληµα της εγκατάλειψης του σχολείου σε νεαρή ηλικία είναι µία από τις µεγάλες
προκλήσεις της φτώχειας, στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου
σε νεαρή ηλικία είναι χαµηλό. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι πολύ
υψηλό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα φτώχειας που σχετίζονται µε την εκπαίδευση στα
νέα Κράτη Μέλη, καθώς θα πρέπει να γίνουν πολλά για τη βελτίωση της σχολικής αγωγής για τις οµάδες σε
κίνδυνο, τους Ρόµα και τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, οι προσεγγίσεις της δια βίου µάθησης είναι
ελλιπώς ανεπτυγµένες σε πολλά από αυτά τα Κράτη Μέλη.

Κριτική ανάλυση της υλοποίησης της Στρατηγικής Ενσωµάτωσης της ΕΕ
Το EAPN, από το καλοκαίρι του 2003, έχει κάνει τα δικά του σχόλια για τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για
την Ενσωµάτωση και για τη Στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ. Η ανακοίνωσή του που εύστοχα
τιτλοφορείται ‘Που είναι η πολιτική ενέργεια;’, αποτέλεσε ένα κατάλληλο σχολιασµό για τις πολιτικές
καταβολές της ΑΜΣ και για την αποτυχία ή άρνηση των Κρατών Μελών να συµφωνήσουν σε
κυρίαρχους ευρωπαϊκούς στόχους κατά της φτώχειας. Τα βασικά σηµεία του EAPN ήταν:

•
Απαιτούνταν µία πιο ισχυρή κινητήρια δύναµη για να πραγµατοποιηθεί ένας αποφασιστικός αντίκτυπος στον
κοινωνικό αποκλεισµό
•
Ήδη υπάρχοντα σχέδια θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ και να µην είναι µόνο ηθικοπλαστικά
•
Θα πρέπει να υπάρξει µία πιο ισχυρή δέσµευση στη βασισµένη σε δικαιώµατα προσέγγιση
•
Υπάρχουν ελάχιστοι νέοι στόχοι, µε εξαίρεση µίας ή δύο χωρών
•
Υπάρχει ανάγκη για νέους πρόσθετους πόρους
•
Αδυναµία σύνδεσης των σχεδίων δράσης µε τα διαρθρωτικά ταµεία
Το EAPN και η ανάλυση στις Κοινές Εκθέσεις συµφωνούν σε πολλά σηµεία. Και τα δύο συµφωνούν
ότι η δεύτερη περίοδος σχεδίων (στην ΕΕ των 15) είναι καλύτερη από την πρώτη, κατά την άποψη του
EAPN «περισσότερο στρατηγικά, ξεκάθαρα και καλύτερα διατυπωµένα». Συµφωνούν ότι ορισµένα
είναι «περισσότερο εκθέσεις παρά σχέδια». Και τα δύο συµφωνούν ότι τίθεται υπερβολική έµφαση σε
λύσεις «εργασιών» για τη φτώχεια. Συµφωνούν ότι η ανάλυση των φύλων έχει βελτιωθεί, αλλά θα
πρέπει να προοδεύσει και ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην κατάσταση των εθνικών
µειονοτήτων και των µεταναστών. Συµφωνούν ότι η συµµετοχή των ΜΚΟ έχει βελτιωθεί στα σχέδια
του 2003 – ωστόσο το EAPN πιστεύει ότι πολλές διευθετήσεις για την προετοιµασία των σχεδίων ήταν
θολές ή τους έλειπε η δηµόσια ορατότητα. Το EAPN έκανε παρόµοια σχόλια για την ανάπτυξη των
σχεδίων Ενσωµάτωσης στα νέα Κράτη Μέλη.
Το EAPN επικρίνει τον τρόπο που υπάρχει έλλειψη ισορροπίας σε ορισµένα σχέδια. ∆ηλώνει ότι
ορισµένες κυβερνήσεις τα έχουν χρησιµοποιήσει για να επιδείξουν τις ισχυρότερές τους πολιτικές κατά
της φτώχειας, εξαιρουµένων των πολιτικών εκείνων που στην πραγµατικότητα αυξάνουν τα επίπεδα της
φτώχειας. Στο σηµείο αυτό το EAPN επικρίνει τις «καλές πρακτικές» που έχουν υποβάλλει τα Κράτη
Μέλη στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης τους. Σε ποια ήταν τα κριτήρια βασίστηκαν; Ορισµένα δεν είναι
καθόλου αντιπροσωπευτικά, δηλώνει. Αφορούν µόνο ορισµένα άτοµα και δεν παρουσιάζουν γνώση της
πολιτικής στην ενδιαφερόµενη χώρα. Τα παραδείγµατα καλής πρακτικής τείνουν να εστιάζουν στον
δηµόσιο τοµέα και να αγνοούν αξιόλογα παραδείγµατα από ΜΚΟ. Φαίνεται ότι έχουν προστεθεί για να
ικανοποιήσουν τη γεωγραφική ισορροπία και να αντιπροσωπεύσουν ένα ευρύ φάσµα δηµόσιων αρχών.
∆εν υπήρξε διαβούλευση µε ΜΚΟ ως προς ποια θα έπρεπε να προστεθούν.
Στα καταληκτικά του σχόλια, το EAPN τονίζει τον τρόπο µε τον οποίο δηµοσκοπήσεις πάντα δείχνουν
υποστήριξη, µεταξύ των λαών της Ευρώπης, για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέµηση
της φτώχειας. ∆ηλώνει ότι τώρα δίνεται µια πραγµατική ευκαιρία να συνδυαστούν οι φιλοδοξίες του
ευρωπαϊκού έργου µε τα πραγµατικά συναισθήµατα των κοινών ανθρώπων και να γεφυρωθεί το χάσµα
µεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εάν
περισσότερη πολιτική ενέργεια µεταδοθεί στις εργασίες κατά του κοινωνικού αποκλεισµού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο των Κρατών Μελών.

Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες σχολιασµούς για την Κοινή Έκθεση Ενσωµάτωσης έγινε από την
Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι από τους τελευταίους που θα απέδιδε ένα στοχαστικό κοινωνικό
σχολιασµό, αλλά στην προκειµένη περίπτωση η επιτροπή έχει φανεί αντάξια των προσδοκιών αυτών
που υποστήριξαν το σχηµατισµό της. Η Gilberte Marin-Moskovitz, η σοσιαλίστρια δήµαρχος του
Belfort της Γαλλίας ήταν η συντονίστρια.
Η Επιτροπή των Περιφερειών χαρακτήρισε τους στόχους που υιοθέτησαν τα Κράτη Μέλη ως
φιλόδοξους, ποσοτικούς, πολυδιάστατους, άρτια σχεδιασµένους ως προς της προοδευτική τους
υλοποίηση, λαµβάνοντας υπόψη τις µεγάλες αποκλίσεις στα επίπεδα της σχετικής φτώχειας, τα οποία
ποικίλλουν σηµαντικά από το ένα κράτος στο άλλο. Ο κοινωνικός αποκλεισµός επηρεάζει όλο και
περισσότερο κόσµο. Η Marin-Moscovitz εκφράζει ότι όσοι βιώνουν φτώχεια χρειάζονται πρακτική βοήθεια
για να παραµείνουν ολοκληρωµένα µέλη της κοινωνίας. «Εποµένως ο κοινωνικός αποκλεισµός θα πρέπει να
αποτελέσει συλλογική προτεραιότητα καταπολεµώντας τις καταστρεπτικές συνέπειες της αστάθειας και της
περιθωριοποίησης και θα πρέπει να περιλαµβάνει τη µάχη κατά όλων των µορφών διάκρισης (ρατσισµός,
φυλετισµός, διακρίσεις κατά ατόµων µε αναπηρίες, οµοφοβία, θρησκευτικές και ηλικιακές διακρίσεις)».
∆ηλώνει ότι «Είναι πραγµατικά θλιβερό να παρατηρούµε ότι οι πιο επίµονες µορφές φτώχειας (ανεργία,
µονογονικές οικογένειες, ηλικιωµένα άτοµα που ζουν µόνα, άτοµα µε αναπηρίες, ανειδίκευτοι νέοι, πολυµελείς
οικογένειες) έχουν επιδεινωθεί».
Αναζητάει εξηγήσεις που υπερβαίνουν τα συµβατικά όρια της κυβερνητικής εξήγησης. Υποστηρίζει ότι ο
κοινωνικός αποκλεισµός έχει επιδεινωθεί από την αστάθεια της αγοράς εργασίας, τις µεταθέσεις και τις µαζικές
απολύσεις ως αποτέλεσµα των απρόσµενων δοµικών αλλαγών που µπορεί να συνδέονται µε την
παγκοσµιοποίηση του κεφαλαίου και την ύφεση του οικονοµικού κύκλου που έχουν επίπτωση σε µεµονωµένα
άτοµα και κοινωνίες και επιβαρύνουν τη διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισµού. Η επιτροπή πιστεύει ότι η
στρατηγική κοινωνικής ενσωµάτωσης της Κοινότητας θα πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη το
µακροοικονοµικό πλαίσιο και τον αντίκτυπο της οικονοµικής, χρηµατο-οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
πολιτικής στη λειτουργία της κοινωνίας. Το κράτος διαδραµατίζει «κινητήριο ρόλο» στις διεργασίες των
φορολογικών συστηµάτων, στην κοινωνική προστασία, στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στη στέγαση και στο
δικαίωµα της στέγασης, στη δηµόσια υγεία, στην ελευθερία της πληροφόρησης και στις ίσες ευκαιρίες, ως
απάντηση στις παγκόσµιες ανάγκες των πολιτών.
Η επιτροπή υποδέχτηκε τις βασικές προτεραιότητες που αναγνώρισε η Κοινή Έκθεση Ενσωµάτωσης, για τον
τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε λοιπές πολιτικές της ΕΕ, αλλά είναι σηµαντικό που η έκθεση δεν δίνει
«επαρκή προσοχή» στις πραγµατικές προσπάθειες του προϋπολογισµού που απαιτούνται για δράσεις
προώθησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Η Επιτροπή των Περιφερειών έκανε 17 συστάσεις. Έκανε αρκετές
εκκλήσεις για περισσότερη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων των περισσότερων
αποκλεισµένων οµάδων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία ήταν τα εθνικά σχέδια να µην «παραφορτωθούν
µε µέτρα αµιγώς περιφερειακά και προσαρµοστούν στις τοπικές διαδικασίες διοικήσεων πρόνοιας», γεγονός
που θα περιέπλεκε και θα εµπόδιζε τη σύγκριση µεταξύ των Κρατών Μελών». Με άλλα λόγια, λιγότερο ‘κόψεράψε’ διαδικασίες και πολιτικές µε περισσότερο περιεχόµενο.
Μελλοντικές εξελίξεις της Στρατηγικής Ενσωµάτωσης της ΕΕ
Είναι εµφανές ότι τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Ενσωµάτωση τώρα έχουν αρχίσει να παγιώνονται
ως αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Θα µπορούσαµε να δικαιολογήσουµε
µερικά, ωστόσο όχι όλα, τα µειονεκτήµατα των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Ενσωµάτωση της
περιόδου 2001-2003 επί τη βάσει ότι ήταν η πρώτη άσκηση αυτού του είδους. Τα σχέδια για την
περίοδο 2003-2005 έδειξαν ορατή βελτίωση. Κατ’ επέκταση είναι ακόµη πιο σηµαντικό οι αλλαγές που

προτείνονται τώρα στο όνοµα της βελτιστοποίησης να µην σπάσουν ή αναµειχθούν µε την ορµή που
δηµιουργείται γύρω από τη στρατηγική αυτή.
Η βελτιστοποίηση αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό ‘συµµάζεµα’ του τρόπου µε τον οποίο καθορίζονται
οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έννοια της βελτιστοποίησης αναδύθηκε σχετικά απρόσµενα, ενώ
στις κρίσεις των ΜΚΟ φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία αιτιολόγηση για την έλλειψη διαβουλεύσεων. Η
εκφορά της στην Επικοινωνία του 2003 από την Επιτροπή ήταν αρκετά επαναλαµβανόµενη. Οι λόγοι
που παρουσιάστηκαν για τη βελτιστοποίηση ήταν σύντοµοι και λίγοι σε αριθµό. Όροι όπως
‘συµφόρηση’, ‘ανοργάνωτος’ και ‘πολλαπλασιασµός’ χρησιµοποιήθηκαν για να περιγράψουν την
υπάρχουσα διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών, βέβαια χωρίς περαιτέρω ανάλυση.
Σε ένα επίπεδο, η αρχή της βελτιστοποίησης αξίζει έπαινο. Στην πραγµατικότητα, προτείνει να
συγχρονιστούν, να ενωθούν και να ‘συµµαζευτούν’ οι ανησυχίες για κοινωνική πολιτική που είναι
σήµερα ενσωµατωµένες στο άνω στρώµα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά,
φαίνεται ότι υπάρχουν πραγµατικοί κίνδυνοι ότι η δυναµική φύση των ΕΣ∆ για την Ενσωµάτωση και η
συγκεκριµένη φύση των απαιτήσεων για τις εθνικές κυβερνήσεις θα χαθούν στο νέο σύστηµα. Οι
βασικές ανησυχίες που προέκυψαν από την προσέγγιση βελτιστοποίησης περιλαµβάνουν: σε ποιο
βαθµό θα καταφέρει η Επιτροπή να πιέσει τις εθνικές κυβερνήσεις να γίνουν συγκεκριµένες και
λεπτοµερείς σχετικά µε την κοινωνική ενσωµάτωση, σε όλες τις µορφές της, στα µελλοντικά ΕΣ∆ για
την Ενσωµάτωση; Σε ποιο βαθµό θα τεθεί η πολυδιάστατη φύση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού σε µελλοντικά σχέδια δράσης; Πως θα εκφραστεί η αντιµετώπιση των ακραίων µορφών
της φτώχειας (έλλειψη στέγης) και οριζόντιων θεµάτων (όπως τα φύλα) στην αναθεωρηµένη
στρατηγική; Μέχρι να καταφέρει η Επιτροπή να δώσει απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες, οι ισχυρισµοί
της για τα οφέλη της βελτιστοποίησης δεν θα είναι πολύ πειστικοί.
Μία επιπλέον πρόκληση για τη µελλοντική ανάπτυξη της Στρατηγικής Ενσωµάτωσης της ΕΕ σχετίζεται
µε τη θέση της εντός ή σχετικά µε την αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισαβόνας. Όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως η Στρατηγική της Λισαβόνας σχετίζεται µε την υιοθέτηση στο Συµβούλιο της Λισαβόνας
το 2000 από τους ηγέτες Κρατών και Κυβερνήσεων του στρατηγικού στόχου για τη νέα δεκαετία για
την ΕΕ: «να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία του κόσµου βασισµένη στις γνώσεις, ικανή για
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη παρέχοντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή». Το 2005 πραγµατοποιήθηκε µία επισκόπηση κατά την ενδιάµεση περίοδο σχετικά µε την πρόοδο προς
την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου. Ως αποτέλεσµα αυτής της επισκόπησης οι Ηγέτες Κρατών και
Κυβερνήσεων αποφάσισαν ότι η Στρατηγική θα πρέπει να εστιάσει εκ νέου στην «ανάπτυξη και σε θέσεις
εργασίας». Η απόφαση αυτή, η οποία κατακρίθηκε από κοινωνικούς ΜΚΟ, δηµιουργεί αµφιβολίες για την ανάγκη
για προσεκτική ισορροπία µεταξύ της οικονοµικής προόδου και της κοινωνικής προόδου, που ήταν κεντρική στην
αρχική Ηµερήσια ∆ιάταξη της Λισαβόνας. Η απόφαση αυτή διακινδυνεύει να αποδώσει λιγότερη παρά
περισσότερη πολιτική ενέργεια και ηγεσία στη Στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ. Αυτή η αλλαγή παρουσιάζει µία
περαιτέρω πρόκληση στη βελτιστοποίηση των πολιτικών της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής
ενσωµάτωσης. Μπορεί τελικά η βελτιστοποίηση να προσφέρει ένα βελτιωµένο κοινωνικό πυλώνα ικανό να
δηµιουργήσει µια ισορροπία µε τον οικονοµικό πυλώνα;
Ένας τρόπος, µε τον οποίο οι πολιτικοί ηγέτες της ΕΕ θα µπορούσαν να ξεπεράσουν τις αµφιβολίες και τους
φόβους που σχετίζονται µε την αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ιάταξη της Λισαβόνας, θα ήταν να συµφωνήσουν σε
στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Στο παρελθόν, η
Επιτροπή πίεσε τις κυβερνήσεις των Κρατών Μελών να υιοθετήσουν παρόµοιους κυρίαρχους στόχους για όλη την
Ευρώπη για τη µείωση της φτώχειας. Ένα πλήθος ανακοινώσεων που ετοιµάστηκε από τη γενική διεύθυνση για
την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις πρότειναν τέτοιους στόχους, που µερικές φορές χωρίζονται σε
επιπλέον στόχους για τη µείωση της παιδικής φτώχειας και εστάλησαν για εξέταση στις συναντήσεις των ηγετών
κυβερνήσεων. Τυπικοί στόχοι πρότειναν ότι το ποσοστό που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας θα πρέπει να

µειωθεί κατά το ήµισυ σε όλη την Ευρώπη µέχρι το 2010 (παρόµοιος σκοπός προτάθηκε στη σύνοδο κορυφής στη
Βαρκελώνη την άνοιξη του 2002). Μέχρι να φθάσουν αυτές οι προτάσεις στους ηγέτες κυβερνήσεων, οι στόχοι που
αφορούν όλη την Ευρώπη πάντοτε εξαφανίζονται από τις τελικές επίσηµες ανακοινώσεις. Ενώ οι υπουργοί και
οι πρωθυπουργοί πάντοτε συµφωνούν ότι «θα πρέπει να γίνουν περισσότερα» για τη φτώχεια, δεν είναι
έτοιµοι να δεσµευτούν σε τέτοιους στόχους. Ποτέ δεν δόθηκε επίσηµη εξήγηση γιατί ένας τόσο
εµφανώς λογικός σκοπός έχει αποδειχτεί να είναι τόσο ακατόρθωτος. Ορισµένα Κράτη Μέλη µπορεί να
δίστασαν στην ιδέα να πραγµατοποιήσουν ένα στόχο που είχε τεθεί αλλού, άλλα µπορεί να φοβήθηκαν
την πολιτική ντροπή σε περίπτωση που αποτύχουν, ενώ για άλλα Κράτη Μέλη, όπου τα επίπεδα της
φτώχειας είναι πολύ υψηλά, ένα τέτοιος στόχος θα απαιτούσε τεράστιες τροποποιήσεις σε εγχώριες
οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές. Η µελλοντική συµφωνία σχετικά µε τέτοιους στόχους και σοβαρή
δράση για την εκπλήρωση των στόχων, καθώς και αντιµετώπιση των φόβων και αµφιβολιών που
σχετίζονται µε την αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ιάταξη της Λισαβόνας, θα µπορούσε επίσης να
ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ, όπως εκφράζεται επανειληµµένα σε ευρωπαϊκές
δηµοσκοπήσεις, ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραµατίσει ένα µεγαλύτερο ρόλο στην αντιµετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Καταληκτικά σχόλια
Η ΑΜΣ φαίνεται ότι έχει δικαιολογηθεί σε µεγάλο βαθµό. Το 2001 κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ των 15
οργάνωσε και παρουσίασε ΕΣ∆ για την Ενσωµάτωση, µία διαδικασία που επαναλήφθηκε το 2003 και
µιµήθηκε από τα νεότερα Κράτη Μέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν ΕΣ∆ για την Ενσωµάτωση το 2004. Κάθε
Κράτος Μέλος απαιτούνταν να αναλογιστεί συστηµατικά τις ενέργειες που θα λάβει για τη φτώχεια και
πώς θα συνδυάσει τους πόρους του µε τους στόχους αυτούς. Για πολλά Κράτη Μέλη ήταν η πρώτη
φορά που αναλάµβαναν µία τέτοια άσκηση, ειδικά σε τόσο σύνθετο επίπεδο. Βέβαια, τα ΕΣ∆ ήταν και
είναι ανοιχτά στην κριτική. Πολλά δεν ήταν φιλόδοξα, ήταν περισσότερο ‘κόψε-ράψε’ ήδη
υπαρχουσών, αποσπασµατικών πολιτικών. Πολλά είχαν έλλειψη από καινοτοµία, φαντασία ή νέες ιδέες,
παρά την προφανή πρόσκληση προς µία τέτοια προσέγγιση. Ορισµένες χώρες έκαναν ελάχιστες
προσπάθειες να «κινητοποιήσουν τους παίκτες» και να εισχωρήσουν σε µία πραγµατική διαδικασία
δέσµευσης µε τη µη κυβερνητική κοινότητα, µε συµµετέχοντες και µε όσους βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισµό. Ωστόσο πολλές χώρες αναµείχθηκαν ενεργά στη στρατηγική αυτή.
Οι εκθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα χρήζουν σχολιασµών για την
κατάσταση της µάχης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην ΕΕ. Οι εκθέσεις ήταν
ακριβείς στις αναλύσεις τους, αµερόληπτες σε πνεύµα, κριτικές σε φύση και εφάρµοζαν το εύρος και το
βάθος ανάλυσης που άρµοζε στο θέµα. Σε τελική ανάλυση, η ΕΕ µπορεί να ενεργήσει µόνο εντός του
εύρους που της παρέχουν οι συνθήκες και το Συµβούλιο των Υπουργών. Το ερώτηµα που πρέπει να
θέσουν όσοι ενδιαφέρονται για το θέµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού δεν είναι εάν: Η
διαδικασία ΑΜΣ µπορεί να σηµειώσει µεγάλη πρόοδο (ξέρουµε ότι δεν µπορεί), αλλά: Αυτό είναι το
καλύτερο που µπορεί να κάνει η Επιτροπή στην παρούσα φάση, ακόµη και µε το περιορισµένο πολιτικό
και διοικητικό εύρος και ευκαιρίες που διατίθενται; Η απάντηση είναι πιθανόν θετική.
Έτσι φθάνουµε στη δεύτερη σειρά περιορισµών ή ανασταλτικών παραγόντων για µία πιο αποτελεσµατική
Κοινοτική δράση κατά της φτώχειας. Στο σηµείο αυτό, η Gilberte Marin-Moskovitz έχει επιτελέσει µια
υπηρεσία για µας και αξίζει να επαναλάβουµε τα λόγια της. Τόνισε, κατά τα λεγόµενά της, την «αστάθεια της
αγοράς εργασίας, τις µεταθέσεις και τις µαζικές απολύσεις ως αποτέλεσµα των απρόσµενων δοµικών αλλαγών
που µπορεί να συνδέονται µε την παγκοσµιοποίηση του κεφαλαίου και την ύφεση του οικονοµικού κύκλου».
∆ήλωσε ότι η στρατηγική της κοινωνικής ενσωµάτωσης της Κοινότητας θα πρέπει να λάβει περισσότερο
υπόψη το µακροοικονοµικό πλαίσιο και τον αντίκτυπο της οικονοµικής, χρηµατο-οικονοµικής και
δηµοσιονοµικής πολιτικής στη λειτουργία της κοινωνίας. Το κράτος διαδραµατίζει «κινητήριο ρόλο» στις

διεργασίες των φορολογικών συστηµάτων, στην κοινωνική προστασία, στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στη
στέγαση και στο δικαίωµα της στέγασης, στη δηµόσια υγεία, στην ελευθερία της πληροφόρησης και στις ίσες
ευκαιρίες, ως απάντηση στις παγκόσµιες ανάγκες των πολιτών.
Στην πραγµατικότητα, οποιαδήποτε στρατηγική κατά του κοινωνικού αποκλεισµού, οποιαδήποτε διαδικασία
για την ΑΜΣ µπορεί να είναι αποτελεσµατική µόνο στο βαθµό που τα Κράτη Μέλη θα αντιµετωπίσουν επίσης
παρόµοια ευρύτερα θέµατα, όπως η παγκοσµιοποίηση, οι αστάθειες της αγοράς εργασίας, το µακροοικονοµικό
πλαίσιο και την οικονοµική, χρηµατο-οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική. Στην προκειµένη περίπτωση,
δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι τα Κράτη Μέλη είναι έτοιµα να αντιµετωπίσουν αυτές τις ευρύτερες
πραγµατικότητες. Η Gilberte Marin-Moskovitz µας υπενθυµίζει ότι η µείωση της φτώχειας θα εξαρτάται τελικά
από: τις ενέργειες των εθνικών µοντέλων ανάπτυξης, τις αποφάσεις των υπουργών οικονοµικών, τη σχέση µεταξύ
φορολογίας και πρόνοιας, το ποσοστό των πόρων που διανέµεται σε κοινωνική πρόνοια και δηµόσιες υπηρεσίες
και την κεντρικότητα της στέγασης, της εκπαίδευσης και της υγείας. Η Marin-Moskovitz έχει επίσης δίκιο
που µας εφιστά την προσοχή στις ίσες ευκαιρίες και την ελευθερία της πληροφόρησης, καθώς
διαδραµατίζουν καθοδηγητικό ρόλο στη δηµιουργία κοινωνιών ενσωµάτωσης ή αποκλεισµού.

Κεφάλαιο 2
Επιλεγµένα στατιστικά στοιχεία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό στην ΕΕ
Vincent Forest

Οι 68 εκατοµµύρια φτωχοί της Ευρώπης!
Τα µεγέθη από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) δείχνουν ένα πολύ
ανησυχητικό ποσοστό φτώχειας στη διευρυµένη Ευρώπη. Τα µεγέθη υποδηλώνουν ότι ο αριθµός των
ατόµων που βιώνουν φτώχεια (1) είναι περίπου 68 εκατοµµύρια: 15% του συνολικού πληθυσµού της
ΕΕ! Τα ποσοστά δείχνουν ότι οι άνεργοι επιβαρύνονται από την κατάσταση, καθώς και οι νέοι, οι
ηλικιωµένοι, οι πολυµελείς οικογένειες και οι µονογονικές οικογένειες. Ωστόσο, ακόµη και µια δουλειά
δεν αποτελεί βέβαιη προφύλαξη από τη φτώχεια, εφόσον τα µεγέθη δείχνουν ότι ενώ εργάζονται τα
διπλάσια άτοµα, ακόµη ζουν στη φτώχεια συγκριτικά µε τους άνεργους που βιώνουν φτώχεια. Για
παράδειγµα, ζουν σε οικίες µε ένα «σταθµισµένο διαθέσιµο εισόδηµα» κάτω του 60% του µέσου
σταθµισµένου της χώρας όπου ζουν.
Συνολικά ποσοστά του κινδύνου της φτώχειας
Γράφηµα 1 – Ποσοστά φτώχειας των παλαιών 15 Κρατών Μελών, σε %, 1999-2001
Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα είναι οι «πιο φτωχές χώρες» - ήταν οι µόνες µε ποσοστό φτώχειας άνω
του 20% τόσο το 1999 όσο και το 2001. Τα ποσοστά του κινδύνου φτώχειας στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην
Ισπανία και Ιταλία είναι ακόµη άνω του µέσου όρου της ΕΕ των 15 (15%). Η Σουηδία έχει το χαµηλότερο
ποσοστό (9%), παρά την αύξηση µίας ποσοστιαίας µονάδας.
Γράφηµα 2 – Ποσοστά φτώχειας στα ∆έκα Νέα Κράτη Μέλη (ΝΚΜ10), σε %, 2001

Γράφηµα 3 – Κατώφλια στα πρότυπα αγοραστικής δύναµης (PPS) για τα νέα Κράτη Μέλη,
2001
Πέρα από τις ακραίες θέσεις στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας (8%) και τη Σλοβακία (21%), τα ποσοστά
ποικίλλουν από 10% (Ουγγαρία) σε 18% (Εσθονία).
Κατώφλια στα Πρότυπα Αγοραστικής ∆ύναµης (ΠΑ∆)
Όπως προαναφέρθηκε, το κατώφλι ‘σε κίνδυνο φτώχειας’ ορίζεται στη βάση του εθνικού µέσου
εισοδήµατος, επηρεαζόµενο λιγότερο από ιδιαίτερα χαµηλά ή υψηλά εισοδήµατα από το µέσο
εισόδηµα. Αυτό σηµαίνει ότι προσοχή τίθεται στο σχετικό και όχι στον απόλυτο κίνδυνο της φτώχειας.
Αυτός ο κίνδυνος συνδέεται µε το επίπεδο ευηµερίας της κάθε χώρας.
Για να δείξουµε τη σχετική διάσταση αυτού του κατωφλιού, ειδικά στο πλαίσιο της διευρυµένης ΕΕ, το
Γράφηµα 3 δείχνει τη νοµισµατική αξία σε ΠΑ∆ (2) για το νοικοκυριό ενός ατόµου για κάθε νέο Κράτος
Μέλος, καθώς και για τα ΝΚΜ10 και την ΕΕ15.
Για όλα τα νέα Κράτη Μέλη, η διαφορά µεταξύ του εθνικού κατωφλιού και αυτού της ΕΕ15 – σε ΠΑ∆ –
είναι αρκετά µεγάλη και κυµαίνεται από 25% περίπου στη Λετονία του µέσου όρου της ΕΕ15 έως 80% στην
Κύπρο.
(Τα Πρότυπα Αγοραστικής ∆ύναµης ή ΠΑ∆ είναι η κοινή ισοτιµία αναφοράς, µε την οποία κάθε µονάδα
µπορεί να αγοράσει την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις χώρες σε συγκεκριµένο έτος.)
Το βάθος της φτώχειας
Η επιλογή του 60% του εθνικού µέσου σταθµισµένου εισοδήµατος ως το κατώφλι ‘σε κίνδυνο
φτώχειας’ είναι καθαρά συµβατικό. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να εξετάσουµε εναλλακτικά κατώφλια,
ειδικά για να γνωρίζουµε το επίπεδο της ακραίας φτώχειας σε κάθε χώρα.
Γράφηµα 4 – ∆ιασκορπισµός γύρω από το κατώφλι της φτώχειας, 2001
Τα νέα Κράτη Μέλη και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ των 15 δείχνουν κατά µέσο όρο παρόµοιες επιδόσεις
όσον αφορά την έκθεσή τους στον κίνδυνο της φτώχειας. Οι πιθανότητες να είναι σε κίνδυνο φτώχειας
κυµαίνονταν από 5% έως 22-23% το 2001 για κατώφλια που είχαν οριστεί στο 40% και 70% του µέσου
όρου αντίστοιχα · ενώ ήταν 8-9% εάν χρησιµοποιηθεί το κατώφλι του 50%.
Η επιµονή της φτώχειας
Ευτυχώς το ‘να είναι κανείς φτωχός’ δεν είναι αναπόφευκτη κατάσταση, παρόλο που είναι
ανησυχητικό το ποσοστό του κόσµου που ζει στη φτώχεια για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Γράφηµα 5 – Τα άτοµα σε κίνδυνο φτώχειας το 2001 και σε δύο τουλάχιστον από τα
προηγούµενα τρία χρόνια, ΕΕ15, σε %

∆εν διατίθενται ποσοστά για τη Σουηδία.
Ο κίνδυνος φτώχειας κατά µεµονωµένα χαρακτηριστικά
Γράφηµα – Τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας κατά ηλικία, φύλο, κατάσταση δραστηριοτήτων και
τύπο νοικοκυριού, EU15, σε %, 2001
Στο επίπεδο ΕΕ15, σχεδόν το 40% των ανέργων (που αντιστοιχεί σε πέντε εκατοµµύρια άτοµα) και ένα
τέταρτο των «λοιπών οικονοµικά ανενεργών» (στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή φοίτηση, νοικοκυρές,
κλπ.) ζούσαν στη φτώχεια το 2001. Επίσης, είχαν επηρεαστεί οι συνταξιούχοι, ακόµη και ο εργαζόµενος
πληθυσµός δεν ήταν ασφαλής, µε ποσοστό φτώχειας 7% (που αντιστοιχεί σε 11.4 εκατοµµύρια άτοµα).
Γράφηµα 7 – Κατανοµή του ενήλικου πληθυσµού (ηλικίες 16 και άνω) σε κίνδυνο φτώχειας,
ΕΕ15, σε %, 2001
Στο επίπεδο της ΕΕ15, το 26% των φτωχών νοικοκυριών ήταν εργαζόµενοι το 2001, το 11% άνεργοι, το
27% συνταξιούχοι και το 36% «λοιποί οικονοµικά ανενεργοί». Μεταξύ τους οι εργαζόµενοι και οι
άνεργοι αντιστοιχούν σε περισσότερο από 50% των φτωχών νοικοκυριών. Οι «λοιποί οικονοµικά
ανενεργοί» (στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή φοίτηση, νοικοκυρές, κλπ.) αντιστοιχούν στο 36%, ενώ οι
άνεργοι αντιστοιχούν στο 11% των φτωχών νοικοκυριών. Το εύρηµα αυτό διαψεύδει την πεποίθηση ότι
η φτώχεια είναι κυρίως η µοίρα των ανέργων.
Η ανισότητα της κατανοµής εισοδήµατος
Οι δείκτες που έχουν παρουσιαστεί µέχρι τώρα εστιάζουν στο ‘κάτω’ µέρος της κατανοµής
εισοδήµατος. Επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον να εξετάσουµε τη συνολική κατανοµή εισοδήµατος για
να γνωρίσουµε πως οι ευρωπαϊκές κοινωνίες µοιράζονται τον πλούτο που παράγουν. Αυτό µπορεί να
περιγραφεί από δύο δείκτες:
•
Η αναλογία S80/S20: Για κάθε χώρα αυτή η αναλογία συγκρίνει το συνολικό εισόδηµα που λαµβάνει το
ανώτατο µερίδιο του εισοδήµατος (20% του πληθυσµού µε το υψηλότερο εισόδηµα) προς αυτό που
λαµβάνει το χαµηλότερο µερίδιο του εισοδήµατος (20% µε το χαµηλότερο εισόδηµα). Όσο πιο υψηλή
είναι αυτή η σχέση, τόσο περισσότερη άνιση είναι η κατανοµή του εισοδήµατος.
•
Ο συντελεστής Gini: Ενώ η προηγούµενη σχέση ανταποκρίνεται µόνο σε αλλαγές σε ανώτερα και
κατώτερα µερίδια, ο συντελεστής Gini λαµβάνει υπόψη ολόκληρη την κατανοµή εισοδήµατος. Εάν
υπήρχε τέλεια ισότητα (δηλαδή, κάθε άτοµο λαµβάνει το ίδιο εισόδηµα), αυτός ο συντελεστής θα ήταν
0%. Θα ήταν 100% εάν ολόκληρο το εθνικό εισόδηµα ήταν στα χέρια ενός µόνο ατόµου. Όπως στην
περίπτωση της αναλογίας S80/S20, όσο πιο υψηλός είναι ο συντελεστής, τόσο πιο άνιση είναι η
κατανοµή του εισοδήµατος.
Γράφηµα 8 – S80/S20 αναλογία κατανοµής µερίδιο (20%) του εισοδήµατος και ο συντελεστής Gini

Ο µέσος όρος της ΕΕ25 της αναλογίας S80/S20 ήταν 4.4 το 2001, που σηµαίνει ότι το πλουσιότερο µερίδιο
είχε 4.4 φορές µεγαλύτερο εισόδηµα από το φτωχότερο. Οι σχέσεις κυµαίνονται από 3.0 στη ∆ανία έως 6.5
στη Πορτογαλία. Για το ίδιο έτος αναφοράς, ο συντελεστής Gini ήταν 28 για την ΕΕ25, κυµαινόµενος από
22 στη ∆ανία και Σλοβενία έως 37 στην Πορτογαλία. Όπως έδειξε το Γράφηµα 8, οι βαθµίδες των εθνικών
αναλογιών S80/S20 και των εθνικών συντελεστών Gini είναι αρκετά παρόµοιες.
Ο αντίκτυπος των κοινωνικών µεταφορών
Οι (προαναφερθέντες) δείκτες της φτώχειας και της κατανοµής εισοδήµατος σχετίζονται µε τα
εισοδήµατα µετά από όλες τις κοινωνικές µεταφορές (δηλαδή, παροχές ανεργίας, συντάξεις,
οικογενειακά επιδόµατα, κλπ.). Είναι καιρός να εξετάσουµε τον αντίκτυπο ανακατανοµής αυτών των
κοινωνικών µεταφορών στη διαφυγή του κόσµου από την κατάσταση της φτώχειας συγκρίνοντας το
πρότυπο ποσοστό φτώχειας και την υποθετική κατάσταση, στην οποία είναι απούσες οι κοινωνικές
µεταφορές.
Γράφηµα 9 – Ποσοστά ‘σε κίνδυνο φτώχειας’ πριν τις κοινωνικές µεταφορές (συµπεριλαµβανοµένων των
συντάξεων) και µετά από κάθε κοινωνική µεταφορά.
Κατά την απουσία κοινωνικών µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων), ο κίνδυνος της
φτώχειας θα είναι σηµαντικά υψηλότερος: 39% αντί για 15% για τον πληθυσµό της ΕΕ συνολικά, 44%
αντί για 14% για τα νέα Κράτη Μέλη. Να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται για κάθε χώρα µε
το εθνικά καθορισµένο κατώφλι του 60%, λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό εισόδηµα νοικοκυριού,
δηλαδή περιλαµβάνοντας όλες τις κοινωνικές µεταφορές.
Για όλα τα Κράτη Μέλη, η επίδραση των κοινωνικών µεταφορών είναι αρκετά ξεκάθαρη: µειώνουν το
επίπεδο κινδύνου της φτώχειας σηµαντικά και κατ’ επέκταση παίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στις
πολιτικές.
Από που προέρχονται αυτά τα ποσοστά;
Τα ποσοστά για τα ‘παλαιά’ 15 Κράτη Μέλη της ΕΕ προέρχονται από το Πάνελ Νοικοκυριών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHP), µία πολυδιάστατη έρευνα νοικοκυριών του Eurostat (βλέπε τον
ιστοχώρο του Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/) για διάφορα θέµατα: εισόδηµα, υγεία,
εκπαίδευση, στέγαση, µετανάστευση, κοινωνικά, πληθυσµιακά και εργασιακά χαρακτηριστικά, κλπ. Το
δείγµα αποτελείται από 60,500 νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί τυχαία, σχεδόν 170,000 άτοµα. Το ECHP
αποτελεί ένα πάνελ που επιχειρεί να πάρει συνέντευξη από τα ίδια άτοµα κάθε χρόνο για να παράγει
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την κοινωνική αλλαγή. Να σηµειωθεί ότι το έτος αναφοράς για τα
εισοδήµατα είναι πάντοτε το έτος που προηγείται της έρευνας. Εποµένως, τα περισσότερα ποσοστά
αφορούν εισοδήµατα του 2000.
Τα ποσοστά για τα δέκα νέα Κράτη Μέλη βασίζονται σε εθνικές πηγές στατιστικών στοιχείων. Λόγω
της απουσίας µιας κοινής πηγής δεδοµένων για τις χώρες αυτές, οι δείκτες δεν µπορούν να θεωρηθούν
ως πλήρως συγκρίσιµοι µεταξύ τους, ούτε µε ποσοστά της ΕΕ15. Ωστόσο, το Eurostat πιστεύει ότι
παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για τη φτώχεια.

Οι 18 δείκτες του Laeken
Οι ακόλουθοι 18 κοινοί στατιστικοί δείκτες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού – που
υιοθετήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken στις Βρυξέλλες το ∆εκέµβριο του 2001 – στοχεύουν
να επιτρέψουν την παρακολούθηση µε τρόπο συγκριτικό της προόδου των Κρατών Μελών προς την
επίτευξη των στόχων της ΕΕ που έχουν συµφωνηθεί για την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Βασικοί δείκτες
1.
Χαµηλό ποσοστό εισοδήµατος µετά από µεταφορές µε κατώφλι χαµηλού εισοδήµατος του 60% του
µέσου εισοδήµατος (που έχει αναλυθεί βάσει φύλου, ηλικίας, κατάσταση συχνών δραστηριοτήτων,
τύπος νοικοκυριού και κατάσταση κατοχής. Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα, οι αξίες για τυπικά
νοικοκυριά).
2.
Κατανοµή του εισοδήµατος (αναλογία µεριδίου (20%) εισοδήµατος)
3. Επιµονή χαµηλού εισοδήµατος
4. Χάσµα µέσου χαµηλού εισοδήµατος
5. Περιφερειακή συνοχή
6. Ποσοστό µακροπρόθεσµης ανεργίας
7. Άτοµα που ζουν σε οικίες όπου κανένας κάτοικος δεν εργάζεται
8.
Άτοµα που εγκαταλείπουν το σχολείο σε νεαρή ηλικία και δεν έχουν προχωρήσει την εκπαίδευση ή
κατάρτισή τους
9. Προσδοκώµενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννα
10. Κατάσταση υγείας προσωπικής εκτίµησης
∆ευτερεύοντες δείκτες
11.
∆ιασκορπισµός γύρω από το 60% του µέσου κατωφλιού χαµηλού εισοδήµατος
12.
Στάσιµο ποσοστό χαµηλού εισοδήµατος σε δεδοµένη χρονική στιγµή
13. Χαµηλό ποσοστό εισοδήµατος πριν τις µεταφορές
14. Κατανοµή του εισοδήµατος (συντελεστής Gini)
15.
Επιµονή χαµηλού εισοδήµατος (βάσει 50% του µέσου εισοδήµατος)
16. Μερίδιο µακρόχρονης ανεργίας
17. Ποσοστό υπερβολικά µακρόχρονης ανεργίας
18.
Άτοµα µε χαµηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις
Οι ακριβείς ορισµοί των 18 δεικτών δίδονται στο Παράρτηµα της έκθεσης της Επιτροπής της Κοινωνικής
Προστασίας: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/indicator_en.htm
Επίσης, να σηµειωθεί ότι, από το Συµβούλιο του Laeken, ορισµένοι δείκτες έχουν αναθεωρηθεί και άλλοι
έχουν προστεθεί. Βλέπε το παράρτηµα µε τα στατιστικά στοιχεία της Κοινής Έκθεσης Ενσωµάτωσης 2003 στη
διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/joint_rep_en.htm

Αναµένοντας τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των
Νοικοκυριών (‘EU-SILC’)
∆εν αρκεί να έχουµε ακριβείς δείκτες · θα πρέπει να υπάρχουν επίσης δεδοµένα. Εδώ και ορισµένα
χρόνια, τα δεδοµένα για την ευρωπαϊκή φτώχεια και τον αποκλεισµό έχουν εξαχθεί από το ετήσιο
Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHP), το πρώτο εκ των οποίων πραγµατοποιήθηκε
µε 60,000 νοικοκυριά στην Ευρώπη το 1994. Αλλά τα πιο πρόσφατα δεδοµένα ECHP χρονολογούνται
πλέον από το 2001. Επίσης, γνήσια συγκρίσιµα δεδοµένα είναι ακόµη σχετικά λιγοστά. Για να
βελτιωθεί η συλλογή πληροφοριών, η ΕΕ αποφάσισε να προωθήσει τις Κοινοτικές Στατιστικές για το
Εισόδηµα και τις Συνθήκες ∆ιαβίωσης (EU-SILC). Αυτό το νέο πρόγραµµα πρόκειται να προσφέρει
ετήσια δεδοµένα από το 2004, παρόλο που µία οµάδα χωρών (Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Ελλάδα,
Ιρλανδία και Λουξεµβούργο) έχουν ήδη προωθήσει µία διερευνητική έρευνα από το 2003, ενώ µία άλλη
οµάδα (Γερµανία, Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο) ξεκίνησε µόλις το 2005. Εποµένως τα πρώτα
δεδοµένα για τα εισοδήµατα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό, την απασχόληση και τις συνθήκες
διαβίωσης (πρόσβαση σε στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, κλπ.) θα είναι διαθέσιµα µόλις το ∆εκέµβριο του
2006.
Σχετικά ποσοστά έναντι απόλυτων ποσοστών;
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι µέτρησης των συνολικών επιπέδων της φτώχειας:
•
Τα ‘απόλυτα’ µέτρα χρησιµοποιούν ορισµένους δείκτες που δεν αλλάζουν µέσα στο χρόνο. Για παράδειγµα, η
ανικανότητα να αγοράσει κανείς ένα ζεστό παλτό ή ένα γεύµα δύο φορές την εβδοµάδα.
•
Οι ‘σχετικοί’ δείκτες, που µετρούν τον αριθµό των ατόµων, των οποίων το εισόδηµα είναι χαµηλότερο
από ένα συγκεκριµένο ποσοστό του εθνικού εισοδήµατος. Η ΕΕ χαρακτηρίζει όσους είναι κάτω από τη
γραµµή του 60% (του εθνικού µέσου εισοδήµατος) ως «σε κίνδυνο φτώχειας».
Και τα δύο µέτρα ισχύουν, αλλά µας λένε διαφορετικά πράγµατα για µια κοινωνία. Τα σχετικά µέτρα
µας λένε, σε γενικές γραµµές, πώς είναι χωρισµένη µια κοινωνία και πώς αποκλείονται πολλά άτοµα
λόγω φτώχειας από την αποτελεσµατική συµµετοχή. Τα απόλυτα µέτρα µας λένε περισσότερα για την
απόλυτη στέρηση.
Η λίστα των κοινών ‘σχετικών’ δεικτών για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό (οι δείκτες του
Laeken) συντάχτηκε αναφερόµενη στην κατάσταση που επικρατούσε στα ‘παλαιά’ Κράτη Μέλη’. Αλλά
από την 1 Μαΐου 2004 και µετά, δέκα νέες χώρες έχουν εισχωρήσει στην ΕΕ. Οι δείκτες αυτοί
παραµένουν ένα σχετικό κριτήριο της προόδου προς την καταπολέµηση του αποκλεισµού; Σε
αναπτυγµένες κοινωνίες, τα σχετικά µέτρα είναι τα πιο σηµαντικά, επειδή µας δείχνουν πως η χώρα
καταφέρνει να µοιράσει τον πλούτο. Σε χώρες µε στατικά ή πτωτικά εισοδήµατα, όπως πολλές στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τα απόλυτα µέτρα χρειάζονται για να δείξουν πόσο αποτελεσµατικό
είναι ένα ‘δίχτυ ασφαλείας’ για τους φτωχότερους.
Η έννοια της ‘απόλυτης φτώχειας’ µαζί µε την έννοια της ‘σχετικής φτώχειας’ λαµβάνει µεγαλύτερη
σπουδαιότητα σε µια διευρυµένη Ευρώπη, δεδοµένου ότι η γραµµή της σχετικής φτώχειας στα νέα
Κράτη Μέλη είναι πολύ πιο χαµηλή από το µέσο όρο της ΕΕ15 (λόγω των πολύ χαµηλότερων
διαθέσιµων εισοδηµάτων). Στο πλαίσιο αυτό, ένα µέτρο ‘σχετικής φτώχειας’ θα καθιστούσε δύσκολη τη
δηµιουργία σχετικών συγκρίσεων.

Κεφάλαιο 3
Που οδεύει η φτώχεια;
Αβεβαιότητες των µέτρων κατά της φτώχειας – προκλήσεις του ‘µετα-µοντερνισµού’
Zsuzsa Ferge
Σύνοψη
Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός έχουν αποτελέσει πλέον κοινωνικές ανησυχίες στην ΕΕ.
Ωστόσο, υπάρχουν αντιφατικά ποσοτικά ευρήµατα που υποδηλώνουν ότι το ζήτηµα δεν είναι τόσο
σοβαρό όσο πιστεύει η ΕΕ, ότι η φτώχεια µπορεί να µην γίνεται αντιληπτή ως µία οδυνηρή,
καταστροφική και µακρόχρονη εµπειρία ζωής και ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός απλώς αποτελεί ένα
σύνθετο σύνολο κοινωνικών προβληµάτων.
Όσον αφορά τη χρόνια φτώχεια, τα αποτελέσµατα µελετών δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα. Σε µερικές
περιπτώσεις δείχνουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό µόνιµης φτώχειας, ενώ σε άλλες η διαρκούσα
φτώχεια είναι σπάνια σε αντίθεση µε αυτό που θα περιµέναµε. Οι δείκτες των δεδοµένων στέρησης
δείχνουν ότι πολλοί είναι στερηµένοι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά η ταυτόχρονη παρουσία
διάφορων παραγόντων του αποκλεισµού µπορεί να είναι σπάνια. Αυτές οι αντιφατικότητες θα πρέπει να
αναλυθούν περισσότερο σε βάθος.
Οι στρατηγικές και οι ευκαιρίες ελαχιστοποίησης και διαφυγής από τη φτώχεια σε βραχυπρόθεσµη
βάση αυξάνονται. Η φύση της φτώχειας φαίνεται να έχει αλλάξει: υπό τις συνθήκες ανάπτυξης των
ανέργων (ή των αυξανόµενων ‘φτωχών εργαζοµένων’) το µέλλον των µεγάλων κοινωνικών οµάδων
γίνεται λιγότερο ασφαλές, πιθανόν πιο σκοτεινό, ενώ µεµονωµένες µοίρες µπορεί να είναι λιγότερο
προκαθορισµένες. Το βασικό πρόβληµα µπορεί να µην λυθεί από παράτυπες και µη προστατευµένες
δουλειές. Η πραγµατικότητα είναι ότι η εµπειρία της φτώχειας ακόµη εµποτίζει και διαστρεβλώνει τις
ζωές πολλών ανθρώπων, ειδικά των παιδιών.
Είναι ασταθής η φτώχεια;
Το Πανεπιστήµιο της Κεντρικής Ευρώπης οργάνωσε ένα εργαστήριο στις αρχές του 2002 µε τον
προκλητικό τίτλο: The Dynamics of Poverty: Social Omnibus or Underclass-Wagon1?(Οι ∆υναµικές της
Φτώχειας: Κοινωνικό Λεωφορείο ή Άµαξα της Φτωχολογιάς;). Το εισαγωγικό κείµενο παρουσιάζει δύο
αντιθετικές απόψεις σχετικά µε τις δυναµικές της φτώχειας:
...Οι δυναµικές διαδικασίες που ακολουθούν τη φτώχεια σχετίζονται συνήθως µε τους µηχανισµούς της
κοινωνικής αναπαραγωγής κάτω από τις συνθήκες των οικονοµικά καθορισµένων, εγγενών ταξικών
ανισοτήτων. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που περιγράφουν τη φτώχεια ως ‘κοινωνία των δύο τρίτων –
του ενός τρίτου’, ‘κατώτατη κοινωνική τάξη’ ή ‘κοινωνικό αποκλεισµό’ δίνουν έµφαση στην ύπαρξη
αυστηρών κοινωνικο-οικονοµικών διαχωρισµών και συνεχούς στέρησης. … Αντιθέτως, τα θεωρητικά
θεµέλια της ‘κοινωνίας κινδύνου’ ή ‘δια βίου έρευνας’ εστιάζουν στην παροδικότητα και την
κινητικότητα των κοινωνικών θέσεων και καταστάσεων που χαρακτηρίζουν ορισµένες οµάδες ή
µεµονωµένα άτοµα…Επιπλέον, υπάρχουν όλο και περισσότερες αποδείξεις που δείχνουν απρόσµενες
έντονες κινήσεις ατόµων ή νοικοκυριών µεταξύ των καταστάσεων της φτώχειας και µη φτώχειας µέσα

στο χρόνο…αυτό τονίζει την παρουσία αποτελεσµατικών µηχανισµών που µπορούν να ‘σώσουν’ άτοµα
από τη φτώχεια και κατ’ επέκταση να µειώσουν τον κίνδυνο της φτώχειας. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα
και τα θεωρητικά συµπεράσµατα που βασίζονται σε µακρόχρονη έρευνα – σκόπιµα ή µη – θέτει µια
πρόκληση για την ‘κλασσική’ σχολή στην έρευνα της φτώχειας, που υπονοεί ότι η φτώχεια
αναπαράγεται.
1 – www.ceu.hu/cps/eve/eve_povertydynamics.htm;
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.ceu.hu/polsci/Workshop/program2.htm
Η ανακοίνωση αυτή δεν αποτελεί εγχείρηµα ανάληψης της παραπάνω πρόκλησης προς την ‘κλασική’
σχόλη. Είναι περισσότερο ένα ερευνητικό σηµείωµα που προσπαθεί να θέσει απόψεις παρά µία
ολοκληρωµένη εργασία.
Οι έντονες κινήσεις µεταξύ εισοδηµατικών οµάδων σαφώς υπάρχουν (Fouarge & Layte, 2003, Jenkins &
Rigg, 2001, EPAG Working Papers in general, Spéder, 2000). Η µέτρηση των κινήσεων παρουσιάζει
δυσκολίες, τα αποτελέσµατα προφανώς δεν είναι πολύ ισχυρά. Οι πρώτες προσπάθειες από Ούγγρους να
µετρήσουν τη συνεχόµενη φτώχεια είχαν ως αποτέλεσµα χαµηλά και µερικές φορές ιδιαίτερα χαµηλά
ποσοστά. Πιο συγκεκριµένα, η µόνη µελέτη κατά την περίοδο που ακολούθησε τη µετάβαση που έλαβε
χώρα µεταξύ του 1992 και 1997 έδειξε σχετικά χαµηλά ποσοστά περιοδικής φτώχειας. Η αναλογία των
νοικοκυριών που ήταν φτωχά (κάτω του 50% του µέσου εισοδήµατος) τουλάχιστον µία φορά µέσα σε επτά
χρόνια ήταν σχεδόν 30%. Το ποσοστό επί τοις εκατό που ήταν φτωχοί για µακρόχρονη περίοδο µειωνόταν
δραστικά µε την πάροδο των ετών. Μετά από έξι χρόνια, το ποσοστό επί τοις εκατό όσων παρέµειναν φτωχοί
µειώθηκε περίπου στο 2% (Πίνακας 1). Μέρος του θέµατος είναι ο ορισµός της φτώχειας. Εάν είναι
ελαφρώς πιο γενναιόδωρη, η επίµονη φτώχεια αυξάνεται. Ο Spéder (2000) υπολόγισε ηµεροµηνίες
µακρόχρονης φτώχειας βάσει µακρόχρονων δεδοµένων µεταξύ του 1992 και 1997 µε διαφορετικά
κατώφλια. Η σχέση των «επίµονα φτωχών» (τρεις φορές φτωχός σε τρία χρόνια) ήταν 3.1 κάτω του 50% του
µέσου όρου και 7.1 κάτω του 60%. Σε µία φτωχή (κι εκείνη την περίοδο εξαθλιωµένη) χώρα, ακόµη και
αυτά τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά χαµηλά.
Πίνακας 1
Η εµφάνιση της εισοδηµατικής φτώχειας στην Ουγγαρία την περίοδο 1992-1997 επί τη βάσει των
δεδοµένων TÁRKI. Κατανοµή του πληθυσµού επί τοις εκατό σύµφωνα µε την εµφάνιση της φτώχειας
(όσοι είχαν κάτω του 50% του µέσου εισοδήµατος) σε περίοδο έξι ετών, 1992-1997.
(πίνακας)
Πηγή: Spéder 2002:72
Τα δεδοµένα προϋπολογισµού νοικοκυριών από το Κεντρικό Στατιστικό Γραφείο στην Ουγγαρία (στα
λίγα χρόνια που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λόγους πάνελ) έδειξαν παρόµοια δοµή. Ο Πίνακας 2
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για την επίµονη φτώχεια σε δύο περιόδους της δεκαετίας του 1990 και η
κάθε περίοδος καλύπτει τρία χρόνια. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό των φτωχών σε οποιοδήποτε
έτος ήταν περίπου ή άνω του 10%, το ποσοστό των «χρόνιων» φτωχών (φτωχοί σε τρία χρόνια) ήταν
περίπου 3%.

Πίνακας 2
Η συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας σε δύο πάνελ, Κεντρικό Στατιστικό Γραφείο. Το ποσοστό επί τοις
εκατό των νοικοκυριών κάτω του 50% του µέσου εισοδήµατος.
Πηγή: Havasi 2002, Central Statistics Office Rotational Panel Data of Household Budget Survey
Τα δεδοµένα αυτά φαίνεται ότι στηρίζουν τη θεωρία του µειωµένου ‘κινδύνου παγίδευσης’. Ωστόσο, πιθανώς
να είναι µόνο τα αποτελέσµατα µιας µεθοδολογίας επισκόπησης από µία αυθεντική εικόνα της
πραγµατικότητας. Τα δείγµατα των πάνελ πάντοτε παρουσιάζουν δυσκολίες ειδικά στην περίπτωση των
φτωχότερων και ευηµερούντων, λόγω υψηλών ποσοστών µη απόκρισης, για παράδειγµα. Όµως, σε µία
κοινωνία που περνάει ριζικές αλλαγές και αναταραχές οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται. Είναι δύσκολο ή
σχεδόν αδύνατο να παρακολουθούµε τον αυξανόµενο αριθµό των άστεγων ή των ασταθών νοικοκυριών που
µετακινούνται λόγω ανεύρεσης εργασίας, εµποδίων, ή όσων µετακοµίζουν σε καλύτερες οικίες. Εποµένως, η
θνησιµότητα των πάνελ παρουσιάζει ασυνήθιστες προκλήσεις. Το Κεντρικό Στατιστικό Γραφείο της
Ουγγαρίας δεν ανέλυσε κανονικά τα µειονεκτήµατα του δείγµατος και των µεθόδων του HBS και
χρησιµοποίησε τα δεδοµένα για σκοπούς που δεν µπορούσε να υπηρετήσει πλήρως. Το δείγµα TARKI θα
µπορούσε να είναι µεροληπτικό σε ορισµένο βαθµό. Ενώ οι τεχνικές δυσκολίες µπορεί να µην εξηγούν πλήρως
τα ευρήµατα που είναι ενστικτωδώς παράξενα και σε αντίθεση µε την καθηµερινή πρακτική.
Οµοίως, τα δεδοµένα για την επίµονη φτώχεια δεν είναι πλήρως αξιόπιστα για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια
αυτής της έρευνας ανακαλύφθηκαν αµφιλεγόµενα δεδοµένα για το Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµφωνα µε την κύρια
µελέτη µε θέµα Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός στη Βρετανία (Gordon et al. 2003) «µεταξύ του 1983 και
1990 ο αριθµός των νοικοκυριών που ζούσαν στη φτώχεια αυξήθηκε από 14% σε 21%. Η ισοδύναµη ποσότητα
το 1999 ήταν ακόµη υψηλότερη, άνω του 24%. Ωστόσο, ο αριθµός των νοικοκυριών που ορίστηκαν ότι ζουν
σε χρόνια, µακροπρόθεσµη φτώχεια έπεσε από 4% σε 2.5%»2
Το ποσοστό των επίµονα φτωχών σε πολλές πρόσφατες δυτικές µελέτες, συµπεριλαµβανοµένου του Ηνωµένου
Βασιλείου, είναι εν τω µεταξύ συχνά κοντά στο 10%. Η έκθεση για την κοινωνική κατάσταση για την ΕΕ15
(2002) εξέφρασε ότι «Το 1998 περίπου 18% των πολιτών της ΕΕ ή 68 εκατοµµύρια άτοµα βρίσκονταν σε
κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή είχαν ένα σταθµισµένο εισόδηµα λιγότερο από 60% του αντίστοιχου εθνικού µέσου
εισοδήµατος. Περίπου τα µισά άτοµα βρίσκονταν στην κατάσταση αυτή για τρία συναπτά χρόνια τουλάχιστον»
(EC 2002:11). Η έκθεση του 2003 προσθέτει ότι στις περισσότερες χώρες δεν έχει σηµειωθεί σηµαντική
αλλαγή. Εποµένως, το ποσοστό της επίµονης φτώχειας, που είναι το ποσοστό όσων ήταν φτωχοί στα πέντε
χρόνια µεταξύ του 1997 και 2001, παρέµεινε στο 9%.

Πίνακας 3
Κατανοµή της επίµονης φτώχειας στο 60% της Γραµµής Εισοδήµατος σε ορισµένες επιλεγµένες χώρες.
(πίνακας)
Πηγή: Layte and al, 2000 απόσπασµα από τον Πίνακα 6, δεδοµένα βασισµένα στη Μελέτη Νοικοκυριών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Επίσης, δεδοµένα της έρευνας υποδηλώνουν ότι µεταξύ των φτωχότερων χωρών της ΕΕ15, ειδικά αν
είναι σχετικά άνισες και όχι ιδιαίτερα γενναιόδωρες στην εξασφάλιση ενός βασικού κατώτατου ορίου
έχουν υψηλότερο ποσοστό επίµονης φτώχειας. ‘Το ποσοστό σε µόνιµο κίνδυνο εισοδηµατικής φτώχειας

κυµαίνεται από 3% περίπου στη ∆ανία και 5% στην Ολλανδία µέχρι 14% στην Ελλάδα και 16% στην
Πορτογαλία’. Τα αποτελέσµατα για τις Σκανδιναβικές χώρες φαίνεται να είναι ενστικτωδώς σωστά: τα
χαµηλά ποσοστά είναι αποτέλεσµα αξιόπιστων και µακρόχρονων πολιτικών προσπαθειών (EC 2002:
93).
Εν περιλήψει, η ανεύρεση δεδοµένων για την επίµονη φτώχεια δείχνουν ορισµένες ασυνέπειες, τα
περισσότερα ευρήµατα τείνουν να διαψεύδουν τη θεωρία της ‘αστάθειας’. Σε ορισµένες περιπτώσεις,
µπορεί να αντανακλάται µία ασταθής πραγµατικότητα, µία πιθανή άποψη του ‘ρευστού
µοντερνισµού’[“liquid modernity” (Bauman, 2000)]. Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι σε µια πιο πλούσια, πιο
παράτολµη και πιο εξατοµικευµένη κοινωνία, υπάρχουν ευκαιρίες να διαφύγει κανείς από την κατάσταση
της φτώχειας για κάποιο διάστηµα χωρίς να µπορεί να απαλλαχθεί πλήρως από την ‘κοινωνική µοίρα’ των
φτωχών. ∆υστυχώς, η παραδοσιακή άποψη για την αναπαραγωγή της φτώχειας και των ζηµιών που
προκαλούνται από την επίµονη φτώχεια φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται κατηγορηµατικά εκ νέου από νέες
αποδείξεις.
Η ‘κλασική’ κοινωνιολογική προσέγγιση στη φτώχεια υπονοεί ότι η οικογένεια µέσα στην οποία έχει
γεννηθεί κανείς επηρεάζει τις ευκαιρίες στη φυσική και κοινωνική ζωή. Οι ευκαιρίες στη φυσική ζωή
αναφέρονται στην προσδοκώµενη διάρκεια ζωής και τα χρόνια ‘καλής υγείας’. Οι ευκαιρίες στην
κοινωνική ζωή αναφέρονται στην κοινωνική θέση που µπορεί να επιτύχει κανείς και την αυτονοµία που
θα έχει για να επιλέξει ‘ελεύθερα’ την πορεία ζωής του (Ferge, 1982). Παρά το ‘ρευστό µοντερνισµό’ οι
πιθανότητες να γίνει κανείς φτωχός δεν έχουν γίνει τυχαίες. Οι ακόλουθοι παράγοντες: οικογένεια,
οικονοµία, πολιτισµός, πρώιµη κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση, ακόµη επηρεάζουν σηµαντικά το
άτοµο. Αυτή η παλαιά ιστορία έχει τεκµηριωθεί επιτυχώς στο παρελθόν. Υπάρχουν ακόµη πολλά
διαθέσιµα δεδοµένα που περιγράφουν τις ευκαιρίες στη φυσική και κοινωνική ζωή στη σύγχρονη
Ουγγαρία.
Ενώ το επίπεδο της εκπαίδευσης αυξάνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι ανισότητες στις επιδόσεις
στο σχολείο – που προκαθορίζουν τις ευκαιρίες στην κοινωνική ζωή – µπορεί να µειώνονται ή να
αυξάνονται, ανάλογα µε τις κοινωνικές προσπάθειες. Η παρουσία επίµονων κοινωνικών ανισοτήτων σε
συνάρτηση µε τη συνολική εκπαιδευτική ανάπτυξη φαίνεται να χαρακτηρίζει πολλές χώρες (ShavitBlossfeld, 1993). Τα τελευταία χρόνια, τα δεδοµένα της έρευνας PISA οδήγησαν σε παρόµοια
συµπεράσµατα για τις οµάδες νεότερης ηλικίας (OECD 2005). Μία εις βάθος ανάλυση των δεδοµένων
της PISA αποδεικνύουν, για παράδειγµα, ότι η ανισότητα στα σχολικά αποτελέσµατα ήταν έντονα
επηρεασµένα από την κοινωνική κατάσταση των οικογενειών, ειδικά σε χώρες όπου οι γενικότερες
ανισότητες ήταν µεγάλες ή αυξάνονταν και όπου οι αυστηρές ‘Πρωσικές’ εκπαιδευτικές µέθοδοι ακόµη
προβάλλονταν µε απειλητικές διαστάσεις. Από το σύνολο 15 χωρών η διαφορά ανάµεσα στα συνολικά
αποτελέσµατα και τα αποτελέσµατα από γονείς χαµηλής κοινωνικής τάξης ήταν µεγαλύτερη στη
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, στη Γερµανία, την Αυστρία και την Ουγγαρία (Robert, 2004).
Οι κοινωνικές ευκαιρίες εξαρτώνται επίσης από τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει κανείς αυτόνοµες
επιλογές για τη ζωή του. Οι αποδείξεις δείχνουν ότι οι επιλογές αυτές, µεταξύ άλλων η επιλογή του
εκπαιδευτικής οδού, ακόµη περιορίζονται από κοινωνικές συνθήκες. Το πλήθος των µαθητών που
πηγαίνουν στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξάνονται ραγδαία. Ωστόσο, όσοι δεν
έκαναν µια καλή αρχή είτε αναγκάζονται να φύγουν ή επιλέγουν τη λάθος σχολή µέσης εκπαίδευσης
που δεν οδηγεί πουθενά ή δηµιουργεί δυσκολίες στην πρόσβαση της συνεχούς εκπαίδευσης ή στη
γενικότερη αγορά.3

2 – Παράθεση από δελτίο τύπου από τον Joseph Rowntree

Foundation, in Gordon et al., 2000.
http://www.jrf.org.uk/pressroom/releases/110900.asp
3 – Εθνικές εκπαιδευτικές στατιστικές που αναλύονται βάσει κοινωνικής προέλευσης
ουσιαστικά λείπουν στην Ουγγαρία. Γι’ αυτό το λόγο τα αποτελέσµατα βασίζονται σε ένα
σχετικά µικρό δείγµα.

Πίνακας 4
Η κατανοµή των παιδιών σε ηλικία* δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ουγγαρία το 2001 σύµφωνα µε
τον τύπο σχολείου που παρακολούθησαν από το εκπαιδευτικό επίπεδο της κεφαλής του νοικοκυριού
(%).
*Εξαιρουµένων όσων παρακολουθούν ακόµη δηµοτικό σχολείο - ** Εύκολη πρόσβαση σε ανώτερη
εκπαίδευση - *** Η πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση είναι δύσκολη.
Πηγή: ILO-PSS, Dögei et al, 2002
Ο αντίκτυπος της επίµονης φτώχειας είναι ιδιαίτερα εµφανής στην περίπτωση των ευκαιριών στη
φυσική ζωή. Μέσα από µία τεράστια και αυξανόµενη συλλογή δεδοµένων που παρουσιάζονται στο
παρόν είναι οι πρόσφατες πληροφορίες από Ουγγαρία για τις κοινωνικές ανισότητες όπως εκφράζονται
σε δεδοµένα για την προσδοκώµενη διάρκεια ζωής, ένα σηµαντικό στοιχείο των ευκαιριών στη φυσική
ζωή. Τα συνολικά δεδοµένα για τη θνησιµότητα της χώρας βελτιώνονται από τα µέσα της δεκαετίας του
1990, αλλά οι κοινωνικές ανισότητες παραµένουν σηµαντικές και – αυτό που ενδεχοµένως να έχει
περισσότερη σηµασία – είναι οι αυξανόµενες κοινωνικές ανισότητες.
Πίνακας 5
Η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής και η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής χωρίς αναπηρίες για άντρες και
γυναίκες άνω των 25 ετών σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο στην Ουγγαρία το 2001.
Οι τάσεις που οδηγούν στην κατάσταση το 2001 είναι πολύ δυσµενείς. Τα τελευταία 15 χρόνια (από τη
µετάβαση και µετά) η θνησιµότητα των µορφωµένων οµάδων µειώθηκε, αλλά η θνησιµότητα των λιγότερο
µορφωµένων αυξήθηκε γρήγορα. Εποµένως το χάσµα σχετικά µε τη θνησιµότητα των «ευηµερούντων» και
των «δυστυχούντων» κοινωνικών οµάδων αυξήθηκε (Kovacs, 2003:129). Προφανώς το µοτίβο της
Ουγγαρίας δεν είναι µοναδικό. Όπως δείχνουν οι πλέον δηµοφιλείς επιδηµιολογικές µελέτες που ξεκίνησαν
αρχικά από τον Richard Wilkinson, η υγεία, η θνησιµότητα και οι ανισότητες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες.
Εποµένως, σε χώρες που δεν µπορούν να ελέγξουν την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων τους, η
ανισότητα αυξάνεται πριν το θάνατο. Αυτή η διατύπωση, όµως, υπονοεί ότι οι τάσεις επιδείνωσης δεν θα
πρέπει να θεωρούνται ως αναπόφευκτες σε ένα κόσµο που παγκοσµιοποιείται: προφανώς, η πολιτική
θέληση, οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον – και πιθανώς το χρήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην
προώθηση περισσότερης ισότητας.
Εξετάζοντας τους δείκτες που συµφωνήθηκαν στο Laeken για τη Στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ,
µπορούµε να συνάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα. Φαίνεται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον και οι δύο
πλευρές της επίµονης φτώχειας: η βραχυπρόθεσµη ή ακόµη η µεσοπρόθεσµη φτώχεια µπορεί να γίνει
περισσότερο ευµετάβλητη, ενώ οι βαθύτεροι κοινωνικοί παράγοντες µπορεί να παραµείνουν σε εξέλιξη.
Εποµένως θα πρέπει να ακολουθηθούν και οι δύο όροι – πιθανώς από τους δείκτες του Laeken. Τα

δεδοµένα του πάνελ που αξιολογούν τη χρόνια φτώχεια βραχυπρόθεσµα/µεσοπρόθεσµα ήδη
περιλαµβάνονται µεταξύ των ∆εικτών του Laeken. ∆εν είναι πολύ ισχυρά, βέβαια. Μπορεί να είναι
χρήσιµο να βρούµε εναλλακτικά µέτρα ή να έχουµε διάφορα πάνελ και να συγκρίνουµε τα
αποτελέσµατά τους.
Η φτώχεια και ο αποκλεισµός ως παράγοντες που διαστρεβλώνουν τις ευκαιρίες στη φυσική και
κοινωνική ζωή είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθούν από συγκεκριµένους δείκτες – ακόµη κι από
δείκτες επιπέδου 3 (συγκεκριµένοι για κάθε χώρα). Οι προσπάθειες της ΕΕ και των µεµονωµένων
κρατών µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των δεικτών σε µακροεπίπεδο. Εν τω µεταξύ η
βελτίωση των συνολικών µέτρων µπορεί να κρύβει την αύξηση των ανισοτήτων , όπως στην περίπτωση
της θνησιµότητας. Τόσο οι αυθόρµητες διαδικασίες «διάχυσης προς τα κάτω» (‘trickle-down’), όσο η
σκόπιµη πολιτική παρέµβαση συνήθως αγγίζουν τους πιο προσιτούς. Εποµένως, η τάση της «καλύτερης
επιλογής» (‘skim-off’) είναι σχεδόν πάντοτε σε εξέλιξη, δηµιουργώντας ακόµη µεγαλύτερα χάσµατα
µεταξύ αυτών που ενδίδουν στη ‘συµβατικότητα’ και αυτών που µένουν απέξω.
Η ΕΕ ανέλαβε το πρόβληµα µε ηρεµία: υπάρχουν δύο φαινόµενα στην περίπτωση που η ανισότητα
ενσωµατώνεται στους δείκτες του Επιπέδου 1. Τα δύο άµεσα µέτρα της ανισότητας είναι η κατανοµή
µεριδίου (20%) του εισοδήµατος και η ‘Αναλογία που αποτυγχάνει να αγγίξει το 65 ή την αναλογία
αυτών στις κατώτατες και ανώτατες εισοδηµατικές (µε µερίδιο 20%) οµάδες που κατατάσσουν την
υγεία τους ως κακή ή πολύ κακή κατά τον ορισµό του WHO’. Βέβαια, πολλά άλλα µετρά (πρακτικά όλα
τα µέτρα της φτώχειας όπως το ποσοστό αυτών που ζουν κάτω από το 60% του µέσου εισοδήµατος)
σχετίζονται µε τις ανισότητες, αλλά δεν δείχνουν το όλο φάσµα.
Από τη στιγµή που ο αποκλεισµός και η φτώχεια δεν σχετίζονται µόνο µε απόλυτα επίπεδα, αλλά επίσης
µε δοµές και ολόκληρο το κοινωνικό πλαίσιο, εποµένως είναι σηµαντικό να παρακολουθήσουµε την
εξέλιξη των κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισµένους ακόµη τοµείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό
επειδή πρόσφατα οι πιο συνιστώµενες αποτυχίες είναι το φύλο και οι περιφέρειες. Είναι σηµαντικοί
παράγοντες, αλλά δεν είναι απαραίτητα οι µόνοι µε τη µεγαλύτερη επεξηγηµατική ισχύ για τις
ανισότητες. Κατά πόσο οι διαγενεακοί δείκτες που τονίζουν την κοινωνική αναπαραγωγή θα πρέπει να
περιλαµβάνονται µεταξύ των δεικτών του Επιπέδου 3 ενδεχοµένως να είναι µια απόφαση που θα πρέπει
να λάβουν οι χώρες.

Είναι ο αποκλεισµός σταθερός;
Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού ως ένα δυναµικό και σύνθετο φαινόµενο εισάχθηκε για να
περιγράψει τους παράγοντες που απειλούν την κοινωνική συνοχή και τους µηχανισµούς που
δηµιουργούν περιθωριοποίηση και αποκλεισµό. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να εκφραστεί σε
λειτουργικούς όρους η έννοια. Τα µέτρα συνήθως προσπαθούν να λαµβάνουν υπόψη τη συνθετότητα
των διαδικασιών και κατ’ επέκταση να συνδυάζουν διάφορους παράγοντες ή χαρακτηριστικά του
αποκλεισµού. Θεωρητικά, ο αποκλεισµός µπορεί να γίνει αντιληπτός ως «έλλειψη συµµετοχής σε
βασικούς τοµείς της κοινωνίας» (Burchardt, 2000:387). ∆ιαφορετικά µπορεί να εκφραστεί σε
λειτουργικούς όρους ως «πολλαπλή στέρηση», ένας συνδυασµός των διαφορετικών χαµηλού επιπέδου
πόρων ή κεφαλαίων που αυξάνουν τις ευκαιρίες στη ζωή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Στην
προσέγγιση αυτή, οι δείκτες ισχύος, ιδιοκτησίας, εισοδήµατος, πληροφόρησης, δίκτυα σχετικά µε την
κοινωνία, ακόµη και κοινωνικό γόητρο µπορεί να ενσωµατωθεί στο µοντέλο. Μία τρίτη προσέγγιση θα
µπορούσε να δοµηθεί στη «συνέπεια της κατάτµησης» και να προσπαθήσει να δείξει τους περιορισµούς
και τη διαφορά στο πως ξεχωριστά άτοµα βιώνουν τη στέρηση από τους υπόλοιπους, για παράδειγµα τα
γκέτο. Θα µπορούσε κανείς να συνδυάσει διάφορες υποτιθέµενες αιτίες και συνέπειες ή απλώς να

δηµιουργήσει ένα σύνολο διάφορων δεικτών που φαίνονται ενστικτωδώς και στατιστικά αρµόδιοι για
να διαµορφώσουν κοινωνικές καταστάσεις.
Οτιδήποτε χρησιµοποιήθηκε από το σαφές ή αυτονόητο µοντέλο, πάντοτε υπάρχει το πρόσκοµµα να
επιλέξουµε ένα περιορισµένο αριθµό δεικτών που αναπόφευκτα απλοποιούν την πραγµατικότητα.
Παρόλα αυτά, τα γνωστά ευρήµατα που βασίζονται σε σύνθετους δείκτες παρουσιάζουν περισσότερη
ασυνέπεια παρά συνέπεια της στέρησης. Κοινωνικά προβλήµατα που µπορεί να οδηγήσουν τελικά σε
κοινωνικό αποκλεισµό (για παράδειγµα, κακή θέση στην αγορά εργασίας, χαµηλό επίπεδο κοινωνικά
σηµαντικών πόρων συµπεριλαµβανοµένου του χαµηλού εισοδήµατος, κακές συνθήκες στέγασης,
έλλειψη επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών, αδύναµα κοινωνικά δίκτυα) µπορεί να πλήξουν ξεχωριστά
έως και 20-30, +% του πληθυσµού, ανάλογα µε τον ορισµό των κατωφλιών. Ωστόσο, η ταυτόχρονη
εµφάνιση χαρακτηρίζει µόνο µια µειονότητα που µειώνεται ραγδαία µε τον αριθµό των προβληµάτων
που συνδέεται. Η διαπίστωση αυτή είναι πρακτικά ανεξάρτητη από τα είδη και τον αριθµό των
διαστάσεων του αποκλεισµού που εξετάζονται. Το σηµείο αυτό τονίζεται από ορισµένα βρετανικά και
ουγγρικά ευρήµατα.
Η Tonia Burchardt χρησιµοποίησε την πρώτη σειρά της Έρευνας Πάνελ Νοικοκυριών της Βρετανίας για
να δοµήσει ένα µοντέλο στέρησης βασισµένο στη συµµετοχή. Το µέτρο που δηµιούργησε περιλαµβάνει
δείκτες που προφανώς χαρακτηρίζουν τη συµµετοχή στην κατανάλωση, στην παραγωγή, στην πολιτική
ζωή και στις διαπροσωπικές σχέσεις. (Ο καθορισµός των διαστάσεων ήταν, όπως πάντα, αµφιλεγόµενος.
Η κατανάλωση γίνεται αντιληπτή ως ένα λογικό κριτήριο διαβίωσης, µε δείκτη το χαµηλό εισόδηµα. Η
παραγωγή ερµηνεύτηκε ως έχοντας µία δουλειά που πληρώνει ή µέριµνα για δουλειά, κλπ.). Ο βαθµός µη
συµµετοχής σε κάθε τοµέα ήταν µεταξύ 10 και 18%. Όταν οι διαστάσεις συνδυάστηκαν, τα ποσοστά
έπεσαν, αγγίζοντας σχεδόν το µηδέν όταν συνδυάστηκαν όλα µαζί.
Πίνακας 6
Βαθµός µη συµµετοχής στη σειρά 1, νοικοκυριά του Ηνωµένου Βασιλείου, 1991
(πίνακας)
Πηγή: Burchardt , 2000: 392.

Πίνακας 7
Μη συµµετοχή σε περισσότερες από µία διαστάσεις στη σειρά 1, νοικοκυριά του Ηνωµένου Βασιλείου,
1991
(πίνακας)
Πηγή: Burchardt , 2000: 394.
Η Havasi (2002) χρησιµοποίησε την έρευνα προϋπολογισµού νοικοκυριών του Κεντρικού Στατιστικού
Γραφείου για να εκτιµήσει το βαθµό της «πολυδιάστατης φτώχειας» ή του «αποκλεισµού»,
χρησιµοποιώντας τους όρους κατ’ εναλλαγή. Όρισε πέντε χαρακτηριστικά της φτώχειας νοικοκυριών,
κυρίως την εισοδηµατική φτώχεια, τη φτώχεια κατανάλωσης, την υποκειµενική φτώχεια, τη φτώχεια
στέγασης και τη φτώχεια στις οικιακές υπηρεσίες. Όρισε τον αποκλεισµό ως το άθροισµα τουλάχιστον

τριών χαρακτηριστικών που προκύπτουν µαζί στην περίπτωση του 4% των νοικοκυριών και πλήρης
εµφάνιση παρουσιάστηκε στο 1.5% των νοικοκυριών.
Πίνακας 8
Πολυδιάστατη φτώχεια σε νοικοκυριά της Ουγγαρίας, 2000, %
Έρευνα Προϋπολογισµού Νοικοκυριών, CSO
(πίνακας)
Πηγή: Havasi, 2002.
Οι δύο έρευνες που παρατέθηκαν παραπάνω κάλυψαν ολόκληρο τον πληθυσµό. Σε εκείνες τις περιπτώσεις,
η πολλαπλή στέρηση ή ο «πλήρης» αποκλεισµός που περιγράφηκε ως συνδυασµός πολλών κοινωνικών
προβληµάτων προέκυπτε σχετικά σπάνια. Για µία πιο προσεκτική µελέτη του προβλήµατος, η µέθοδος που
χρησιµοποιήθηκε ήταν ο περιορισµός στους εισοδηµατικά φτωχούς. Το 2001 διεξήχθη µία έρευνα από το
Ερευνητικό Κέντρο για τη Φτώχεια που κάλυπτε µόνο το πιο φτωχό 30% του πληθυσµού4. Κύριος σκοπός
ήταν η µελέτη της πρόσβασης στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής αρωγής. Οι
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν επέτρεψαν τη δόµηση διάφορων µοντέλων «κοινωνικού αποκλεισµού».
Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα πλαίσια. Ορισµένα περιλάµβαναν παράγοντες που µπορεί να θεωρηθούν ως
κύριες «αιτίες» της φτώχειας (όπως χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, έλλειψη δουλειάς, κλπ.), µερικά
δοµήθηκαν µε υποτιθέµενα «αποτελέσµατα», µερικά χρησιµοποίησαν και τα δύο χαρακτηριστικά. Επίσης,
χρησιµοποιήθηκαν εναλλακτικά διάφοροι πόροι, αντικειµενικές και υποκειµενικές διαστάσεις. ∆εν υπήρχε
ένας «σωστός» τρόπος για να οριστεί ο αποκλεισµός. Εποµένως, η συσχέτιση µεταξύ κοινωνικών
προβληµάτων πάντοτε ήταν λανθασµένη. Ωστόσο, ακόµη και µεταξύ των εισοδηµατικά φτωχών
νοικοκυριών η πολλαπλή στέρηση επηρέασε µόνο µία µειοψηφία.
4 – Το 2001 η οµάδα µας διεξήγαγε δύο έρευνες, τις οποίες ανέθεσε το ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας. Και οι δύο κάλυψαν 1000 νοικοκυριά, ενώ και στις δύο περιπτώσεις οι µετέχοντες
ήταν µεταξύ 18 και 60 ετών. Η µία έρευνα αφορούσε βασικές και εργασιακές ασφάλειες και
ήταν µέρος του Προγράµµατος In Focus για την Κοινωνικο-Οικονοµική Ασφάλεια. Αναφέρεται
στο κείµενο ως ILO-PSS (Dögei et al, 2002). Η δεύτερη έρευνα αφορούσε το σύστηµα της
κοινωνικής ασφάλειας, τη φτώχεια και τον αποκλεισµό. Το δείγµα αυτό κάλυψε µόνο το
φτωχότερο ένα τρίτο του πληθυσµού, νοικοκυριά µε κατά κεφαλήν µηνιαίο εισόδηµα κάτω του
HUF 20000. Ήταν µέρος ενός έργου της Κεντρικής Ανατολικής Ευρωπαϊκής Οµάδας του ILO.
Αναφέρεται ως ILO-POV (Ferge et al, 2002).
Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τον αποκλεισµό ως τη «δοµηµένη» έλλειψη σηµαντικών πόρων που
επηρεάζει την κοινωνική ενσωµάτωση, κυρίως ως το συνδυασµό του ποσοστού χαµηλής
δραστηριότητας, χαµηλού εισοδήµατος, χαµηλής εκπαίδευσης και κακής στέγασης. Τα αποτελέσµατα
αυτά παρουσιάζονται για τους φτωχούς της φυλής Ρόµα και των µη Ρόµα δίνοντας έµφαση στην
ιδιαίτερη κακή κατάσταση των Ρόµα σχετικά µε το «δοµηµένο αποκλεισµό».
Πίνακας 9

Ένα µοντέλο κοινωνικού αποκλεισµού δοµηµένο ως την ταυτόχρονη παρουσία των τεσσάρων βασικών
παραγόντων του αποκλεισµού εντός του φτωχού δείγµατος, ILO-POV έρευνα 2001.
(Συµπεριλαµβανοµένων των παραγόντων: 1. Απουσία της ενεργούς απασχόλησης (δραστηριότητα), 2.
Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της κεφαλής του νοικοκυριού (εκπαίδευση), 3. Χαµηλό εισόδηµα,
ισοδύναµο εισόδηµα νοικοκυριού (εισόδηµα), 4. Τουλάχιστον τρία στα εννέα προβλήµατα µε
διαµέρισµα).
Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει την κατανοµή του δείγµατος σύµφωνα µε ένα υψηλό αριθµό παραγόντων
στέρησης ή αποκλεισµού. Οι τοµείς στέρησης περιλαµβάνουν τα παραπάνω τέσσερα, συν τρία
αντικείµενα για την κατανάλωση (ανεπαρκή χρήµατα για τρόφιµα στο τέλος του µήνα, ανεπαρκή
χρήµατα για φάρµακα και θέρµανση µη οικονοµικά προσιτή το χειµώνα), ένα αντικείµενο για την υγεία
(οποιοδήποτε άρρωστο άτοµο στην οικογένεια που χρειάζεται συνεχή ιατρική φροντίδα) και ένα
αντικείµενο που συµβολίζει τις κοινωνικές επαφές, κυρίως την οικονοµική δυνατότητα των
Χριστουγεννιάτικων γιορτών. Και στις δύο προσεγγίσεις ο αποκλεισµός ως πολλαπλή στέρηση είναι
σχετικά σπάνιος ακόµη και σε αυτό το φτωχό δείγµα και ακόµη στις πιο ευάλωτες οµάδες µεταξύ τους.
Οι Ρόµα σχηµατίζουν µία σηµαντική εξαίρεση: η στέρηση τους είναι πιο έντονη, πιο ενιαία και η
πολλαπλή στέρηση λαµβάνει χώρα σε πολύ σηµαντικό επίπεδο µεταξύ τους 5. Φαίνεται ότι ο αντίκτυπος
της φτώχειας επιδεινώνεται στην «κοινότητα των Ρόµα», καθώς και ο αντίκτυπος των προκαταλήψεων.
Μπορεί να υπάρχουν τεχνικές και ουσιαστικές εξηγήσεις για την «ασυνεπή στέρηση». Αντί για µία
διερεύνηση των εξηγήσεων, θα αναφερθούν µόνο µερικές ιδέες που µπορεί να εξελίξουν την κατανόηση
των ευρηµάτων που υπονοούν την «αστάθεια» ή «ασυνέπεια».
Προσπάθειες για να εξηγήσουµε τη µακροπρόθεσµη µεταβλητότητα των εισοδηµάτων, την ασυνέπεια
της στέρησης και τη µονιµότητα της φτώχειας.
Πίνακας 10
Συσσώρευση προβληµάτων σε φτωχά νοικοκυριά των Ρόµα και µη Ρόµα της Ουγγαρίας - ILO-POV
2001
(πίνακας)
Πηγή: ILO-POV, Ferge et al, 2002.
5 – Σε µια διακρατική συγκριτική µελέτη, οι J. Ladanyi και I. Szelenyi έδειξαν ότι η κατάσταση
των Ρόµα ως οµάδα είναι καλύτερη στην Ουγγαρία απ’ ότι σε γειτονικές χώρες µε υψηλό
ποσοστό πληθυσµού (Ladanyi-Szelenyi, 2002).

Νέες µη ασφαλείς στρατηγικές παραγωγής χρήµατος
Οι φτωχοί πάντοτε χρησιµοποιούσαν διαφορετικές µεθόδους επιβίωσης (Sík and Redmond, 2000). Η
επιπλέον εργασία για χρήµατα ή για ανταλλαγή υπηρεσιών, παραγωγή νοικοκυριού και ούτω καθεξής
ήταν κοινός τόπος ακόµη κι όταν ο κόσµος είχε σταθερές δουλειές υπό κρατικό σοσιαλισµό. Το φάσµα

των πιθανών στρατηγικών αυξήθηκε σηµαντικά µετά το 1990. Υπήρχε ανάγκη για αυτό · επίσης, οι νέες
ελευθερίες και η νέα ευµάρεια προσέφεραν νέες ευκαιρίες. Οι νέες στρατηγικές επηρεάζουν τη
βραχυπρόθεσµη κινητικότητα εντός και εκτός φτώχειας και την ασυνέπεια της στέρησης.
Οι ‘άτυπες’ και αβέβαιες µορφές εργασίας για χρήµατα και απόκτηση αγαθών έχουν πολλαπλασιαστεί.
Οι εργοδότες ενδιαφέρονται (πολύ περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν) για την ανάθεση ανεπίσηµων
εργατών, τους οποίους θα µπορούν να εκµεταλλευτούν περισσότερο: κοστίζουν λιγότερο αναφορικά µε
άµεση πληρωµή και εργατικά κόστη. Για τους ‘παράνοµους’ εργάτες αυτό συνεπάγεται πλήρη απουσία
εργατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων (εύκολες απολύσεις, άδεια χωρίς αποδοχές, µη συσσωρευµένη
σύνταξη, κλπ.).
Επίσης, έχουν πολλαπλασιαστεί οι περιθωριακές και περιστασιακές ευκαιρίες για χρήµατα. Οι πλούσιοι
απαιτούν περισσότερες περιστασιακές υπηρεσίες και η κοινωνική ευµάρεια προσφέρει περισσότερα
απορριφθέντα αγαθά που µπορούν να συγκεντρωθούν και να χρησιµοποιηθούν ή να πουληθούν. Επίσης,
οι οργανισµοί που προσφέρουν δηµόσια ή ιδιωτική αρωγή έχουν πολλαπλασιαστεί, προσφέροντας
στους φτωχούς ένα νέο πεδίο «ανταγωνισµού». Πρακτικές, όπως η επαιτεία ή η ψευδο-επαιτεία
επανεµφανίστηκαν. Το επαγγελµατικό, τύπου επιχειρηµατικό κλέψιµο (µε συµµορίες που ειδικεύονται
σε στερεοφωνικά αυτοκινήτου ή µικρά αντικείµενα σε εξοχικά) αρχίζει να γίνεται σύνηθες. Επίσης
επεκτείνεται η χρήση πίστωσης για την καθηµερινή επιβίωση, καθώς και η τοκογλυφία
εκµεταλλευόµενη την ανάγκη αυτή.
Όλες αυτές οι στρατηγικές παράγουν διττά αποτελέσµατα. Από τη µία πλευρά µπορεί να αυξάνεται το
εισόδηµα και να εξαφανίζεται η εισοδηµατική φτώχεια σε περιπτώσεις που ένας (νόµιµος, ηµινόµιµος ή
παράνοµος) ελιγµός έχει επιτυχία. Ακόµη και ένα προσωρινό διάλλειµα είναι ανακούφιση. Ωστόσο, η
συνήθης µη οµαλή ροή εισοδήµατος δεν αφήνει χώρο για προνοητικότητα ή για σχεδιασµό για το
µέλλον. Επίσης, πολλές στρατηγικές περιβάλλονται από νέους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
κινδύνους, από την εργασία χωρίς ασφάλεια µέχρι την απειλή για φυλάκιση. Η αβεβαιότητα και οι νέοι
κίνδυνοι αποτελούν παράγοντες αποκλεισµού.
Πίνακας 11
Προσδοκία για το εισόδηµα οικογένειας, το επόµενο έτος: κατανοµή νοικοκυριών σύµφωνα µε
µελλοντικές προσδοκίες για την εισοδηµατική τους κατάσταση, %
(πίνακας)
Πηγή: ILO-PSS, Dögei and al, 2002.
Η χρήση των απορριµµάτων της αφθονίας
Πριν από περισσότερα από 30 χρόνια ο Herbert Gans έγραψε ότι µία από τις δραστηριότητες των
φτωχών ήταν να «αγοράζουν αγαθά που δεν τα ήθελαν οι άλλοι κι έτσι να παρατείνουν την οικονοµική
χρησιµότητα τέτοιων αγαθών: ψωµί, φρούτα και λαχανικά της ηµέρας που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν
στα σκουπίδια, µεταχειρισµένα ρούχα και αυτοκίνητα και κτίρια σε κακή κατάσταση» (Gans, 1971).
Από τότε η ποικιλία των αγαθών σε προσφορά έχει πληθήνει, καθώς και οι τρόποι πρόσβασης στα
αγαθά αυτά. Μέρος της κοινωνίας ακόµη και στις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης έχει αποκτήσει
αρκετή αφθονία για να ακολουθήσει τους κανόνες της καταναλωτικής κοινωνίας: γρήγορη αγορά,
εύκολο πέταµα. Τα φθηνά ή πεταµένα αντικείµενα συχνά φθάνουν στους φτωχούς. Μπορεί ακόµη να

αγοράζουν µεταχειρισµένα ή µπαγιάτικα πράγµατα, να αναζητούν εκπτώσεις ή ληγµένα αγαθά –
υπάρχουν πολλές νέες µορφές στο κυνήγι και τον ανταγωνισµό των τιµών. Αλλά τις περισσότερες
φορές λαµβάνουν πράγµατα ‘δωρεάν’ µέσω (των αυξανόµενων) φιλανθρωπιών ή ψάχνοντας στα
ατελείωτα στρώµατα σκουπιδιών. Το πλαίσιο της ζωής των φτωχών εξοπλίζεται ολοένα και
περισσότερο από αγαθά, αντικείµενα και σύµβολα που είναι τελείως αταίριαστα µεταξύ τους – το
κινητό τηλέφωνο και η εξωτερική τουαλέτα σχηµατίζουν ένα περίεργο, αν και καθόλου ασυνήθιστο
συνδυασµό. Η προφανής ασυνεπής στέρηση αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα αυτή.

Η απόγνωση ως παράγοντας µονιµότητας
Ένας µηχανισµός για τη διαιώνιση της φτώχειας µπορεί να είναι ο φαύλος κύκλος που δηµιουργείται από
περιθωριακές καταστάσεις. Για να γλιτώσει κανείς από µία κακή κατάσταση θα πρέπει να έχει µία πραγµατική
ευκαιρία, αλλά και τη θέληση και ελπίδα για να την επιδιώξει. Προφανώς η φτώχεια ευνοεί την απαισιοδοξία ή
την απόγνωση για το µέλλον. Το 2001 η Ουγγαρία δεν βρισκόταν πλέον σε κρίση. Όσων η κατάσταση είχε ήδη
ενδυναµωθεί, έλπιζαν σε συνεχή βελτίωση. Ωστόσο, οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι Ρόµα είχαν πολύ λιγότερες
προσδοκίες. Για παράδειγµα, η σχέση όσων ανέµεναν επιδείνωση των εισοδηµάτων τους ήταν 13% από
ολόκληρο τον πληθυσµό, 39% στο δείγµα των φτωχών και 59% µεταξύ των Ρόµα. Τα αποτελέσµατα
υποδηλώνουν ότι αυτή η απόγνωση βασίζεται στην εµπειρία αποτυχηµένων προσπαθειών και φρούδων ελπίδων
και η ίδια είναι καταστροφική.

Ένας δείκτης µπορεί να είναι κρίσιµος
Τα αντικείµενα που θεωρούνται ως παράγοντες της φτώχειας ή του αποκλεισµού αυξάνονται. Η γνώµη κοινωνικών
επιστηµόνων συχνά ολοκληρώνεται µε τη συµµετοχή του κοινού (Gordon et al, 2000:52) και πιο πρόσφατα από
την άµεση εµπειρία των φτωχών. Το EAPN και εθνικοί πολιτικοί οργανισµοί συζητούν συχνά µε τους φτωχούς για
τις ανάγκες και τις απόψεις τους, καθώς και για τις απόψεις τους για τους ∆είκτες του Laeken. Το σύνολο των
δεικτών που φαίνονται να είναι (και συχνά είναι) κρίσιµοι επεκτείνεται. Τα µέλη του EAPN όρισαν µία σειρά από
δείκτες για να µετρήσουν, για παράδειγµα, τη δύναµη των δικαιωµάτων (περίοδοι αναµονής, επάρκεια στη
βοήθεια, κλπ.). Ορισµένα προβλήµατα επανεµφανίστηκαν στις περισσότερες χώρες, ενώ µερικά αφορούσαν
συγκεκριµένες χώρες. Για παράδειγµα στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης µε κοινωνικούς
λειτουργούς και άτοµα που βιώνουν φτώχεια εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για τον αριθµό των ατόµων που είναι
καταγεγραµµένοι στο χαµηλότερο εισόδηµα (που οδηγεί σε χαµηλές παροχές και συντάξεις). Σε ορισµένες χώρες
αυτό θα πρέπει να αποτελέσει δείκτη Επιπέδου 3. Οι µητέρες που συµµετείχαν στην οµάδα ανησυχούσαν για την
απουσία των παιδιών από το σχολείο λόγω ασθένειας. Εξήγησαν ότι και οι λόγοι και οι συνέπειες της απουσίας από
το σχολείο συνδέονται στενά µε τη φτώχεια και ποια µέτρα θα ήταν απαραίτητα για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος αυτού. Είχαν δίκιο. Εν τω µεταξύ η απεριόριστη ανάπτυξη του συνόλου δεικτών δηµιουργεί νέες
δυσκολίες.
Η αύξηση των δεικτών οδηγεί στην ανάγκη δηµιουργίας σύνθετων δεικτών, οι οποίοι ορίζονται από
δεσµίδες ή ‘καλάθια’ µε αγαθά και υπηρεσίες διαφόρων ειδών6. Οι σύνθετοι δείκτες έχουν δύο πλευρές:
προσφέρουν ένα προφανώς ξεκάθαρο ανεπαρκές σύστηµα, ενώ παράλληλα θολώνουν την καθηµερινή
πραγµατικότητα. Αν χρησιµοποιηθούν µε την πρέπουσα προσοχή, οι σύνθετοι δείκτες διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση της φτώχειας και των πολιτικών της φτώχειας. Λαµβάνοντας υπόψη
όσα έχουν ήδη συζητηθεί για τη ‘µεταµοντερνιστική ασάφεια’ – οι µεµονωµένοι δείκτες είναι
αναντικατάστατοι.

Παρόλο που υπάρχουν µερικοί παράγοντες που µπορεί να προκαλέσουν έντονη φτώχεια ή/και
αποκλεισµό από µόνοι τους, ακόµη κι αν ‘µετριάζουν καταστάσεις’ που παράγουν ένα σχετικά θετικό
σύνθετο δείκτη. Βέβαια, το πολύ χαµηλό εισόδηµα είναι ένας από αυτούς. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει
ότι υπάρχουν λιγότερο προφανείς παράγοντες. Ακολουθούν δύο παραδείγµατα: Εάν υπάρχει στην
οικογένεια ένα µονίµως άρρωστο παιδί ή µε σοβαρή αναπηρία που χρειάζεται 24ωρη φροντίδα, ακόµη
και η πλέον γενναιόδωρη κρατική αρωγή θα µπορέσει να ανακουφίσει µερικά προβλήµατα της
οικογένειας. Ακόµη κι αν η κρατική βοήθεια (οικονοµική και ιατρική υπηρεσία) είναι ανεπαρκής, η
οικογένεια αναπόφευκτα θα γίνει φτωχή και τελικά αποκλεισµένη (Bass, 2004). Το δεύτερο παράδειγµα
αφορά την κατάσταση στα γκέτο των φτωχών, των Ρόµα ή άλλων οµάδων. Λόγω των αυξανόµενων
κοινωνικών και στεγαστικών ανισοτήτων, αυξάνονται τα γκέτο. (Η δηµιουργία δεικτών για να
περιγράψουν την κατάσταση στα γκέτο είναι ένα τελείως διαφορετικό θέµα.) Ακόµη και µε πλήθος
ερευνών, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουµε τα φαινόµενα που διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην
πρόκληση και εξήγηση της φτώχειας και του αποκλεισµού.
Εν κατακλείδι, η µεταβλητότητα των εισοδηµάτων και των ασυνεπειών στην ‘πολλαπλή στέρηση’
µπορεί να αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. Ο ‘µετα-µοντερνιστικός’ πλουραλισµός ή ‘µεταµοντερνιστική ασάφεια’ και η αποµόνωση των τρόπων ζωής φαίνεται ότι έχουν αγγίξει την Ουγγαρία.
Τουλάχιστον όπως φαίνεται οι νέες τάσεις έχουν περάσει και στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. Η νέα
ελευθερία για διαφυγή µπορεί να βοηθήσει µερικές φορές µακροπρόθεσµα. Όπως συζητήθηκε στο
παρόν κεφάλαιο, όµως, µπορεί να µην προσφέρουν µία λύση κατά της συνεχόµενης και
επαναλαµβανόµενης φτώχειας που διαιωνίζεται ‘αυθόρµητα’ – τουλάχιστον εάν δεν γίνουν αρκετά
πράγµατα για να την αντιµετωπίσουν.
6 – Ευρωπαϊκό Έργο για τους ∆είκτες της Φτώχειας ξεκινώντας από την εµπειρία των Ατόµων
που βιώνουν φτώχεια. Ένα έργο που χρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπε
http://www.eapn.org.

Μέρος Β
∆οκίµια και περιγραφές
Τονίζοντας βασικούς τοµείς που πρέπει απαραιτήτως να αντιµετωπιστούν για να επιτύχουµε την
ΕΕ που επιθυµούµε

Κεφάλαιο 4

Μία καλή ζωή για όλους
Michaela Moser

Η κοινωνική πραγµατικότητα της διεύρυνσης των χασµάτων

Σύµφωνα µε επίσηµες στατιστικές της ΕΕ,7 τουλάχιστον 68 εκατοµµύρια άτοµα ή το 15% του
συνολικού πληθυσµού της ΕΕ αναγκάζεται να βιώνει φτώχεια. Σε σχέση µε τον αριθµό των κατοίκων
των Κρατών Μελών της ΕΕ θα σχηµάτιζαν το δεύτερο µεγαλύτερο κράτος της Ένωσης (τους ξεπερνούν
οι κάτοικοι της Γερµανίας σε αριθµό) και θεωρητικά θα ασκούσαν σηµαντική επιρροή στις πολιτικές
της ΕΕ. Βέβαια στην πραγµατικότητα, τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια στην ΕΕ παραµένουν στη σιωπή
και την αφάνεια όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικά µε πολιτικές προτεραιότητες και το µέλλον της
Ευρώπης.
Πολλοί ΜΚΟ που εργάζονται καθηµερινά µε και για άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισµό έχουν παρατηρήσει µια συνεχόµενη αύξηση της φτώχειας τα τελευταία χρόνια όπως
αποδεικνύει η αύξηση των πελατών τους καθώς και η σοβαρότητα των προβληµάτων τους. Εποµένως,
είναι πλέον εµφανής η δραµατική πολιτική αποτυχία να καταπολεµήσει αποτελεσµατικά και να
αποτρέψει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Παρόλο που η κατάσταση των δεδοµένων σχετικά µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό είναι
συγκριτικά καλή (τουλάχιστον εντός της ΕΕ15) και έχει βελτιωθεί περαιτέρω µε την εισαγωγή της
µεθόδου SILC της ΕΕ συµπεριλαµβάνοντας τους δείκτες Laaken και κατ’ επέκταση επεκτείνοντας τον
ορίζοντα της έρευνας πέρα από το εισόδηµα µόνο, υπάρχουν ακόµη πολλές προκλήσεις προς
αντιµετώπιση προτού οι στατιστικές µπορέσουν να δώσουν µία πιο ακριβή εικόνας της κοινωνικής
κατάστασης.
Μερικές από τις κύριες προκλήσεις σχετικά µε την κατάσταση των δεδοµένων είναι τα ακόλουθα: πρώτον,
η πραγµατικότητα πολλών νέων Κρατών Μελών, όπου γενικά η πλειοψηφία του κόσµου έχει χαµηλό
εισόδηµα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν γίνεται συζήτηση για τον ορισµό και υπολογισµό των
κατωφλιών της φτώχειας.8
∆εύτερον, η κατανοµή του εισοδήµατος µεταξύ των µελών του σπιτιού θα πρέπει να αναλυθεί · επίσης,
άτοµα που δεν ζουν σε ιδιωτικές οικίες (κάτοικοι σε καταφύγια, γηροκοµεία, κλπ.) θα πρέπει να
περιλαµβάνονται στην έρευνα. Επιπλέον, το σύνολο των δεικτών που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να
αναβαθµίζεται και να επεκταθεί για να συµπεριλάβει τις ανάγκες, την εµπειρία και τις απόψεις όλων των
σχετικών παικτών και το πιο σηµαντικό, των ατόµων που βιώνουν φτώχεια.9
Επιπλέον, πάντοτε θα υπάρχει ανάγκη να εξετάζουµε τις αληθινές πραγµατικότητες των ατόµων που
βιώνουν φτώχεια, που δεν θα µπορεί να καλυφθεί επαρκώς από στατιστικές. Για να έχουµε µια ακριβή
εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας οι ιστορίες της καθηµερινής ζωής και των αγώνων των ατόµων
που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να σηµειωθούν και να καταγραφούν.
Θα πρέπει να µοιραστούµε αυτές τις ιστορίες, όπως τις ιστορίες του παρόντος βιβλίου, οι οποίες δεν
παρουσιάζουν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό ως καθαρά θύµατα, αλλά
δείχνουν τα προβλήµατά τους καθώς και τις δυνάµεις τους και την ικανότητά τους να επιβιώνουν παρά τις
αντιξοότητες. Ταυτόχρονα όσοι µιλούν για τη φτώχεια δεν θα πρέπει να παραµένουν σιωπηλοί στο θέµα
του πλούτου. Αυτό ήταν το σλόγκαν που χρησιµοποίησε το ∆ίκτυο κατά της Φτώχειας της Αυστρίας για
να ανακοινώσει το πρώτο συνέδριο του για την πραγµατικότητα του πλούτου, 1998.10
∆εν αυξάνεται µόνο η φτώχεια · και ο πλούτος αυξάνεται ταυτόχρονα. ∆υστυχώς τα δεδοµένα για τον
πλούτο είναι χειρότερα από αυτά για τη φτώχεια. Μερικά Κράτη Μέλη της ΕΕ, για παράδειγµα η
Γερµανία και πιο πρόσφατα η Αυστρία, έχουν ξεκινήσει να περιλαµβάνουν µία αναφορά για τον πλούτο
µέσα στις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις τους, αλλά φαίνεται ότι δεν διατίθενται δεδοµένα για τον πλούτο σε
επίπεδο Ευρώπης.

Ωστόσο, υπάρχουν δείκτες ότι το χάσµα διευρύνεται κι από αυτή την οπτική. Για παράδειγµα, τα
δεδοµένα για ιδιωτικό πλούτο και ιδιοκτησία στην Αυστρία δείχνουν ότι σχεδόν το ένα τρίτο (34%) είναι
στα χέρια του πλουσιότερου 1%, το άλλο τρίτο (35%) είναι στα χέρια του ευηµερούντος 2-10% και –
σχετικά µε το εισόδηµά τους – το ‘χαµηλότερο’ 90% έχει τον υπόλοιπο. Ενώ το γεγονός ότι διατίθενται
αυτά τα δεδοµένα για τον πλούτο είναι ένα θετικό βήµα προόδου, ωστόσο οι εκθέσεις της Γερµανίας και
τις Αυστρίας θα πρέπει να επικριθούν για την έλλειψη ανάλυσης των αιτιών, καθώς και για την έλλειψη
συγκεκριµένων δεδοµένων για τα φύλα (και άλλα).
Οι πλούσιες πιθανότητες του πλούτου
Αντί να χαρακτηρίζουµε σατανικό τον πλούτο, θα πρέπει να εστιάζουµε στην εγγενή του δυνατότητα
που θα µπορούσε πραγµατικά να απελευθερωθεί εάν οι µηχανισµοί της (ανα-)κατανοµής άλλαζαν.
Ειδικά σε µια εποχή που η ‘αποταµίευση’ είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς λέξεις-κλειδιά πολλών
πολιτικών, αξίζει να µετατοπίσουµε την προοπτική προς τον πλούτο της ΕΕ για να σπάσουµε τη λογική
της αποταµίευσης. Εποµένως, ο ορισµός του πλούτου θα πρέπει να εξεταστεί ανάλογα µε τους ορισµούς
για τη φτώχεια. Περιέργως, δεν υπάρχει ούτε ένας συµβατικός οικονοµικός όρος για τον πλούτο.
Ορισµένες µελέτες ορίζουν το εύπορο άτοµο ως: κάποιος που έχει την ικανότητα να ζήσει από το
καθαρό εισόδηµα της περιουσίας του χωρίς να χρειάζεται να δουλέψει για τη διαβίωσή του.
Σύµφωνα µε την πρώτη γερµανική αναφορά για τον πλούτο (που εκδόθηκε το 2001), όσοι κερδίζουν
περισσότερα από το διπλό µέσο εισόδηµα και διαθέτουν την τριπλάσια µέση περιουσία ή µεικτά
περιουσιακά στοιχεία καλούνται εύποροι (ή πλούσιοι). Η Έκθεση Παγκόσµιου Πλούτου (µία ετήσια έρευνα
από Merill Lynch και Cap Gemini) κάνει λόγο για ‘Άτοµα αξίας Υψηλού Καθαρού Κέρδους’ (“High Net
Worth Individuals”, HNWI) σε περίπτωση που κάποιο άτοµο διαθέτει περισσότερα από ένα εκατοµµύριο
αµερικανικά δολάρια. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη δηµοσίευση, αυτό ισχύει για 7.7 εκατοµµύρια άτοµα
παγκοσµίως (συµπεριλαµβανοµένων των 70,000 Υπέρ-HNWI που διαθέτουν περισσότερα από 30
εκατοµµύρια αµερικανικά δολάρια σε οικονοµικά περιουσιακά στοιχεία).11
Ο όρος πλούτος, ωστόσο, δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στην ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία – µια
κοινωνία µπορεί να είναι πλούσια αναφορικά µε τα δηµόσια αγαθά και τις υπηρεσίες της. Οµοίως, ο πλούτος των
µεµονωµένων ατόµων δεν καθορίζεται µόνο από την ιδιοκτησία τους, αλλά πολύ περισσότερο από ο,τιδήποτε
µπορούν να κάνουν και να έχουν (βλέπε παρακάτω). Κατ’ επέκταση, η ποιότητα ζωής του ατόµου εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από την πλήρη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.
7 – Βλέπε Μέρος Α – Κεφάλαιο 2: Επιλεγµένες Στατιστικές
8
Για µία πιο πλήρη συζήτηση για την κατάσταση των δεδοµένων, συµβουλευτείτε το Κεφάλαιο 3
του παρόντος βιβλίου.
9
Για συστάσεις αναφορικά µε καλύτερους δείκτες, βλέπε τους ∆είκτες της Φτώχειας εκκινώντας
από την εµπειρία των ατόµων που βιώνουν φτώχεια: Τελική Έκθεση ενός ευρωπαϊκού έργου –
http://www.eapn.org
10
Βλέπε: “Wer von Armut spricht, darf von Reichtum nicht schweigen“). Martin Schenk et al
(Hrsg.): Armut in Österreich, Wien 1998.
11
-

Έκθεση Παγκόσµιου Πλούτου [World Wealth Report (Capgeminie/Merrill Lynch, 2004]). Τα
µεγέθη αυτά θα πρέπει να αντιπαρατεθούν µε τα 390 εκατοµµύρια άτοµα που – σύµφωνα µε την
Εκστρατεία για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας – πρέπει να ζουν µε λιγότερο από
ένα δολάριο την ηµέρα! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την παγκόσµια διάσταση της
µάχης κατά της φτώχειας, βλέπε Κεφάλαιο 9 του παρόντος βιβλίου.
12
Οι ακόλουθες σκέψεις βασίζονται στο έργο της Αυστριακής εναλλακτικής οικονοµολόγου Luise
Gubitzer.
Βλέπε
Luise
Gubitzer:
Reichtum
ist
begehrlich,
In:
Armutskonferenz/Attac/Beigewum (Hrsg.): Was Reichtümer vermögen. Warum reiche
Gesellschaften bei Pensionen, Gesundheit und Sozialem sparen, Wien 2004, 98-117.
Η απληστία ως κινητήριος δύναµη για την ανάπτυξη του πλούτου12
Ήδη από τον δέκατο-όγδοο αιώνα, στην κλασσική οικονοµική θεωρία του, ο Adam Smith όρισε τους
ανθρώπους ως όντα µε κτητική παρόρµηση. Με αυτό τον τρόπο, κατάφερε να µετατρέψει την απληστία
από αµάρτηµα σε βασική κινητήριο δύναµη της οικονοµίας. Έκτοτε η ατέρµονη επιθυµία και ανάπτυξη
διαµορφώνουν τις κεντρικές αξίες όχι µόνο µιας καπιταλιστικής οικονοµίας, αλλά και της ευρύτερης
κοινωνίας όλο και περισσότερο.
Για να αποκτήσουµε µία νέα προοπτική του πλούτου – και κατ’ επέκταση, ένα νέο και πιο δίκαιο τρόπο
κατανοµής του – θα πρέπει να εξετάσουµε µερικές από τις βασικές οικονοµικές αρχές.
Ιστορικά, η αντίληψη που είχαµε για την οικονοµία ήταν ότι επρόκειτο για την κατανοµή ανεπαρκών
αγαθών. Σήµερα όµως, τουλάχιστον στις βιοµηχανικές χώρες, δεν υπάρχει πραγµατική ανεπάρκεια αγαθών ·
αντιθέτως µάλιστα, οι βιοµηχανικές χώρες ζουν σε κοινωνίες αφθονίας, που υποδεικνύει σαφώς ότι η
φτώχεια θα µπορούσε να εξαλειφθεί εάν υπήρχε η πολιτική θέληση για ανακατανοµή πλούτου.
Η αυξανόµενη επιρροή των πολύ εύπορων ατόµων
Μία άλλη ανησυχητική εξέλιξη που συνδέεται µε την κατάσταση του αυξανόµενου πλούτου µιας µικρής
µερίδας ατόµων είναι η αύξηση της επιρροής τους όχι µόνο στις οικονοµικές πολιτικές, αλλά και στην
πολιτική γενικότερα.
Σε αυξανόµενο βαθµό, η δύναµη του ορισµού βρίσκεται τα χέρια των πολύ πλούσιων ατόµων. Σύµφωνα µε
τις αξίες και τις ανάγκες τους, η έννοια της ελευθερίας, για παράδειγµα, συνεχώς περιορίζεται στη σηµασία
της οικονοµικής ελευθερίας µόνο, ενώ η ευθύνη και η αλληλεγγύη θεωρούνται απλώς ως προσωπικές αξίες
αντί για καθήκοντα της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, η ασφάλεια θεωρείται κυρίως ως ανάγκη να ασφαλίσουµε
την περιουσία µας, ενώ η δικαιοσύνη δεν θεωρείται πλέον ως αξία για να αγωνιστεί κανείς, καθώς οι
διαδικασίες της ελεύθερης αγοράς υποτίθεται ότι ρυθµίζουν τα πάντα µε τον καλύτερο τρόπο.
Όσο η υποχρέωση λογοδοσίας των κυβερνήσεων στρέφεται προς τους πλούσιους, τόσο µειώνονται οι
προϋπολογισµοί για δαπάνες στο δηµόσιο τοµέα (συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών υπηρεσιών και
υποδοµής). Ενώ µία άρχουσα τάξη ‘λευκών µορφωµένων νέων και πλούσιων ανδρών, των οποίων η
εκπαίδευση κυρίως συνίσταται στο τζόγο σε χρηµατιστήρια’ (Luise Gubitzer) φαίνεται ότι καταλαµβάνει
κύριους πολιτικούς ρόλους, µπορούµε να αισθανθούµε µια σηµαντική αλλαγή του κοινωνικού κλίµατος.

Μέρος αυτής της εξέλιξης είναι η δυσφήµιση του κράτους πρόνοιας και του φορολογικού συστήµατος που
βασίζεται στην αλληλεγγύη, καθώς και η αυξανόµενη ιδιωτικοποίηση και η απελευθέρωση των κοινωνικών
υπηρεσιών, που είναι µόνο µερικοί δείκτες για τις αρχές της οικονοµίας της αγοράς που καταλαµβάνει όλους
τους τοµείς της ζωής, συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων νοικοκυριών, τον µη κερδοσκοπικό τοµέα και το
ίδιο το Κράτος.
Μία εύπορη κοινωνία
Παρόλα αυτά θα πρέπει να επαναλάβουµε ότι ο πλούτος µιας κοινωνίας θα µπορούσε να εκτιµάται και
κατανέµεται κάπως διαφορετικά. Εάν αυτό που έχει σηµασία είναι η καλή ζωή όλων των µελών της
κοινωνίας, µία πλούσια κοινωνία θα µπορούσε να είναι αυτή που µπορεί να εγγυηθεί ένα ελάχιστο
εισόδηµα για όλους, οικονοµικά προσιτή πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες (εκπαίδευση,
υγεία, δηµόσια µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας, συµβουλευτικά κέντρα, κλπ.) και
αλληλεγγύη στους κινδύνους. Ακόµη κι όταν εστιάζουµε στην οικονοµική αποδοτικότητα, είναι
εµφανές ότι χώρες µε ένα ιδιαίτερα αναπτυγµένο σύστηµα κοινωνικής ασφαλείας είναι οι πιο
ανταγωνιστικές χώρες παγκοσµίως. Εποµένως ένας υψηλό κοινωνικός καταµερισµός δεν θα οδηγήσει
απαραίτητα σε οικονοµική αντίδραση, όπως λέγεται συχνά. Αντιθέτως, ‘ένα καλό σύστηµα κοινωνικού
κράτους δίνει περισσότερη ελευθερία στο άτοµο, καθώς παρέχει ασφάλεια κατά των κινδύνων. Ακόµη
και αυτοί που υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για
πλεονέκτηµα του ανταγωνισµού’.13
Εν τέλει, οι πολιτικές αποφάσεις ορίζουν την ποιότητα ζωής για όλους. Εποµένως, θα πρέπει να
ενθαρρύνουµε τις συζητήσεις σχετικά µε το πώς επιθυµούµε και χρειαζόµαστε να αναδιοργανώσουµε τις
κοινωνίες µας για να εγγυηθούµε µια καλή ζωή για όλους και δεν θα πρέπει να σταµατήσουµε να
αµφισβητούµε τους ιθύνοντες λήψης αποφάσεων, καθώς και τους εαυτούς µας, για το είδος της κοινωνίας
στην οποία επιθυµούµε να ζήσουµε. Με άλλα λόγια: νοιαζόµαστε ή υπολογίζουµε;
13 - Karin Küblböck et al: Editorial, In: ibid., 7-12, 10.
14 – Βλέπε Martha C. Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities
Approach, Cambridge University Press, 2000.

Μία καλή ζωή για όλους
Οπότε, ποια θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα ουσιαστικά κριτήρια για να µετρήσουµε το βαθµό της
δικαιοσύνης και της καλής ζωής στην κοινωνία; Η Αµερικανίδα φιλόσοφος Martha Nussbaum έχει
αναπτύξει µία σειρά από δείκτες που είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι στο να κρίνουµε κατά πόσο είναι δυνατή
µια καλή ζωή για όλα τα µέλη µιας κοινωνίας.
Βάσει του έργου της Nussbaum µε το διάσηµο Ινδό οικονοµολόγο Amartya Sen, καθώς και της εµπειρίας
τους αναφορικά µε τις ‘φτωχές’ γυναίκες στην Ινδία και τη συνεργασία µε άλλους ακαδηµαϊκούς στο
Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων Εθνών στο Ελσίνκι, η προσέγγιση αυτή βασίζεται σηµαντικά στην
Αριστοτελική αντίληψη. Η αντίληψη αυτή ότι η υπεροχή της συγκρότησης ενός κράτους έγκειται στην
ικανότητά του να διασφαλίσει ότι οι πολίτες µπορούν να αποφασίσουν υπέρ µιας καλής ζωής και χρήσιµων
ενεργειών επί τη βάσει των υλικών και φυσικών πόρων της κοινότητας. Για να κρίνουµε κατά πόσο ένα
κράτος ανταποκρίνεται στην αρχή αυτή, είναι σηµαντικό να αναπτύξουµε µία ξεκάθαρη αντίληψη περί τίνος

πρόκειται µία καλή ανθρώπινη ζωή. ∆εν πρόκειται µόνο για την κατανοµή του χρήµατος, την πραγµατική
ιδιοκτησία, τις ευκαιρίες και τις θέσεις στην κοινωνία. Όλα τα µέσα και οι δραστηριότητες που είναι
απαραίτητες για να µπορεί να κανείς να έχει µια καλή ζωή θα πρέπει να καταγραφούν · µε άλλα λόγια, αυτό
που έχει σηµασία είναι οι ανθρώπινες δυνατότητες. Πραγµατικά, χρειάζεται µία γενική έννοια της καλής
ζωής που λαµβάνει υπόψη διάφορους διαπολιτισµικούς στόχους σε διαφορετικούς τοµείς της ζωής, ενώ
ταυτόχρονα σέβεται την ποικιλότητα και την ποικιλία πλαισίων ζωής.
Το ερώτηµα που τίθενται στον πυρήνα της προσέγγισης των δυνατοτήτων της Nussbaum δεν είναι τι
είδους πόροι διαθέτουν οι άνθρωποι, ή κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι, αλλά: ‘Τι µπορούν να κάνουν και
να γίνουν οι άνθρωποι’;
Σε αναζήτηση για µία περιεκτική απάντηση στο ερώτηµα αυτό, η Nussbaum έχει συντάξει µια λίστα µε
λειτουργίες ή δυνατότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της ζωής και για
πολιτικό σχεδιασµό.
Στην τρέχουσα έκδοσή της, η λίστα που αντιπροσωπεύει πολλά χρόνια διαπολιτισµικής έρευνας και
συζητήσεων περιλαµβάνει τις ακόλουθες Κεντρικές Ανθρώπινες ∆υνατότητες:
•
Ζωή (να τη ζήσετε µέχρι το ‘φυσικό’ τέλος)
•
Σωµατική υγεία (συµπεριλαµβανοµένης της στέγης, διατροφής και αναπαραγωγικής υγείας)
•
Σωµατική ακεραιότητα (ελευθερία κινήσεων, χωρίς σεξουαλική παρενόχληση ή βία)
•
Αισθήσεις, φαντασία, σκέψεις (προς εκπαίδευση και έκφραση µέσω της εκπαίδευσης, τέχνης, θρησκείας)
•
Συναισθήµατα (προσκόλληση σε άτοµα και πράγµατα, η ικανότητα να νοιαζόµαστε και να αγαπάµε, να
θρηνούµε, να νιώθουµε και να εκφράζουµε ευγνωµοσύνη, επιθυµία και θυµό)
•
Πρακτικός λόγος (να έχουµε µια ιδέα/αντίληψη για το πώς είναι η καλή ζωή, να µπορούµε να
σκεφτόµαστε το δικό µας σχέδιο για τη ζωή)
•
Σχέσεις (προς ανθρώπους, άλλα είδη και το περιβάλλον)
•
Παιχνίδι (να µπορούµε να γελάµε και να απολαµβάνουµε χαλαρωτικές δραστηριότητες)
•
Έλεγχο προς το περιβάλλον µας (µέσω της πολιτικής συµµετοχής, της ικανότητας να διαθέτουµε ιδιοκτησία
και του δικαιώµατος σε καλής ποιότητας απασχόληση)
Σύµφωνα µε τη Nussbaum, η λίστα θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια λίστα ‘αµείωτου πλήθους’ που σηµαίνει
ότι η ανάγκη για το ένα στοιχείο δεν µπορεί να ικανοποιηθεί δίνοντας στους ανθρώπους µεγαλύτερη
ποσότητα από κάποιο άλλο στοιχείο. ‘Όλα είναι µείζονος σπουδαιότητας και όλα είναι διακριτά σε
ποιότητα’.
Εποµένως, µια καλή ζωή δεν περιλαµβάνει µόνο καλή υγεία και σωµατική ακεραιότητα, αλλά και ιδέες,
δηµιουργικότητα και ζωντάνια, την ικανότητα να εκφράζουµε συναισθήµατα, να διατηρούµε καλές
σχέσεις, να απολαµβάνουµε την αίσθηση ότι ανήκουµε κάπου και να συµµετέχουµε στη διαµόρφωση του
περιεχοµένου της προσωπικής µας ζωής.

Από TINA σε TAMARA
Συγκρίνοντας τη λίστα µε τις Κεντρικές Ανθρώπινες ∆υνατότητες της Nussbaum µε τις πραγµατικότητες
των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό στην Ευρώπη και αλλού, είναι ξεκάθαρο ότι
έχουµε πολύ δρόµο ακόµη να διανύσουµε µέχρι να µπορέσουµε να κάνουµε λόγο για µια πραγµατικά
καλή ζωή για όλους.
15 – Μπορείτε να βρείτε µία πιο λεπτοµερή έκδοση της λίστας στο: Martha Nussbaum, ‘Women
and Work. The Capabilities Approach’ Little Magazine, May 2000 – διατίθεται για
ηλεκτρονική µεταφορά στη διεύθυνση:http://www.littlemag.com/2000/martha.htm
16 – ibid.
Βέβαια, οι επίσηµοι ιθύνοντες χάραξης πολιτικών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήµερα φαίνεται ότι δεν
µπορούν να υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές που θα µειώσουν το χάσµα µεταξύ των πλούσιων και
φτωχών. Συνεχώς δηλώνουν ότι ‘∆εν Υπάρχει Εναλλακτική’ [“There Is No Alternative” (TINA)] για
την πολιτική στρατηγική που έχει επιλεγεί, ενώ παράλληλα και οι δύο ακαδηµαϊκές θεωρίες και η
πολιτική πράξη τόσων ατόµων και οργανισµών παρέχουν ξεκάθαρες αποδείξεις ότι ‘Υπάρχουν Πολλές
και Ρεαλιστικές Εναλλακτικές’ [“There Are Many And Realistic Alternatives” (TAMARA)].
Εξετάζοντας τις ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές, µία προσέγγιση βασισµένη στα δικαιώµατα που
εξασφαλίζει ίση πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες καθώς και ένα κατώτατο εισόδηµα για
όλους θα ήταν µια καλή αρχή. Συνεχίζοντας από το γεγονός ότι η ποιότητα της κατάρτισης της αγοράς
εργασίας και η πρόσβαση θα πρέπει να βελτιωθούν για να αυξηθεί ο αριθµός των εργαζόµενων φτωχών
ατόµων αλλά και να δηµιουργηθούν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας που θα εγγυώνται ένα εισόδηµα
άνω του κατωφλιού φτώχειας. Επιπλέον, θα πρέπει να ετοιµαστεί το έδαφος για πιο ριζικές αλλαγές για να
αποτρέψουµε και να καταπολεµήσουµε τη φτώχεια µακροπρόθεσµα.
Η προοπτική της φροντίδας ως εναλλακτική
Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές έννοιες που
εστιάζουν στη ζωή και στη συντήρησή της. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η αλληλεξάρτηση και οι
σχέσεις θεωρούνται ως απαραίτητα στοιχεία του ανθρώπου, ενώ το παράδειγµα της ανεξάρτητης
ανθρώπινης ύπαρξης αµφισβητείται. Συνεπώς, αποδίδεται περισσότερη σπουδαιότητα στην πράξη του
δούναι (και της δυνατότητας του λαβείν) φροντίδας. Πέρα από τις δουλειές του σπιτιού, την παρουσία
και την κοινωνική εργασία, η φροντίδα στο πλαίσιο αυτό υποδηλώνει ιδιαίτερα την ευρεία ποικιλία των
ευθυνών που δέχονται άτοµα που έχουν επίγνωση ότι ζουν σε ένα κόσµο µαζί µε άλλους. ‘Η
κατευθυντήρια αρχή της ηθικής της φροντίδας είναι ότι οι άνθρωποι χρειάζονται ο ένας τον άλλο για να
ζήσουν καλές ζωές και ότι µπορούν να υπάρξουν µόνο ως µεµονωµένα άτοµα µέσω τρυφερών σχέσεων
µε άλλους’. Για να παρατηρήσουµε την κοινωνική πολιτική από την προοπτική της φροντίδας σηµαίνει
να αναγνωρίσουµε τις ανθρώπινες ανάγκες κατά τρόπο αναλυτικό και να παραδεχτούµε ότι οι άνθρωποι
µπορούν να ζήσουν µόνο εάν λαµβάνουν βοήθεια και υποστήριξη από άλλους. Σε αντίθεση µε την
πρόσφατη σύνδεση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής της αγοράς εργασίας, όπου οι
κοινωνικές µεταφορές θεωρούνται ως παροχές ασφάλισης ή ως φιλανθρωπικές πράξεις, κατά την
προοπτική της φροντίδας οι µεταφορές αυτές θεωρούνται χρήσιµα µέτρα για τη δίκαιη κατανοµή της
εργασίας και του εισοδήµατος. Αναλογιζόµενοι το ευρύ φάσµα των πιθανών τοµέων για δράση και από
την άποψη του αριθµού διαθέσεων εργασιών που µειώνεται, η στρατηγική αύξησης της συµµετοχής

στην αγορά εργασίας ως το ‘καλύτερο’ µέσο για την καταπολέµηση της φτώχειας θα πρέπει να
εγκαταλειφθεί για να δώσει τη θέση του σε ένα πιο αναλυτικό πρόγραµµα µεταρρύθµισης.
Η εργασία σε όλες τις διαστάσεις της
Εάν η προσοχή στραφεί µακριά από την ωφέλιµη απασχόληση ως µονοκαλλιέργεια, η αντίληψη
διευρύνεται για τη δουλειά σε όλες τις διαστάσεις της, ως βάση για νέους τρόπους και µέσα για την
καταπολέµηση της φτώχειας. Από αυτή την άποψη, τα τυπικά βιογραφικά γυναικών που
χαρακτηρίζονται από µερική απασχόληση και διακοπές στη σταδιοδροµία σε περιόδους ανατροφής
παιδιών ή παροχής φροντίδας σε συγγενείς, που σήµερα θεωρούνται ως αποκλίσεις από τη νόρµα, θα
αποτελέσουν νόρµα. Οι δραστηριότητες της διαβίωσης και φροντίδας προς εαυτόν και άλλους, καθώς
και η κοινωνική και πολιτική δέσµευση θα θεωρούνται πλέον ως αναπόσπαστο τµήµα µιας καλής
(εργασιακής) ζωής. Κατόπιν της άποψης αυτής, οι συζητήσεις για το κοινωνικό κράτος δεν θα
εστιάζουν πλέον στο µέλλον της προσοδοφόρας απασχόλησης, αλλά στην ανεύρεση του καλύτερου
τρόπου συνδυασµού διάφορων µορφών εργασίας και εισοδήµατος. Με βάση αυτές τις σκέψεις, ο
Adelheid Biesecker έχει αναπτύξει µία έννοια βάσει της οποίας οι χρόνοι της προσοδοφόρας
απασχόλησης έχουν µειωθεί σηµαντικά έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος για
εργασία διαβίωσης, κοινοτική εργασία και προσωπική φροντίδα. Ο στόχος είναι να επιτύχουµε υλικό
πλούτο καθώς και πλούτο που εκφράζεται σε ελεύθερο χρόνο. Η απώλεια του εισοδήµατος που
προκύπτει λόγω των λιγότερων ωρών προσοδοφόρας απασχόλησης µπορεί να αποζηµιωθεί µε την
εφαρµογή ενός συστήµατος βασικού εισοδήµατος άνευ όρων, το οποίο µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε τη
σειρά του από την αύξηση των φόρων στις υπερωρίες και σε κεφαλαιουχικές συναλλαγές και στη
χρησιµοποίηση της φύσης. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, το Κράτος παραµένει ένας βασικός παίκτης.
Από τη µία πλευρά, τα µέσα και οι υπηρεσίες κοινωνικής υποδοµής, όπως νηπιαγωγεία, κοινοτικές
κουζίνες, νέες µορφές κοινωνικής στέγασης και µέσα µαζικής µεταφοράς θα πρέπει να συνεχίσουν να
είναι διαθέσιµα για όλους · ενώ από την άλλη πλευρά, τα προσόντα και η περαιτέρω εκπαίδευση
παρέχουν απαραίτητες παρορµήσεις για βέλτιστη χρήση των αναδυόµενων επιλογών και ελευθεριών.
Το µοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω, µεταξύ παρόµοιων εννοιών, συµβάλλει στην καταπολέµηση
και αποτροπή της φτώχειας εφόσον αυξάνει τις ευκαιρίες για ατοµική προσωπική συνειδητοποίηση και
προωθεί µια κοινωνία συµµετοχής από πολίτες που νοιάζονται και νιώθουν ο ένας τον άλλο.
Περαιτέρω βήµατα
Απαιτείται χρόνος για την υλοποίηση θεµελιωδών µεταρρυθµίσεων όπως αυτές που περιγράφηκαν
παραπάνω. Οι απαραίτητες αλλαγές στην κοινωνική συµβολική τάξη και συνεπώς, ο µετασχηµατισµός
της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης που προκαλεί φτώχεια δεν µπορούν να
επιτευχθούν µέσα σε µια µέρα.
Για να βελτιωθούν άµεσα οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών, παιδιών και ανδρών που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια, η παραπάνω εναλλακτική θα πρέπει να αντιµετωπιστεί βήµα προς βήµα µε
αλληλεπίδραση του εφικτού και του ανέφικτου (µνεία προς µια φράση της Αυστριακής συγγραφέα Ingeborg
Bachmann). Αναφορικά µε τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την αποτροπή και την καταπολέµηση της
φτώχειας, θα πρέπει να εισαχθεί ατοµική πρόσβαση σε όλα τα υπάρχοντα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας
και ελάχιστα πρότυπα για τα συστήµατα αυτά. Επιπλέον, θα πρέπει να παραχωρηθεί και να επεκταθεί η
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες (στους τοµείς της εκπαίδευσης, υγείας,
παιδικής φροντίδας, δηµόσιων µεταφορών, παροχή συµβουλών, κλπ.). Ενώ επιµένει ένα κοινωνικό σύστηµα
που εστιάζει στην προσοδοφόρα απασχόληση, µία άλλη σηµαντική πτυχή είναι να αναπτυχθούν νέες έννοιες
πολιτικών της αγοράς εργασίας που θα είναι πέρα της απλής παροχής εργασίας µε την έννοια βελτίωσης της

µερίδας απασχόλησης. Αντ’ αυτού, αυτό που απαιτείται είναι υψηλής ποιότητας εθελοντικά µαθήµατα
προσόντων, όπου οι µετέχοντες µε τις ατοµικές τους ικανότητες και ενδιαφέροντα θα λαµβάνονται σοβαρά
υπόψη, δουλειές που διευκολύνουν τη συνεχή µάθηση και προσωπική ανάπτυξη και εισοδήµατα που θα
ενθαρρύνουν τη ζωή άνω του κατωφλιού φτώχειας.
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Πορτρέτο 1

Mia Ειδική Ανάλυση κόστους/ωφέλειας
Η ανατροφή τριών παιδιών µε προϋπολογισµό νοικοκυριού πολύ κατώτερου του ορίου της
φτώχειας περιγράφουν οι επίσηµες στατιστικές: αυτό απαιτεί µια ειδική ανάλυση
κόστους/ωφέλειας – στην οποία τα χρήµατα µπορεί να µην κατέχουν ούτε την πρώτη θέση.
Της Ute Woltron
∆ηµοσιεύθηκε αρχικά στην αυστριακή εφηµερίδα The Austrian Daily, DER STANDARD, 30
Οκτωβρίου 2004.
Η Andrea Park άναψε φωτιά. Στην κουζίνα, δηλαδή. Οι φούρνοι στο υπνοδωµάτιο και στο δωµάτιο των
παιδιών δεν θα ζεστάνουν προτού η θερµοκρασία έξω πέσει κάτω από το µηδέν. Επειδή, όπως το θέτει,
κάθε κόστος πρέπει να σχετίζεται µε τα οφέλη που αποδίδει. Έξω η θερµοκρασία είναι 7 βαθµοί
Κελσίου.
Η Andrea Park είναι τριάντα-έξι. Έχει τρία παιδιά ηλικίας επτά, εννέα και έντεκα. Η τετραµελής οικογένεια ζει
κοντά στο βουνό Hohe Wand, Κάτω Αυστρία, σε ένα µικρό σπίτι µε κήπο µε το πόνυ, την κατσίκα, τις γάτες και
τα κουνέλια τους. Πίσω από το σπίτι υπάρχουν δάση, ενώ µπροστά λιβάδια και χωράφια. Ένα χαριτωµένο
ειδυλλιακό αγροτικό τοπίο: η οµίχλη αφήνει µικρές σταγόνες πάνω στους ιστούς, τα παιδιά έχουν καλούς
τρόπους, το πόνυ είναι φροντισµένο, τα κλουβιά των κουνελιών είναι καθαρά. Μπορεί να βγει αργότερα κι ο
ήλιος. Μια ήρεµη ζωή. Εάν δεν υπήρχε το σύνθετο σύστηµα κόστους/ωφέλειας να ορίζει τις ζωές της Andrea και
των παιδιών της.

Κατά τους οικονοµολόγους, σχηµατίζουν ένα νοικοκυριό. Το µέσο καθαρό εισόδηµα των αυστριακών
νοικοκυριών είναι €2308 το µήνα σύµφωνα µε τις στατιστικές του Επιµελητηρίου Εργασίας. Νοικοκυριά,
όπως αυτό της οικογένειας Park, που πρέπει να ζήσουν µε €1482 ή λιγότερα είναι καταγεγραµµένα ως
‘χαµηλού εισοδήµατος’ στους πίνακες του Eurostat.
€1482: Τόσα λένε οι στατιστικές! Εν τω µεταξύ η κουζίνα ζεσταίνεται και η Andrea Park ανοίγει την
πόρτα προς το υπνοδωµάτιο που είναι ακόµη κρύο για να βελτιστοποιήσει την πρωινή αναλογία
θέρµανσης και κόστους/ωφέλειας.
Το εισόδηµα του νοικοκυριού που αποτελείται από παιδική πρόνοια και πληρωµές συντήρησης που έχουν
οριστεί από δικαστήριο, είναι ένα σύνολο που γνωρίζει απ’ έξω: ακριβώς €885.80 το µήνα. Με επιπλέον
€596.20 τώρα τον Οκτώβριο. Η Andrea Park ακόµη φτωχή θα ήταν σύµφωνα µε τις στατιστικές, αλλά θα
µπορούσε τουλάχιστον να αγοράσει τα απαραίτητα ξύλα για να βγάλει η οικογένεια το χειµώνα. Ωστόσο,
η παιδική πρόνοια δεν θα πληρωθεί πριν το τέλος του Νοέµβρη και τα ξύλα που µόλις αγόρασε µε την
τελευταία αποταµίευσή της τελικά είναι ακόµη υγρά και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θέρµανση.
‘Αυτό θα τρέλαινε πολύ κόσµο’, δηλώνει. ‘Αλλά έχω αντιµετωπίσει τόσες καταστάσεις τόσες φορές που ξέρω
ότι κάποια διέξοδος υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά µου µε τις άλλες γυναίκες’.
Πριν από δεκαέξι χρόνια, η Andrea Park ήταν φοιτήτρια Ιαπωνολογίας και κέρδιζε καλά λεφτά ως
µεταφράστρια και διερµηνέας. Γνώρισε τον µέλλοντα (και πλέον) πρώην σύζυγό της στην Κορέα και
µετακόµισε στην Ιαπωνία µαζί του. Γέννησε το πρώτο της παιδί, πήγε στη Βιέννη και µετά στη Γερµανία µαζί
του, γέννησε ακόµη δύο παιδιά, υποστήριξε το σύζυγό της στη δουλειά του ως µάγειρα σούσι και τον
ακολούθησε και πάλι όταν επιθύµησε να επιστρέψει στην Κορέα.
Ωστόσο, τα σχέδια να ανοίξουν ένα µικρό κυλικείο δεν πραγµατοποιήθηκαν πουθενά και όταν η Andrea
κουράστηκε να ζει σε ένα κελάρι γεµάτο αρουραίους µε τρία µικρά παιδιά και καθηµερινά να τρώνε
µόνο ρύζι, τελικά του είπε ότι ήθελε να επιστρέψει στην Αυστρία και αυτός την έδειρε. Η Andrea
δήλωσε ότι τότε σταµάτησε να είναι η πιστή υποστηρικτική σύζυγος. Πριν από δύο χρόνια σχεδόν, µε
βοήθεια από τους συγγενείς του, κατάφερε να διαφύγει στην πατρίδα της. Με δύο βαλίτσες, µερικά
ρούχα, µερικές φωτογραφίες και καθόλου λεφτά.
Ο πρώτος της προορισµός: ένα παλιό, εγκαταλελειµµένο αγροτόσπιτο κοντά στην περιοχή Gloggnitz,
Κάτω Αυστρία – η πόλη όπου µεγάλωσε η Andrea Park. Η πρώτη της δουλειά: παράδοση ταχυδροµείου
στα χωριά της περιοχής Wechsel. Κέρδιζε περίπου €50 ευρώ τη βδοµάδα και το πιο σηµαντικό: είχε
ιατρική ασφάλιση.
Το καλοκαίρι είναι σχετικά καλό, αλλά το χειµώνα είναι αδύνατον να ζεσταθούν οι παλιοί πέτρινοι τοίχοι:
η οικογένεια κοιµάται µε στολές του σκι. Αυτή είναι η ζωή της: να παραδίδει ταχυδροµείο, να πηγαίνει τα
παιδιά στο σχολείο και το νηπιαγωγείο, να µαγειρεύει, να πηγαίνει τα παιδιά σπίτι, να διατηρεί τη
θερµοκρασία σε ανεκτό επίπεδο, να πηγαίνει από το ένα δηµόσιο γραφείο στο άλλο, να καταθέτει αίτηση
διαζυγίου, να φροντίζει και πάλι τα παιδιά της. Η δουλειά τελικά έχει περισσότερες απαιτήσεις σχετικά µε
αυτά που κερδίζει. Η αναλογία κόστους/ωφέλειας είναι ανισόρροπη.
Βοηθάει στο νηπιαγωγείο στο Neunkirchen, σε ένα τριτοκοσµικό µαγαζί, στου µανάβη. Βέβαια, δεν
µπορεί να είναι εκλεκτική µε τις ώρες εργασίες και τα παιδιά περνάνε αρκετό χρόνο µόνα τους στο σπίτι.
Αυτή είναι η ζωή της: παλεύοντας χωρίς κάποιο ορατό στόχο. Η Andrea δεν αναµένει βοήθεια από την
οικογένειά της. Η µητέρα της τής δίνει αυγά και γάλα κάθε τόσο. ‘Έχω περάσει από καταστάσεις όπου
βασιζόµουν σε άλλους να µου δώσουν φαγητό’, δηλώνει.

Αρρωσταίνει αλλά και πάλι πηγαίνει στη δουλειά. ‘Αλλά σε κάποιο σηµείο φτάνεις στα όρια και τα παιδιά
σου δεν έχουν αυτά που χρειάζονται επειδή εσύ είσαι εξουθενωµένη’. Εξάλλου ο χειµώνας είναι κοντά. Η
µητέρα ενός συµµαθητή της µεγαλύτερης κόρης της έχει ένα παλιό ακατοίκητο σπίτι στην περιοχή
Willendorf. Γνωρίζει την κατάσταση της οικογένειας και προσφέρει στην Andrea να µείνουν εκεί έναντι
ελάχιστου ενοικίου.
Μετά τη µετακόµιση στο Willendorf κοντά στο βουνό Hohe Wand, η δουλειά στο Gloggnitz είναι
λογικά πολύ αποµακρυσµένη: η Andrea θα πρέπει να αφήνει τα παιδιά µόνα τους για ώρες κάθε µέρα
και δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Εργάζεται ως καθαρίστρια σε ιδιωτικούς πελάτες, καθαρίζει το
σπίτι, κόβει καυσόξυλα µε κυκλικό πριόνι, ζεσταίνει νερό στο φούρνο της κουζίνας για να κάνει µπάνιο
τα παιδιά της στη µπανιέρα και συνεχίζει να µπαινοβγαίνει στα δηµόσια γραφεία.
Εν τω µεταξύ, ο σύζυγός της επέστρεψε στη Γερµανία, αυτή τελικά λαµβάνει µία µισθολογική δήλωση
από αυτόν κι έτσι καταφέρνει να έχει µια µείωση από τις συνεισφορές της στην κοινωνική ασφάλιση,
που θα πρέπει η ίδια να πληρώνει εφόσον δεν έχει κανονική εργασία. Ένας φίλος τη βοηθάει να
επισκευάσει τους φούρνους στο σπίτι και µάλιστα καταφέρνει να επαναφέρει το σύστηµα θέρµανσης
νερού στο µπάνιο. Η Andrea Park που εργαζόταν ως διερµηνέας για ιαπωνικές εταιρείες στο παρελθόν και
που µιλάει άπταιστα άλλες τρεις ξένες γλώσσες µαζί µε την Κορεάτικη, καταφέρνει να βρει µερική
απασχόληση ως καθαρίστρια σε εταιρεία επιχειρήσεων. ‘Αυτό ήταν καταπληκτικό και όλα πήγαιναν καλά και
µε τα παιδιά’.
Αλλά µετά πέφτει άρρωστη µε οστρακιά και δεν αναρρώνει πλήρως, µε αποτέλεσµα η ασθένεια να
επηρεάσει την καρδιά της. Τώρα έχει µια απόφαση να λάβει. ‘Ως εδώ. Τα χρήµατα δεν µπορεί να είναι το
παν. Έχω ήδη πολύ δουλειά µε το παλιό σπίτι και τα παιδιά. Θα µείνω σπίτι για λίγο’, λέει. ‘Όλη µου τη
ζωή έχω υπάρξει δυνατή γυναίκα, αλλά το τελευταίο καλοκαίρι, η κούραση του παρελθόντος µε χτύπησε.
Απλά δεν µπορούσα να συνεχίσω’.
Οπότε έχουµε €885.80. Μερικές φορές ο πατέρας στέλνει στα παιδιά του χαρτζιλίκι από τη Γερµανία. Τότε
αυτά αγοράζουν µερικές φορές µικρά γλυκά από το µανάβη κι αν δουν καµιά προσφορά για πουτίγκα σε
οικογενειακή συσκευασία ή αλεύρι, αγοράζουν προµήθειες για όλη την οικογένεια, αυτό εξυπακούεται. Ο
πατέρας τους µερικές φορές τους αγοράζει ρούχα και παπούτσια, τα υπόλοιπα είναι από δεύτερο χέρι.
‘Πάντοτε ενθάρρυνα τα παιδιά να δίνουν παρά να παίρνουν’, δηλώνει η Andrea Park. ‘∆εν έχουν
αδυναµία στα αντικείµενα όπως άλλα παιδιά. Εξάλλου, εδώ έχουµε ό, τι χρειάζονται: ξύλο, τα ζώα,
ποδήλατα (που τους τα έχουν δώσει)’.
Αρκετά άτοµα βοηθούν. Προσφέρουν ρούχα, µεταχειρισµένα πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες. ‘Πράγµατα που
δεν θα µπορούσα να αγοράσω’. Άλλοι είναι ανελέητοι: έχει χρήµατα για το πόνυ, αλλά δεν δίνει λίγα ευρώ για
την εκδροµή του σχολείου ή για µαθήµατα κολύµβησης;
Αυτή είναι η ζωή της, να ανατρέφει µόνη της τρία παιδιά. Η Andrea Park πάντοτε ήθελε να έχει ζώα. Για
αυτήν είναι µέρος της ζωής. Είναι µέρος της αξιοπρέπειάς της και όταν ιππεύει το πόνυ να πάει στο
µανάβη, χωρίς σέλα, δείχνει σε όλο το χωριό ότι η αξιοπρέπειά της παραµένει. Μερικές φορές παίρνει
µαζί και την κατσίκα.
Φαγητό για τα ζώα βρίσκεται. Το γρασίδι µεγαλώνει στα λιβάδια που κανείς δεν χρησιµοποιεί πλέον και
τα άχυρα βρίσκονται όταν οι οδικές αρχές έχουν κουρέψει τις άκρες των δρόµων. Αυτό το είδος χρήµατος
υπάρχει για να το πάρει κανείς, αρκεί να γνωρίζει που να σκύψει και να το µαζέψει. Εξάλλου όσοι έχουν
κοινή λογική επιµένουν να την πλησιάζουν όταν οργανώνεται ιππασία πόνυ στην Καθολική γιορτινή
κατασκήνωση, επειδή έτσι µπορεί να κερδίσει λίγα χρήµατα.

Το να εργαστεί ξανά ως διερµηνέας θα ήταν έξοχα. ‘Αλλά ας το πάρουµε απόφαση: µε αυτά που έχω
µπορώ να ζήσω µόνο στην ύπαιθρο κι όχι στη Βιέννη. Και για τη δουλειά αυτή, είναι σηµαντικό να είµαι
σε επιφυλακή. Θα ήταν δυνατό αν τα παιδιά πήγαιναν να µείνουν σε συγγενείς, αλλά δεν τίθεται τέτοιο
ζήτηµα’.
Αυτή είναι η ζωή της: ζυγίζοντας την αξία µε την τιµή που πρέπει να πληρώσεις. ‘Αυτό που δεν
καταλαβαίνει πολύς κόσµος είναι ότι είσαι συνεχώς υπό πίεση’. Το λάθος είδος ξύλου που θα έχει
αγοραστεί τη λάθος στιγµή αρκεί για να ταράξει τη λεπτή ισορροπία.
Η κουζίνα είναι ακόµη ζεστή και άνετη. Μέχρι το τέλος του Νοέµβρη είναι ακόµη τέσσερις βδοµάδες και
πολλά µπορούν να συµβούν στο µεσοδιάστηµα. ‘Μέχρι τώρα, όλα έχουν πάει καλά µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο’, λέει η Andrea Park. ‘Κάτι θα προκύψει κι αυτή τη φορά, αλλιώς θα χρησιµοποιήσουµε το υγρό
ξύλο, ακόµη κι αν καπνίζει ή κάνει θορύβους’.
Πορτρέτο 2

Μία ιστορία από τη Νάπολη
Έχει συνταχτεί από µέλη του προσωπικού του έργου ‘Chance’
Οκτώβριος 2004
Ο Luigi είναι πλέον είκοσι ετών, ένας πολύ ευγενικός και κοινωνικός νέος. Εργάζεται έξι φορές τη
βδοµάδα σε ένα µεγάλο µπαρ στο λιµάνι της Νάπολης που είναι ένα πραγµατικό µέρος συνεστίασης,
στο οποίο συχνάζουν εκατοντάδες νέοι από τις ενδότερες φτωχές συνοικίες της πόλης. Πουλάει ποτά,
κρέπες και σάντουιτς. Μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα, µέχρι τις 5 το πρωί. Ο Luigi φτιάχνει καφέ και
καπουτσίνο και σερβίρει µπύρες. Η βάρδιά του ξεκινάει στις 4 το απόγευµα και λήγει το επόµενο πρωί
στις 7, µετά το καθάρισµα. Θα έπρεπε να λαµβάνει νόµιµο µισθό κι επίσης να λαµβάνει επιπλέον
χρήµατα για τη νυχτερινή βάρδια και να δικαιούται 48ωρη ανάπαυλα εβδοµαδιαίως. Το ίδιο ισχύει για
δεκάδες χιλιάδες άτοµα σαν κι αυτόν, αλλά τίποτα από αυτά δεν συµβαίνουν καθώς είναι εργάτης της
µαύρης αγοράς εργασίας: δεν έχει νόµιµη σύµβαση και κερδίζει περίπου 600-650 το µήνα,
συµπεριλαµβανοµένων των φιλοδωρηµάτων.
Η µητέρα του Luigi, που ήταν καθαρίστρια, πέθανε από καρκίνο όταν αυτός ήταν µόλις τριών ετών, την
περίοδο που ο πατέρας του εξέτιε δεκαετή φυλάκιση. Μία από τις µεγαλύτερες αδελφές του προσπάθησε να
τον φροντίσει αλλά δεν τα κατάφερε. Έπειτα έµεινε µε την άλλη αδελφή του που τελικά παντρεύτηκε κάποιον
που δεν συµπαθούσε τον Luigi. ∆εν έµεινε µόνος, αλλά έλαβε βοήθεια και τακτική υποστήριξη από µία µη
κυβερνητική οργάνωση. Ωστόσο, εγκατέλειψε το σχολείο στα δώδεκα. Έκτοτε εργάστηκε ως οικοδόµος, σε
µπαρ, ως βοηθός υδραυλικού, κλπ. Στα δεκατέσσερα έγινε µέλος του έργου ‘Chance’: τελείωσε την
υποχρεωτική εκπαίδευση και ένα διετές πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης για να γίνει µάγειρας. Ως
µάγειρας εργάζεται κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο στο νησί Ισχία, ενώ διατηρεί τη χειµερινή του
δουλειά στο µπαρ για να µπορεί να συντηρεί την κοπέλα του και τον εαυτό του.
Ο Luigi ζει µε την κοπέλα του που είναι άνεργη. Και οι δύο οικογένειες είναι φτωχές και συχνά
αναµειγνύονται σε παράνοµες δραστηριότητες. ∆εν υποστηρίζουν το νέο ζευγάρι, γεγονός που είναι
ασυνήθιστο για τις περισσότερες παρόµοιες οικογένειες της Νάπολης. Αυτή η έλλειψη της παραδοσιακής
κοινοτικής και οικογενειακής βοήθειας – δεν βρίσκονται µαζί στο Κυριακάτικο γεύµα ή τα Χριστούγεννα ή
το Πάσχα – προσβάλλει το νέο ζευγάρι και νιώθουν µεγάλη πικρία.

Ζουν περίπου δέκα χιλιόµετρα από τη δουλειά του Luigi και του παίρνει πολύ χρόνο να µετακινηθεί µε τα
µέσα µαζικής µεταφοράς. Έτσι αγόρασε ένα σκούτερ από ένα φίλο του για να πηγαίνει στη δουλειά όσο το
δυνατόν γρηγορότερα για να µπορεί να κοιµάται περισσότερο. Το διαµέρισµα που ζει το ζευγάρι είναι ένας
χώρος κατάληψης. Ο Luigi το έχει βάψει και έχει αγοράσει ολοκαίνουργια έπιπλα, τα οποία αγόρασε µε
πίστωση.
Ο χώρος κατάληψης, όπως πολλοί άλλοι, βρίσκεται σε ένα πολυώροφο κτίριο που λέγεται ‘the sail’ («το
ιστίο»). Είναι µία τεράστια τσιµεντένια πολυκατοικία της αρχής της δεκαετίας του εβδοµήντα που έχει πλέον
αποτελέσει κέντρο διακίνησης ναρκωτικών (κοκαΐνη, ηρωίνη, κρακ), ανακύκλωσης ληστειών, πορνείας και
βιοµηχανίας κρησφύγετου που ελέγχεται από δίκτυα καµόρα της βόρειας Νάπολης. Η πόλη αποφάσισε να
ανατινάξει το µέρος µε δυναµίτη όπως είχε κάνει µε τα άλλα δύο παρόµοια κτίρια, αλλά οι καταληψίες, όπως ο
Luigi, εµπόδισαν αυτή την εξέλιξη.
Πολλοί καταληψίες είναι χαµηλού επιπέδου µέλη των εγκληµατικών συµµοριών καµόρα, αλλά πολλοί
είναι απλώς φτωχοί εργαζόµενοι σαν τον Luigi. Είναι σχετικά εµφανές ότι, ενώ δεν συµµετέχει ενεργά σε
εγκληµατικές ή παράνοµες υποθέσεις και σε άµεσες δραστηριότητες συµµοριών, ο Luigi δεν µπορεί µε κανένα
τρόπο να απέχει από τους κώδικες συµπεριφοράς, τη γλώσσα και τις γενικές απόψεις τους. Στην
πραγµατικότητα, µαζεύει πολύ ενέργεια για να αντιστέκεται σε προσφορές και να ‘µένει καθαρός’ και να µην
εθιστεί σε καµία ουσία ενώ παλεύει να επιβιώσει.
Κεφάλαιο 5

Συµµετοχή των Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια και Κοινωνικό Αποκλεισµό
Ludo Horemans
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η ‘συµµετοχή’ έχει αποτελέσει το κέντρο προσοχής. Έχουν ειπωθεί και γραφεί
πολλά για τη συµµετοχή και η λέξη χρησιµοποιείται σχεδόν σε κάθε ευκαιρία. Το παρόν κεφάλαιο
επικεντρώνεται στην ‘πολιτική συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισµό’ ή στη συµµετοχή τους στις διαδικασίες πολιτικών των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα. Το
κεφάλαιο κάνει λόγο για την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη αυτού του είδους των συµµετοχικών
διαδικασιών που µπορούν να περιγραφούν ως ανάπτυξη της ‘συµµετοχικής δηµοκρατίας’.
Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στις διάφορες συζητήσεις επί του θέµατος της συµµετοχής εντός
του EAPN καθώς και στις αναφορές των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια
που έχουν υποστηρίξει οι διάφορες Προεδρίες της ΕΕ. Καθ’ όλο το κεφάλαιο θα εξεταστεί η εµπειρία
της ανάπτυξης αυτής της προσέγγισης στο Βέλγιο. Θα παρουσιαστεί και συζητηθεί µία δοµή νόµιµης
συµµετοχής που αναπτύχθηκε στο Βέλγιο, αλλά δυστυχώς λοιπές παρατηρήσεις θα αποκαλύψουν ότι η
κυβέρνηση του Βελγίου δεν εφαρµόζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για καλύτερη συµµετοχή που έχουν
ενσωµατωθεί στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για Ενσωµάτωση 2003-2005.

Η σηµασία της πολιτικής συµµετοχής
Ένας από τους βασικούς πολιτικούς στόχους στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού είναι να κινητοποιηθούν όλοι οι παίκτες, καθώς και τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια, που
έχουν ‘εξειδικευτεί’ βάσει της καθηµερινής τους εµπειρίας σχετικά µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό. Ο στόχος αυτός εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας το 2000 ως τµήµα της
Στρατηγικής Ενσωµάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια νιώθουν ότι είναι
σε κατάσταση αποκλεισµού και επιθυµούν να συµµετέχουν στις πολιτικές και τις δράσεις που
σχετίζονται µε την κατάστασή τους. Η συµµετοχή είναι ένα σηµαντικό όπλο καταπολέµησης της
φτώχειας. Η συµµετοχή θα πρέπει να αποτελέσει δικαίωµα όλων. Όλοι έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν θέµατα που τους επηρεάζουν. Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια
έχουν δικαίωµα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να απαιτούν να ακουστούν οι εµπειρίες τους και να
ληφθούν υπόψη στις πολιτικές.
Ο λαός συνήθως εκπροσωπείται από µέλη του κοινοβουλίου µέσω ανοιχτών και δηµοκρατικών
εκλογών. Όµως άτοµα που βιώνουν φτώχεια δεν περιλαµβάνονται πάντα σε τέτοιες εκλογές επειδή
πολλοί δεν είναι εγγεγραµµένοι. Επίσης, άλλοι νιώθουν αποξενωµένοι από τέτοια συστήµατα που έχουν
αποτύχει να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες τους και δεν συµµετέχουν στις διαδικασίες των εκλογών. Με
τους εκλεγµένους εκπροσώπους να διαµορφώνουν συµµετοχικές δηµοκρατικές διαδικασίες µε ειδική
θέση για τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια, έχει προστεθεί µία σηµαντική και
απαραίτητη προσθήκη στις δηµοκρατικές δοµές µας.
Η συµµετοχική δηµοκρατία είναι µία πιο θεµελιώδης µορφή συµµετοχής στη χάραξη πολιτικών από τη
διαβούλευση ή την παροχή συµβουλών ή µια δήλωση εντός του πλαισίου των πολιτικών ακροάσεων. Η
συµµετοχική δηµοκρατία αναφέρεται σε δοµική συµµετοχή στο πλαίσιο µιας συνεχούς ή µόνιµης
διαβούλευσης, όπου οι εταίροι της διαβούλευσης δεσµεύονται µεταξύ τους και συµφωνούν στο
περιεχόµενο, το χρόνο και τη διαδικασία για τις κοινές τους συνεδριάσεις. Βασικά, η συµµετοχική
δηµοκρατία θα πρέπει να είναι µια διαφανής διαδικασία δοµικής διαβούλευσης. ∆εν µπορεί να
περιοριστεί σε άπαξ στιγµές συµµετοχής.
Μέσω της συµµετοχής στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών τα αποτελέσµατα σχετικά µε την ποιότητα
των αποφάσεων που έχουν ληφθεί έχουν βελτιωθεί. Μια απόφαση που έχει ληφθεί για την κατάσταση
των ατόµων που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να ετοιµαστεί σε συνεργασία µε τα άτοµα που
επηρεάζονται. Με αυτό τον τρόπο, οι αποφάσεις και τα µέτρα έχουν µια αυξηµένη πιθανότητα να
επιτύχουν τους σκοπούς τους πιο αποτελεσµατικά. Αυτό ισχύει για όλες τις οµάδες στην κοινωνία, αλλά
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποφάσεις που επηρεάζουν άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισµό. Στον τοµέα αυτό, τα προβλήµατα συνήθως συνδέονται µε διάφορους τοµείς της ζωής και
επηρεάζουν διάφορα τµήµατα των πολιτικών. Εποµένως, η συνεισφορά των ατόµων που είναι
αποκλεισµένα είναι απαραίτητη για την επίτευξη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που θα
αντιµετωπίσει την πολυδιάστατη φύση των προβληµάτων. Ενώ η συµµετοχή δεν αποτελεί εγγύηση ότι
θα καταλήξουµε στα ορθά συµπεράσµατα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες ότι η έλλειψη συµµετοχής θα
οδηγήσει σε προτάσεις που µπορεί να έχουν µη σκόπιµο αρνητικό αντίκτυπο στα άτοµα αυτά.
Οι απαιτούµενες συνθήκες για µια ουσιαστική πολιτική συµµετοχή
Οι µετέχοντες στην τρίτη ευρωπαϊκή Συνάντηση Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια (2004) προσέφεραν τις
ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές για να µην παραµείνει η συµµετοχή ένα κενό σλόγκαν ή µια
ψεύτικη υπόσχεση:

•
Οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικών πρέπει να δεσµευτούν σχετικά µε την πραγµατική συµµετοχή στη χάραξη
πολιτικών για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. Τα άτοµα θα πρέπει να είναι έτοιµα να ετοιµάσουν αποφάσεις
και µέτρα µαζί µε µας µε κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να συµφωνήσουν ότι θα λάβουν υπόψη τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας συµµετοχής.
•
Η ετοιµασία της διαδικασίας συµµετοχής δεν είναι µια ανεπίσηµη δραστηριότητα. Όσοι βιώνουµε φτώχεια
συνήθως έχουµε εµπειρία της ελεγκτικής και καταπιεστικής πλευράς της κυβερνητικής µηχανής. Για να
επιφέρουµε µια αποτελεσµατική συµµετοχή, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο
περιβάλλον, στο οποίο να τολµάµε να ζητάµε διευκρινίσεις και να τολµάµε να εκφράζουµε τις απόψεις µας.
Ζητάµε να ακούγονται οι απόψεις µας και να γίνονται σεβαστές. Μόνο σε µία τέτοια περίπτωση θα µπορούν οι
αποφάσεις να είναι αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων, στις οποίες θα έχουµε λάβει µέρος. Με αυτό τον τρόπο, η
συµµετοχή αποτελεί ένα όργανο για να πάρουµε τη ζωή στα χέρια µας.
•
Κατά την οργάνωση µιας διαδικασίας συµµετοχής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποικιλοµορφία και τα ατοµικά
χαρακτηριστικά της ζωής µας στη φτώχεια. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στις µεθόδους
επικοινωνίας και συνάντησης, καθώς και οι διαφορές στα σηµεία εκκίνησης. Για να συµµετέχουµε ως πλήρεις
συνεργάτες στις διαπραγµατεύσεις ή συζητήσεις, απαιτείται µια προκαταρτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό,
θα πρέπει να λαµβάνουµε ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά µε το τι αναµένεται από εµάς. Επίσης, θα πρέπει να
γνωρίζουµε εκ των προτέρων ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητες της επιρροής των πολιτικών. Επίσης, θα
πρέπει να λαµβάνουµε υποστήριξη στην έκφραση των απόψεών µας. Αυτό απαιτεί χρόνο και πόρους που θα
πρέπει να δοθούν.
•
Θέλουµε να ορθώσουµε ανάστηµα όχι µόνο για τους εαυτούς µας, αλλά και για τα δικαιώµατα µιας
ολόκληρης οµάδας ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό για µας να
µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τα προσωπικά µας προβλήµατα. Αυτό θα είναι εφικτό µόνο όταν δεν θα
χρειάζεται πλέον να καταβάλλουµε όλη την προσοχή και την ενέργειά µας και να ανησυχούµε για την
επιβίωσή µας. Είναι σηµαντικό λοιπόν να υπάρχει υποστήριξη για τα ατοµικά µας προβλήµατα και της
οικογένειάς µας.
•
Εν τέλει, ζητάµε από τα υπάρχοντα κανάλια γενικής συµµετοχής, όπως συµβουλευτικές επιτροπές,
σωµατεία ή πολιτικά κόµµατα να προσπαθήσουν να είναι περισσότερο προσβάσιµα για όλα τα άτοµα
που βιώνουν φτώχεια.

Η συµµετοχή ατόµων που βιώνουν φτώχεια µέσω ενώσεων και δικτύων
Εάν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια θέλουν να ακουστούν οι φωνές τους, είναι σηµαντικό να µην
µείνουν µόνα. Όπως έχει συµβεί στο παρελθόν µε άλλες πληθυσµιακές οµάδες – όπως εργάτες και
γυναίκες – τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ενώσεις ή δίκτυα. Για την
πλειοψηφία, τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια δεν το έχουν επιτύχει µε τις δικές τους δυνάµεις, αλλά
έχουν λάβει υποστήριξη στην προσπάθεια αυτή από άλλους που δεν βιώνουν φτώχεια, ωστόσο τους
έχουν δείξει αλληλεγγύη. Οι ενώσεις αυτές και τα δίκτυα φέρνουν κοντά τον κόσµο που συνήθως
βιώνουν ακραία φτώχεια και οι ίδιοι συνήθως εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η βασική τους
έγνοια είναι να παγιώσουν µόνιµη επαφή µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια: κάνοντας επισκέψεις,
ακούγοντας και υποστηρίζοντας τους και δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να
παρουσιάσουν τις προσωπικές τους ανησυχίες και ανάλυση. Οι ενώσεις αυτές και τα δίκτυα θα πρέπει
να µπορούν να συντηρούν και να αναπτύσσουν αυτή την ατοµικότητα και τη σχέση εµπιστοσύνης µε τη
βάση τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Με αυτό τον τρόπο, οι ενώσεις αυτές διαχωρίζονται από τις οργανώσεις ή τους παροχείς υπηρεσιών και
στη συνεργασία µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια σε επαγγελµατική βάση. Οι οργανισµοί αυτοί δεν
στοχεύουν να αυξήσουν τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια ή να αυξήσουν την πολιτική
συµµετοχή τους. Συνήθως έχουν µία ευρύτερη κοινωνική υποχρέωση που βασίζεται στην έννοια της
φροντίδας. Επίσης, µερικοί έχουν ακόµη και λειτουργία παρακολούθησης αναφορικά µε τα άτοµα που
βιώνουν φτώχεια.
Ωστόσο, θα είναι σηµαντικό οι ενώσεις ατόµων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό να
συνεργαστούν µε τέτοιες οργανώσεις παροχής υπηρεσιών για την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, επειδή µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη µάχη αυτή µέσω του ρόλου που
εκπληρώνουν σε ολόκληρο το κοινωνικό σύστηµα. Με τα χρόνια, όλο και περισσότεροι εργάτες σε
παρόµοιες οργανώσεις έχουν συνειδητοποιήσει – χάρη στην αδιάκοπη εργασία των ενώσεων – ότι επαρκείς
λύσεις για τη φτώχεια αναδύονται µόνο εάν οι εµπειρίες των ατόµων που βιώνουν φτώχεια λαµβάνονται
υπόψη. Με αυτό τον τρόπο, ένα τµήµα των εργατών µπορεί να αποτελέσουν συµµάχους στη µάχη κατά της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Βέβαια, είναι πολύ σηµαντικό για τις ενώσεις και τέτοιες
οργανώσεις υπηρεσιών να ενώνουν τις δυνάµεις τους στη µάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού έτσι ώστε άλλοι ενδιαφερόµενοι παίκτες να µην µπορούν να τους ανταγωνιστούν.
Η ίδια η πράξη της πολιτικής συµµετοχής φαίνεται να γίνεται ευρέως αποδεκτή σήµερα, τουλάχιστον ως
αρχή. Ωστόσο, από τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα και οι ενώσεις συµµετέχουν πολιτικά στην
πραγµατικότητα, είναι ξεκάθαρο ότι οι ευκαιρίες και οι συνθήκες που θα πρέπει να καταστήσουν εφικτή
την αυθεντική συµµετοχή δεν είναι επαρκώς αναπτυγµένες. Για να είναι µια ένωση πιο δυνατή στην
προσπάθεια αυτή, είναι σηµαντικό να είναι µέρος ενός ευρύτερου δικτύου ενώσεων σε περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια τα δίκτυα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν σε συµµαχίες µε
άλλους συνεργάτες και παίκτες που µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη συγκεκριµένων µέτρων και
λύσεων στη µάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Η µέθοδος των οµάδων διαλόγου
Η µέθοδος των οµάδων διαλόγου αποσκοπεί να δώσει στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια την ευκαιρία να
έχουν ενεργή συµµετοχή σε ανταλλαγές και συζητήσεις που εστιάζουν στη σύνταξη προτάσεων για
πολιτικές µέσω της συµµετοχής του σε ενώσεις που τους συνδέουν και τους δίνουν ‘φωνή’. Η ουσία της
µεθόδου είναι να προσαρµοστούν ο σχεδιασµός και η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ρυθµό της
οµάδας. Αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο το 1994 στις προετοιµασίες για
την Γενική Έκθεση για τη Φτώχεια (ARP).
Υπάρχουν τρεις ευρύτερες φάσεις της µεθόδου:
Πρώτη φάση
Η πρώτη φάση περιλαµβάνει διαβούλευση µεταξύ των ενώσεων όπου τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια
παίρνουν το λόγο. Εδώ συγκεντρώνονται οι ειδικές γνώσεις των ατόµων που έχουν επηρεαστεί, δηλαδή η
εµπειρία των ατόµων που βιώνουν φτώχεια. Ξεκινάει µε µια συζήτηση εντός κάθε ένωσης και στη συνέχεια
ακολουθούν διαβουλεύσεις µεταξύ τους. Και τα δύο είδη διαβουλεύσεων συµβαίνουν παράλληλα και
απαιτούν συνεχή τροφοδότηση σε όλη την οµάδα της κάθε ένωσης.
Η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς επίσης
σηµαίνει ότι οι οµάδες διαλόγου έχουν λόγο στην επιλογή του θέµατος που θα εργαστούν. Τα άτοµα που

βιώνουν φτώχεια επιλέγουν θέµατα που είναι σηµαντικά στις καθηµερινές ζωές τους. Γίνεται έντονη η
χρήση των εµπειριών που έχουν ήδη παρατεθεί στη Γενική Έκθεση για τη Φτώχεια για να µπορούν να
παρέχουν ένα σηµείο εκκίνησης για την πρόοδο της συζήτησης στις φάσεις που ακολουθούν. Στο τέλος
της πρώτης φάσης καθορίζονται τα στοιχεία εισόδου στη χάραξη πολιτικών.
∆εύτερη φάση
Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει διαβούλευση µε τους ‘συνεργάτες’: ιδιωτικές και δηµόσιες υπηρεσίες,
οργανισµοί και οι δευτερεύουσες υπηρεσίες τους, όπου κάνουν προσθήκες σχετικά µε συγκεκριµένες
ειδικές γνώσεις ως προς την εµπειρία και τις προτάσεις των ενώσεων. Σε αυτή και την ακόλουθη φάση,
µία αρκετά µεγάλη οµάδα ατόµων που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να συµµετέχει στις διαβουλεύσεις.
Μερικά µέλη της οµάδας δεν εκπροσωπούν ενώσεις κατά τον κλασικό ‘εκπρόσωπο’ ή ‘υπεύθυνο Τύπου’,
αλλά συλλογικά. Είναι πολύ σηµαντικό να διατηρείται επαρκής τροφοδότηση µε τα υπόλοιπα µέλη της
οµάδας που λαµβάνουν άµεσο µέρος στη διαδικασία. Αυτό σηµαίνει ότι η ένωση θα πρέπει να µπορεί να
επανέρχεται σε ‘εσωτερικές’ συζητήσεις επί συγκεκριµένων θεµάτων ανά διαστήµατα, πράγµα που έχει
έµµεσο αποτέλεσµα στο ρυθµό των συζητήσεων και συναντήσεων και στη λήψη αποφάσεων. Μια µεγάλη
µερίδα ατόµων που βιώνουν φτώχεια θα πρέπει να είναι παρούσα στις συναντήσεις, όχι για να ‘υπερέχει
αριθµητικά’ σε σχέση µε τους άλλους, αλλά για να νιώθει ότι η συµβολή της βρίσκεται πραγµατικά στο
επίκεντρο της όλης διαδικασίας.
Τρίτη φάση
Η τρίτη φάση περιλαµβάνει διαβουλεύσεις µε φορείς πολιτικών (κυβερνητικές υπηρεσίες, τµήµατα και
πολιτικούς) που έχουν δικαιοδοσία στη χάραξη πολιτικών στους τοµείς που αφορούν σε: διαβούλευση
µεταξύ εκπροσώπων των ενώσεων όπου τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια παίρνουν το λόγο (πρώτη φάση),
οι συνεργάτες τους (δεύτερη φάση) και οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικών.
Κατά την τελευταία φάση, αναπόφευκτα θα υπάρξουν στιγµές που θα είναι απαραίτητη η επιστροφή στη
δεύτερη και πρώτη φάση των συζητήσεων, ανεξάρτητα από το πώς οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικών
αντιδρούν στα δεδοµένα και τις προτάσεις που θέτουν οι ενώσεις. Εάν οι πολιτικές αρχές απορρίψουν τις
προτάσεις, αλλά το κλίµα παραµένει θετικό και εποικοδοµητικό, η διαδικασία διαλόγου θα πρέπει να
ξεκινήσει εκ νέου από το µηδέν σχετικά µε συγκεκριµένες εναλλακτικές που θα έχουν δοθεί από τις αρχές.
Εάν οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικών θέσουν λύσεις που διαφέρουν µεν, αλλά δεν απέχουν από αυτές που
αρχικά είχαν προτείνει οι ΜΚΟ, τότε η διαδικασία θα µπορούσε να ξεκινήσει από την αρχή, αλλά χωρίς
να περιλαµβάνεται µέρος της πρώτης φάσης. Προφανώς θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος σε περίπτωση
που οι εναλλακτικές που προτείνονται από τις αρχές διαφέρουν θεµελιωδώς από τις αρχικές προτάσεις των
ΜΚΟ. Η χείριστη περίπτωση – όπου δεν µπορεί να υπάρξει ένα θετικό και εποικοδοµητικό κλίµα –
σηµαίνει ότι θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το γεγονός ότι η διαδικασία καθυστερεί και ότι στη νέα
κατάσταση, οι ενώσεις θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά µαζί, που σηµαίνει ότι µπορεί να χρειαστεί να
αντιµετωπίσουν µια διαφορετική µορφή απάντησης.
Οι τρεις φάσεις της διαδικασίες δεν είναι πάντοτε γραµµικές ή τόσο καθορισµένες όσο περιγράφηκαν.
Ανάλογα µε την κατάσταση και τις αντιδράσεις, µπορεί να υπάρξει εναλλασσόµενη ραγδαία πρόοδος στην
οποία οι φάσεις δύο και τρία µπορεί να εξελίσσονται παράλληλα. Θα υπάρξουν, όµως, φορές όπου θα
χρειαστεί να επιστρέψουµε από τη φάση τρία στις φάσεις ένα ή δύο προτού η διαδικασία διαλόγου έχει
κανονικά τελειώσει.
Μία συγκεκριµένη υπόθεση: το συµφωνητικό συνεργασίας σχετικά µε τις πολιτικές για

την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στο Βέλγιο
Ένα από τα βασικά όργανα των πολιτικών για την καταπολέµηση της φτώχειας στο Βέλγιο στο πλαίσιο
της πολιτικής συµµετοχής ενώσεων ατόµων που βιώνουν φτώχεια είναι το συµφωνητικό συνεργασίας
µεταξύ των έξι κυβερνήσεων της χώρας (το οµοσπονδιακό κράτος, η Φλαµανδική Κοινότητα και
Περιφέρεια, η Γαλλική Κοινότητα, η Γερµανόφωνη Κοινότητα, η Περιφέρεια Walloon και η
Περιφέρεια της Πρωτεύουσας των Βρυξελλών). Αυτό το συµφωνητικό συνεργασίας διατυπώθηκε µετά
από αίτηση των ‘ενώσεων που εκπροσωπούν άτοµα που βιώνουν φτώχεια’ ως απάντηση στο τελευταίο
τµήµα της Γενικής Έκθεσης για τη Φτώχεια, που απαιτεί ένα µόνιµο όργανο διαλόγου µε τα άτοµα που
βιώνουν φτώχεια.

Η Γενική Έκθεση για τη Φτώχεια και η µέθοδος διαλόγου
Στα τέλη του 1991 η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε την ετοιµασία µιας γενικής έκθεσης για τη
φτώχεια ως µέρος ενός ‘επείγοντος προγράµµατος για µια πιο ενωµένη κοινωνία’. Η ευθύνη για την
έκθεση δόθηκε στο Ίδρυµα King Baudouin, αλλά έπρεπε να συνεργαστεί στενά µε ‘Ενώσεις που
εκπροσωπούν άτοµα που βιώνουν φτώχεια’ και την Ένωση Πόλεων και ∆ήµων, ∆ηµόσιο Κέντρο για
τον τοµέα Κοινωνικής Αρωγής (CPAS).
Η ετοιµασία και η κατάθεση της Γενικής Έκθεσης για τη Φτώχεια στα τέλη του 1994 είχαν δύο θετικά
αποτελέσµατα. Η έκθεση όχι µόνο περιλαµβάνει συγκεκριµένα έργα που στοχεύουν στη βελτίωση
διαφόρων πολιτικών τοµέων για την εξάλειψη της φτώχειας και του αποκλεισµού, αλλά επίσης έθεσε τη
µάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην πολιτική ηµερήσια διάταξη.
∆ηµιούργησε µια κινητήριο δύναµη για να µπορέσουν η οµοσπονδιακή κυβέρνηση, οι κοινοτικές και
περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες η καθεµία στο
δικό της πολιτικό τοµέα σχετικά µε την καταπολέµηση της φτώχειας.
Το 1994, δόθηκε ευθύνη για το συντονισµό των πολιτικών για τη φτώχεια σε γραµµατέα του κράτους,
ακόλουθο του Πρωθυπουργού και ξεκίνησαν διυπουργικές συνεδριάσεις για την κοινωνική
ενσωµάτωση. Οι συνεδριάσεις αυτές περιλάµβαναν όλους τους υπουργούς όλων των κυβερνήσεων του
Βελγίου, υπό την προεδρία του οµοσπονδιακού Πρωθυπουργού. Είναι σηµαντικό να συνεχιστεί αυτή η
προσέγγιση. Η καταπολέµηση της φτώχειας θα πρέπει να παραµείνει µία µόνιµη πολιτική
προτεραιότητα. Γι’ αυτό είναι τόσο σηµαντικό να εισαχθεί ένας νόµιµος µηχανισµός για την
τοποθέτηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην πρώτη θέση της πολιτικής ηµερήσιας
διάταξης σε τακτική και συστηµατική βάση. Αυτό ήταν λοιπόν το σαφές ερώτηµα που έθεσαν οι
συγγραφείς της Γενικής Έκθεσης για τη Φτώχεια, οι οποίοι στο τρίτο µέρος της Έκθεσης, υποστήριξαν
τη δηµιουργία ενός οργάνου για την ανάπτυξη µιας πολιτικής σχετικά µε τη φτώχεια.
Κατά τη δηµιουργία αυτού του µόνιµου οργάνου, µία ακόµη σηµαντική πλευρά είναι η µέθοδος – νέα
ακόµη εκείνη την περίοδο – σχεδιασµού του διαλόγου, που είναι επίσης η γενική ιδέα που κυριαρχεί στη
Γενική Έκθεση. Οι ‘ενώσεις που εκπροσωπούν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια’ έχουν προσπαθήσει να
εξασφαλίσουν ότι κατά το διάλογο µε την Ένωση Πόλων και ∆ήµων, το τµήµα CPAS (∆ηµόσιο Κέντρο
για τον τοµέα Κοινωνικής Αρωγής) και άλλους, θα δίνεται βαρύτητα στις εµπειρίες και ιδέες των
φτωχότερων.
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ορθότητα αυτής της µεθόδου εργασίας και την
επανέλαβε στην κυβερνητική διακήρυξη τον Ιούνιο του 1995. Οι σύλλογοι που εκπροσωπούν τα άτοµα

που βιώνουν φτώχεια έχουν λάβει διοικητική στήριξη από τη ‘Μονάδα Φτώχειας εντός του Κέντρου Ίσων
Ευκαιριών και Κατά του Ρατσισµού’ για να ενισχυθεί η µέθοδος.
Η πολιτική για τη φτώχεια είναι µια οριζόντια και περιεκτική πολιτική που απαιτεί παρέµβαση σε όλα
τα πολιτικά επίπεδα – οικονοµικό και κοινωνικό. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε να υπάρξει ένα
συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ των διάφορων κυβερνήσεων στο Βέλγιο (Βασιλικό ∆ιάταγµα, 5
Μαΐου 1998).
Το πολιτικό εργαλείο, δηλαδή η ‘Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της Φτώχειας, Αστάθειας και
Κοινωνικού Αποκλεισµού’ σχεδιάστηκε να είναι οριζόντια µε την έννοια ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε
κάθε τοµέα της ζωής. Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος παρακολούθησης όλων των µέτρων που
λαµβάνονται από κάθε κυβέρνηση για πιθανά αρνητικά αποτελέσµατα.
Η Υπηρεσία θα πρέπει να εργαστεί κατά τρόπο γενικό επειδή τα οµοσπονδιακά και κοινοτικά επίπεδα
σχηµατίζουν µέρος του συµφωνητικού συνεργασίας. Κάθε επίπεδο συµµετέχει στο βήµα αυτό, εκτός
από το επίπεδο κοινότητας, που δεν αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος στο συµφωνητικό συνεργασίας,
αλλά εκπροσωπείται στη Συνοδευτική Επιτροπή από τα ∆ηµόσια Κέντρα Κοινωνικής Αρωγής (CPAS).

Το συµφωνητικό συνεργασίας: όργανο εθνικής πολιτικής στην καταπολέµηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού
Το συµφωνητικό συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε µεταξύ του οµοσπονδιακού κράτους, της
Φλαµανδικής Κοινότητας και της Φλαµανδικής Περιφέρειας, της Γαλλικής Κοινότητας, της
Γερµανόφωνης Κοινότητας, της Περιφέρειας Walloon και της Περιφέρειας της Πρωτεύουσας των
Βρυξελλών.
Το συµφωνητικό συνεργασίας οραµατίζεται τη δηµιουργία µιας ‘υπηρεσίας για την καταπολέµηση της
φτώχειας, της αστάθειας και του κοινωνικού αποκλεισµού’ (γνωστό αργότερα ως ‘η Υπηρεσία’) σε
οµοσπονδιακό επίπεδο, οργανωµένη από το Κέντρο Ίσων Ευκαιριών και Καταπολέµησης του
Ρατσισµού. Τα συµβαλλόµενα µέρη του συµφωνητικού διοικούν αυτή την Υπηρεσία. Για το σκοπό
αυτό, σχηµατίστηκε µια διοικητική επιτροπή, µε πρόεδρο έναν εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού και µε
12 επιπλέον µέλη, που ορίστηκαν από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις µε ανανέωση σε περίοδο έξι ετών.
Επιπλέον, µια συνοδευτική επιτροπή είναι στα σχέδια που θα αποτελείται από µέλη της διοικητικής
επιτροπής µαζί µε εκπροσώπους των κοινωνικών συνεργατών, ασφαλιστικών εταιρειών, της ‘Ένωσης
Βελγικών Πόλεων και ∆ήµων’ και των ‘Ενώσεων που εκπροσωπούν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια’.
Μαζί µε τους τελευταίους, οι πληθυσµοί που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό σχετίζονται
µε τις διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικών. Αυτή η συνοδευτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εν
συνεχεία παρακολούθηση των εργασιών της Υπηρεσίας. Κάθε δύο χρόνια, η Υπηρεσία συντάσσει µια
«αναφορά για την αστάθεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό και την άνιση πρόσβαση σε
δικαιώµατα». Η αναφορά περιλαµβάνει αξιολόγηση της εξέλιξης στη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό, µία αξιολόγηση της πολιτικής που ακολουθείται επί του θέµατος καθώς και συστάσεις και
συγκεκριµένα έργα. Η αναφορά προωθείται στις αντίστοιχες κυβερνήσεις µέσω της ∆ιυπουργικής
Συνεδρίασης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση καθώς και στους κοινωνικούς συνεργάτες. Όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη του συµφωνητικού συνεργασίας θα συζητήσουν το περιεχόµενο της αναφοράς και
τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί.
Οι παγκόσµιοι στόχοι που αφορούν την καταπολέµηση της φτώχειας εκφράζονται στο ‘προοίµιο’ που
προηγείται του συµφωνητικού συνεργασίας. Αναφέρεται σε µία εγκάρσια πολιτική κοινωνικής
ενσωµάτωσης που ακολουθείται σε όλους τους τοµείς, δηλαδή, παγκόσµιους, συντονισµένους και

περιλαµβάνοντας µόνιµη αξιολόγηση. Έτσι θα επιτραπεί στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια, ως πλήρεις
συνεργάτες, να συµµετέχουν µόνιµα στο βασικό συλλογισµό για τη φτώχεια µέσω των ενώσεων τους και
των συγκεκριµένων εµπειριών τους σχετικά µε τη φτώχεια.
Το συµφωνητικό συνεργασίας εκφράζει ότι η πολιτική σε θέµατα φτώχειας δεν µπορεί να βασίζεται σε µία
αόριστη ή καθαρά θεωρητική προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να επιδιωχθεί λαµβάνοντας υπόψη τη
συγκεκριµένη κατάσταση διαβίωσης των πλέον φτωχών ατόµων. Η ανασφαλής ύπαρξη, η φτώχεια και ο
κοινωνικός, οικονοµικός και πολιτιστικός αποκλεισµός – ακόµη κι αν επηρεάζουν έναν µόνο άνθρωπο –
θεωρούνται ως σοβαρή επίθεση κατά της αξιοπρέπειας και των ίσων και απόλυτων δικαιωµάτων όλων των
ανθρώπων.
Αναφορά γίνεται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (1948) και στις διεθνείς
συνθήκες που σχετίζονται µε οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα ως κοινός στόχος των
αρχών κάθε χώρας. Η επίτευξη του στόχου αυτού προκύπτει µε τη συνεχή προσπάθεια κάθε αρχής, µόνη
της και σε συνεργασία µε τις άλλες, για την ετοιµασία, υλοποίηση και αξιολόγηση των πολιτικών
αποτροπής της αστάθειας, καταπολέµησης της φτώχειας και ενσωµάτωσης των ατόµων στην κοινωνία.
Από την άποψη αυτή, η κοινωνική ασφάλεια θεωρείται ως προτεραιότητα για τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής, για την αποτροπή της αστάθειας, της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Ο
στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια στις πολιτικές ενσωµάτωσης µέσω της προσαρµογής και της
ανάπτυξης δηµόσιων υπηρεσιών. Έτσι, οι Αρχές θα πρέπει να εγγυηθούν τη συµµετοχή όλων των ατόµων
που επηρεάζονται από αυτές τις πολιτικές ενσωµάτωσης.
Έχουν περάσει λίγα χρόνια και η διαδικασία αυτή ακόµη λειτουργεί. ∆υστυχώς, οι πολικοί ηγέτες δεν
την εκµεταλλεύονται πλήρως, όπως εκφράζεται στη νοµοθεσία. Οι λοιποί συνεργάτες δεν είναι πάντοτε
παρόντες στις συναντήσεις της συνοδευτικής επιτροπής λόγω της φτωχής διαχείρισης των
συµπεφωνηµένων ηµεροµηνιών, προσκλητηρίων και αποστολής των εγγράφων από το γραφείου του
υπεύθυνου υπουργού.
Συστάσεις για καλύτερη πολιτική συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια
Κατά την πρόταση του βελγικού δικτύου κατά της φτώχειας, ένα πλήθος ενώσεων ερωτήθηκαν από το
προαναφερθέντα ‘Κέντρο Καταπολέµησης της Φτώχειας, Ανασφάλειας και Κοινωνικού Αποκλεισµού’
σχετικά µε τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική συµµετοχή στη χάραξη
πολιτικών. Οι συνθήκες που εντοπίστηκαν περιλαµβάνουν:
Η πολιτική συµµετοχή απαιτεί προηγούµενη συµφωνία µεταξύ των µετεχόντων
Θα πρέπει να διευκρινιστούν διάφορα στοιχεία από τους σχετικούς παίκτες σε κοινή διαβούλευση προτού
εξεταστεί το ίδιο το θέµα. Αυτή η διευκρίνιση απαιτείται για την αποφυγή απογοήτευσης, που θα
καθιστούσε την κινητοποίηση ακόµη πιο δύσκολη στο µέλλον.
Για το λόγο αυτό, οι ακόλουθες συνθήκες ορίων πρέπει να καθοριστούν:
α)
Ποιοι είναι οι συνεργάτες που συµµετέχουν: θα πρέπει να γίνει γνωστός ο ακριβής ρόλος του καθενός
καθώς και τα ενδιαφέροντα τους και η συµβολή που αναµένεται από τους διάφορους συνεργάτες. Είναι
πολύ σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι τα διάφορα µέρη δεν είναι γενικά επί ίσοις όροις αναφορικά µε τις
αρµοδιότητες και τη δύναµη που διαθέτουν (για παράδειγµα, η διαφορά ανάµεσα σε ένα δηµόσιο τµήµα

για την κοινωνική εργασία και στους αποδέκτες των παροχών που διανέµει το τµήµα αυτό ή τη διαφορά
ανάµεσα σε µία ένωση δηµόσιας στέγασης και των ενοίκων της)
β)
Το ηµερολόγιο των δραστηριοτήτων (συχνότητα συναντήσεων, διάρκεια συνεδριάσεων, κλπ): αυτό το
ηµερολόγιο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την πραγµατικότητα και τα όρια κάθε συνεργάτη, ειδικά των
ατόµων που βιώνουν φτώχεια
γ)
Η µέθοδος εργασίας: είναι σηµαντικό να επιλεγεί µια µέθοδος που θα τους διευκολύνει όλους – ακόµη
και για όσους είναι πιο δύσκολο – να συµβάλλουν. Αυτή η προσπάθεια εγγύησης της συµµετοχής όλων
θα πρέπει να είναι κοινή σε όλους. Υπονοείται ότι οι πληροφορίες σχετικά µε το θέµα υπό εξέταση θα
ανταλλάσσονται αµοιβαία µε τρόπο κατανοητό προς όλους και ότι οι αναφορές µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να ελέγξουν κατά πόσο έχουν γίνει κατανοητοί µεταξύ τους οι µετέχοντες.
δ)
Εν συνεχεία: ακόµη κι αν η συµµετοχή καταλήξει σε πολιτική απόφαση που δεν ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των ενώσεων, το αποτέλεσµα αυτό θα πρέπει να µεταδοθεί ξεκάθαρα και να αιτιολογηθεί.
Η πολιτική συµµετοχή είναι χρονοβόρα
Ο χρόνος είναι ένα απαραίτητο στοιχείο αναφορικά µε την πολιτική συµµετοχή των ατόµων που
βιώνουν φτώχεια. Πρώτον, σχετίζεται µε το χρόνο πριν τη συµµετοχή: χρόνος που χρειάζεται για την
προσέγγιση των φτωχών, δηµιουργώντας µια σχέση που θα τους διευκολύνει να προχωρήσουν προς την
οµαδική εργασία. Χωρίς αυτή την επένδυση του χρόνου, δεν µπορεί να λάβει χώρα καµία πολιτική
συµµετοχή. ∆εν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη αυτές οι πλευρές της ετοιµασίας από τους ιθύνοντες
χάραξης πολιτικών και συνήθως, οι ενώσεις δεν αποζηµιώνονται µε τη µορφή οικονοµικής υποστήριξης
για να απελευθερώσουν άτοµα από το εσωτερικό των ενώσεων για την εργασία αυτή.
Η πολιτική συµµετοχή απαιτεί παράλληλα την αύξηση της συνειδητοποίησης της κοινωνίας
Η πολιτική συµµετοχή πράγµατι αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό βήµα προόδου στη µάχη κατά της
φτώχειας, αλλά δεν αρκεί. Οι πολιτικές πολιτικής συµµετοχής θα πρέπει να βασίζονται στη συνεργασία
από το κοινωνικό κέντρο, από υπηρεσίες, οργανισµούς και από το γενικό πληθυσµό. Είναι απαραίτητο να
υπάρχει συµφωνία στην κοινωνία για να µπορούν να ληφθούν µέτρα, για να γίνουν αποδεκτοί οι
προϋπολογισµοί και να αλλάξουν οι συµπεριφορές. Αυτό συνήθως περιλαµβάνει καθηµερινές
καταστάσεις, για παράδειγµα, στα σχολεία όπου τα κυβερνόντα σώµατα προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι
παιδιά φτωχών οικογενειών εγγράφονται και ότι παραµένουν στο σχολικό σύστηµα. Για να επιτευχθεί
αυτό, το κυβερνόν σώµα θα πρέπει να ανοίξει διάλογο µε τους πιο ευηµερούντες γονείς, οι οποίοι συχνά
αίρουν αντιρρήσεις. Στο επίπεδο αυτό, οι ίδιες οι ενώσεις φέρουν µεγάλη ευθύνη για την ενηµέρωση της
κοινωνίας και την αύξηση της συνειδητοποίησης. Συχνά βασίζονται πάνω τους λόγω των ειδικών και
µοναδικών γνώσεων που έχουν για τη φτώχεια.

Η πολιτική συµµετοχή απαιτεί ατοµική προσέγγιση ανάλογα µε τα
διάφορα επίπεδα των πολιτικών

Η πολιτική συµµετοχή είναι απαραίτητη σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (δηµοτικό, διακοινοτικό,
περιφερειακό, οµοσπονδιακό και ευρωπαϊκό). Επίσης, όλο και περισσότερο οι εξελίξεις και οι
αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα έχουν συνέπειες και επιρροή σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγµα, η
απελευθέρωση των αγορών στην ΕΕ: τηλέφωνα, ηλεκτρισµός, νερό, αέριο, σιδηρόδροµοι, υπηρεσίες,
κλπ. Η φτώχεια, εξάλλου, επηρεάζει όλους τους τοµείς της ζωής, ενώ οι πολιτικές δυνάµεις χωρίζονται
σε διάφορα επίπεδα πολιτικών. Ειδικά σε χώρες µε αποκεντρωµένη µορφή κυβέρνησης, η δικαιοδοσία
για ορισµένες πτυχές της ίδιας πολιτικής χωρίζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό
επίσης εφαρµόζεται στην ευρωπαϊκή πολιτική: η βασική δύναµη λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο βρίσκεται στο συµβούλιο των εθνικών υπουργών, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, οι επαφές και οι διαβουλεύσεις µε εθνικούς πολιτικούς είναι
πολύ σηµαντικές για αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωστόσο, η πολιτική συµµετοχή γίνεται πιο δύσκολη για άτοµα που βιώνουν φτώχεια όσο πιο υψηλό το
επίπεδο πολιτικής. Πέρα από τη γεωγραφική και πνευµατική απόσταση και τη µεγαλύτερη επένδυση σε
χρόνο, το γλωσσικό εµπόδιο είναι επίσης σηµαντικό. Η συνεργασία µε διερµηνείς δεν είναι απλή
υπόθεση για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια. Συνήθως, η επικοινωνία µέσω εγγράφων και σε
συναντήσεις συνήθως περιορίζεται σε δύο γλώσσες εργασίας – Αγγλικά και Γαλλικά – µε αποτέλεσµα η
άµεση συµµετοχή ατόµων που βιώνουν φτώχεια που δεν µιλάνε καµία από τις γλώσσες αυτές ως
µητρική ή ως γλώσσα εργασίας είναι σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο, πέρα από την τεχνική µετάφραση,
συνήθως απαιτείται µετάφραση ή προσαρµογή του περιεχοµένου. Η χρήση της γλώσσας σχετικά µε το
περιεχόµενο σε έγγραφα και συναντήσεις στην οποία συζητώνται τα θέµατα συνήθως αποµακρύνεται
από τις καθηµερινές µορφές έκφρασης που χρησιµοποιούν τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια.
Συµµετοχή, µια συνεχής εργασία για το µέλλον
Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι ένα δίκτυο για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού, όπως το EAPN, θέτει τη συµµετοχή αυτών που επηρεάζονται άµεσα σε υψηλή θέση στην
ηµερήσια διάταξη. Αν και δεν είναι προφανές σε αυτό το υψηλό πολιτικό επίπεδο – Ευρώπη – το EAPN
θα συνεχίσει να αναζητάει κατάλληλους τρόπους και µέσα για να το επιτύχει.
Στο πλαίσιο της πρόσφατης διεύρυνσης της ΕΕ σε 25 Κράτη Μέλη, αυτή η εργασία έχει λάβει µια
επιπλέον διάσταση. Υπάρχει µια πιεστική ανάγκη να εξεταστεί η πραγµατικότητα της φτώχειας στα νέα
Κράτη Μέλη και να µην υποθέτουµε ότι πρόκειται για µια µόνο ποσοτική διεύρυνση από 55 σε 68
εκατοµµύρια άτοµα. Πρώτον, το EAPN αντιµετωπίζει την πρόκληση επίτευξης της συµµετοχής των
ατόµων που βιώνουν φτώχεια εντός του πεδίου του, επειδή η συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν
φτώχεια δεν είναι αυτόµατη, ακόµη και στα δίκτυα των ‘παλαιών’ Κρατών Μελών. Ωστόσο, εάν το EAPN
πρόκειται να στηρίξει τη συµµετοχή των ατόµων που βιώνουν φτώχεια στην πολιτική των Κρατών Μελών
της ΕΕ, θα πρέπει µόνο του να ανοίξει οδό για την προσέγγιση αυτή.
Πορτρέτο 3
Προσεγγίζοντας άλλα άτοµα
Με λένε Leszek. Γεννήθηκα στην περιοχή Sempulno Krajeskie της Πολωνίας το 1953. Προέρχοµαι από
µία πενταµελής οικογένεια. Τα παιδικά και τα εφηβικά µου χρόνια ήταν συνδεδεµένα µε τη γενέτειρά
µου. Πήγα σε πρωτοδευτεροβάθµια σχολή και σε επαγγελµατική σχολή και εκπαιδεύτηκα ως
ηλεκτρολόγος.

Μετά την εκπαίδευση εργάστηκα σε διάφορους συνεταιρισµούς. Η δουλειά µου περιλάµβανε πολλά
ταξίδια κατά τη διάρκεια των οποίων κοιµόµουν σε εργατικούς ξενώνες. Η ατµόσφαιρα ήταν πρόσφορη
για κατανάλωση αλκοόλ και για πολλούς από εµάς ο εργατικός ξενώνας ήταν ένα µέρος για µύηση στο
αλκοόλ. Σε αυτούς τους ξενώνες γνώρισα άτοµα που µου έµαθαν τους κανόνες της δουλειάς. Αν το δούµε
από την άποψη του χρόνου, οι κανόνες αυτοί ήταν ντροπιαστικοί.
Με τον καιρό άρχισα να προσαρµόζοµαι πλήρως στην επαγγελµατική ενηλικίωσή µου και αποφάσισα να
εκµεταλλευτώ τα ταλέντα µου. Οπότε άρχισα να ταξιδεύω σε συναυλίες, σε πάρτυ όπου έπαιζα κιθάρα.
∆εν έψαχνα για νέες αξίες και νέους τρόπους να κερδίζω λεφτά, αλλά για να δηµιουργώ ευκαιρίες για µια
εύκολη ζωή και ποτό. Αυτός ο τρόπος ζωής µε έκανε να αντιµετωπίσω τις περιπλανήσεις ως ένα κανονικό
και φυσικό τρόπο ζωής. Εκείνη την περίοδο είχα την αίσθηση ότι δεν ήµουν δεµένος σε κάποιο µέρος και
σπίτι. Βασιζόµουν µόνο στον εαυτό µου και στις επιλογές µου. Σε σύντοµο χρόνο γνώρισα ολόκληρο τον
κόσµο και διαφορετικούς ανθρώπους και έχασα τις ρίζες µου και την αίσθηση ελέγχου της κατάστασης
και της ζωής µου.
Επειδή ζούσα µια πολύ έντονη ζωή χωρίς συγγενείς ή φίλους, άρχισα να χρησιµοποιώ το αλκοόλ ως
ανακούφιση. Με τον καιρό το αλκοόλ έγινε ο σύντροφός µου για να λύνω τα προβλήµατα και τις
δυσκολίες που αντιµετώπιζα. Λειτουργώντας έτσι, έχασα την πραγµατική πηγή χαράς µου που ήταν η
οικογένειά µου.
Αυτός ο τρόπος ζωής µε οδήγησε να είµαι µόνος στο δρόµο κι άρχισα να ζω ως άστεγος. Έζησα σε
σιδηροδροµικούς σταθµούς, στο δρόµο και µερικές φορές σε κρησφύγετα, χωρίς εγγραφή και χωρίς δουλειά.
Προσπάθησα να ζητήσω βοήθεια και ανακάλυψα ότι δεν ήταν τόσο εύκολο. Για την άκαρδη διοίκηση που
εργάζεται στη βάση ενός κακού συστήµατος, εγώ ήµουν µία στατιστική και µόνο ένα αντικείµενο. Το
γεγονός ότι ήµουν ένας άνθρωπος που είχε το βασικό δικαίωµα στη ζωή και σεβασµό στην αξιοπρέπειά του,
δεν σήµαινε τίποτα σε αυτούς. Η διοίκηση και το σύστηµα πρόνοιας είχαν γίνει τείχος που δεν µπορούσα να
ρίξω, πόσο µάλλον να κατανοήσω. Κάθε επαφή µε τον οργανισµό γινόταν ένα αβάσταχτο βάρος, όπου στα
µάτια τους εγώ φαινόµουν ως ένας αποτυχηµένος και ένα πρόβληµα.
Αφού µε έδιωξαν από ένα γραφείο πρόνοιας χωρίς υποστήριξη και βοήθεια, στράφηκα στο δρόµο και σε
καταφύγιο για να βρω φαγητό. Μερικές φορές όταν έψαχνα στα σκουπίδια έβρισκα ρούχα και τρόφιµα.
Έτσι κατάφερα να µείνω ζωντανός. Αντιµετωπίζοντας τη µαύρη πραγµατικότητα λαµβάνοντας µερικά
ψιλά από τους περαστικούς. Οι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι µε την ανθρώπινη φτώχεια αποτέλεσε µια
αχτίδα φωτός. Με τον καιρό, η επαιτεία αποτέλεσε τρόπο για να ικανοποιώ τις ανάγκες µου. Πολύ συχνά
σε περιόδους µεγάλης εγκράτειας, σκεφτόµουν να κλέψω κάποιον για να βρω χρήµατα για αλκοόλ.
Κάνοντας αυτό τον τρόπο ζωής αποφάσισα πάλι να στραφώ στις αρχές που υπόσχονταν ευηµερία. Όπως και
πριν, δεν µπόρεσα να λάβω βοήθεια από το κράτος, που µάλλον είχε ως σκοπό να αποδεχτώ την ταπεινωτική
ζωή. Ως άτοµο του δρόµου, χωρίς σπίτι δεν µπορούσα καν να βρω δουλειά. Επιπλέον, υπήρχαν περιορισµοί
στην αγορά εργασίας – η ανεργία και τα αιτήµατα πιθανών εργοδοτών που απαιτούσαν την εγγραφή σε
στέγαση. Ήρθα αντιµέτωπος µε τη γραφειοκρατική πραγµατικότητα, τα αιτήµατα των εργοδοτών και την
αναισθησία των στελεχών – ήµουν αβοήθητος και νικηµένος.
Τελικά ξεκίνησα θεραπεία για την εξάρτηση από το αλκοόλ. Κατά τη θεραπεία µου, ανακάλυψα την
ύπαρξη του Barka που βοηθάει τον κόσµο να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά του και τον εαυτό του. Έτσι
βρέθηκα στο Ίδρυµα Barka για Αµοιβαία Βοήθεια στο Poznan.
Ως ένοικος του ξενώνα Barka, άρχισα να καταλαβαίνω ότι είχα έλλειψη από ικανότητες. Με τη βοήθεια του
κόσµου άρχισα να ξαναβρίσκω την εµπιστοσύνη στους ανθρώπους και το σεβασµό, καθώς και την αίσθηση
της αποδοχής. Η ενασχόληση µε δουλειές εκ µέρους άλλων και η ανάληψη πολλών σηµαντικών κοινωνικών

και επαγγελµατικών ρόλων µε βοήθησαν. Προσεγγίζοντας άλλα άτοµα νίκησα το φόβο του να µοιράζοµαι
τη ζωή µου και τις εµπειρίες µου µε άλλους. Μετά από λίγο καιρό καθώς αποκτούσα αυτοπεποίθηση ήµουν
έτοιµος να αναλάβω νέες δραστηριότητες και νέες δουλειές. Άλλαξα παύοντας να δαπανώ χρόνο για να µε
νταντεύω αλλά για να υποστηρίζω άλλα άτοµα που είχαν ανάγκη. Αυτή η συνειδητοποίηση µε βοήθησε να
περάσω στο επίπεδο ανεύρεσης του σκοπού της ζωής µου.
Παρέχοντας στήριξη σε άλλους που έχουν ανάγκη έχει αποτελέσει το ενδιαφέρον, το σκοπό και το πάθος
της ζωής µου. Μπορώ πλέον να το κάνω µε ώριµο και επαγγελµατικό τρόπο εργαζόµενος στο Σύλλογο
Κοινωνικής Ανάγκης του Barka. Η προσωπική µου ανάπτυξη µου έδωσε την ευκαιρία να αναλάβω άλλες
πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις:
•
Συνεργασία µε το Σύλλογο Εκδόσεων του Barka
•
Εκπλήρωση ευθυνών ως εθελοντής επιµελητής
•
Συµµετοχή και συντονισµό των δραστηριοτήτων της Σχολής Κοινωνικής Εµψύχωσης
•
Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης ΜΚΟ για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. Ένα τόσο ευρύ πεδίο
δραστηριοτήτων απαιτεί πολύ δύναµη, σκληρή δουλειά και επιµονή. Η υποστήριξη και η βοήθεια των
συναδέλφων µου µε διευκόλυνε να εκπληρώσω τις εργασίες µου µε αξιοπιστία.
Όταν σκέφτοµαι το µέλλον, είµαι βέβαιος ότι θέλω και θα βοηθήσω και θα στηρίξω άλλα άτοµα που έχουν
ανάγκη. Οι δικές µου εµπειρίες και κατανόηση προς άλλους που έλαβα την περίοδο που έπινα και ήµουν
άστεγος θα συνεχίσουν να µε βοηθούν στη δουλειά µου. Ακόµη επιθυµώ να ακολουθήσω το δρόµο που
επέλεξα και να συµµετέχω όλο και περισσότερο στην εκπλήρωση των ευθυνών και καθηκόντων µου.
Πορτρέτο 4
Ένα άστεγο άτοµο που έγινε εργαζόµενος σε ΜΚΟ
Με λένε Zbigniew και είµαι από τη Βαρσοβία της Πολωνίας. Μετακόµισα στη Ρώµη της Ιταλίας το
Φεβρουάριο του 1993 µε εργατική βίζα. Ο γαµπρός µου δούλευε σε µία εταιρεία που αναζητούσε νέο
προσωπικό, οπότε µε βοήθησαν να λάβω τα χαρτιά µου και µετά µε προσέλαβαν. ∆ούλευα µε το
γαµπρό µου και µοιραζόµασταν ένα διαµέρισµα µέχρι τον Ιούλιο του 1993 που είχαµε ένα άσχηµο
καυγά και έπρεπε να φύγω από τη δουλειά και το διαµέρισµα.
∆εν µπορούσα να βρω µόνιµη δουλειά και δούλευα µόνο για µικρές περιόδους, οπότε τα χρήµατα ποτέ δεν
ήταν αρκετά. Μοιραζόµουν ένα διαµέρισµα στην περιοχή Albano, κοντά στη Ρώµη, µε µερικούς
συµπατριώτες για λίγους µήνες. Μετά βρήκα ένα άθλιο ξενοδοχείο κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό για
€8 τη βραδιά, έχοντας τα µεγάλα δωµάτια κοινά µε πολλούς άνδρες και γυναίκες. Μετά από λίγο δεν
µπορούσα να πληρώνω ακόµη κι αυτή τη στέγαση, οπότε άφησα τις αποσκευές µου σε µια εκκλησία και
άρχισα να κοιµάµαι στο δρόµο. Για δύο ή τρεις µήνες ακόµη συνέχισα να ψάχνω για δουλειά, αλλά
γινόταν όλο και πιο δύσκολο ενώ ζούσα ως άστεγος, οπότε αναγκάστηκα να παραιτηθώ και άρχισα να
πίνω.

Συνήθως, κοιµόµουν µε µικρές οµάδες αστέγων, επειδή ένιωθα πιο ασφαλής κι επίσης έπινα περισσότερο
µε την οµάδα αυτή. ∆υστυχώς, µετά από λίγο, άρχισα την επαιτεία για χρήµατα. Στο τέλος το µόνο που
µπορούσαµε να σκεφτούµε είναι πως θα βρούµε αλκοόλ. Όταν έβρεχε, θύµωνα γιατί δεν µπορούσα να
βρω χρήµατα για να πιω.
Αποφάσισα ότι πρέπει να εγκαταλείψω αυτό τον τρόπο ζωής, επειδή δεν ήθελα να πεθάνω. ∆εκαπέντε
φίλοι µου πέθαναν στο δρόµο – και δεν υπολογίζω όλα τα νεκρά άστεγα άτοµα που γνώριζα, µόνο τους
κοντινούς φίλους. ∆υστυχώς, δεν είναι εύκολο να ξεφύγει κανείς από τη ζωή αυτή ακόµη κι αν το θέλει.
Ακόµη κι αν βρει κανείς δουλειά, θα πρέπει να αποταµιεύσει πολλά χρήµατα µέχρι να βρει ένα δωµάτιο.
Αλλά το πιο δύσκολο είναι να κοιµάσαι στους δρόµους και να κρατήσεις τη δουλειά σου.
Ευτυχώς, κατάφερα να ξεφύγω από όλα αυτά. Είµαι πολύ ευγνώµων στα άτοµα που µε βοήθησαν, ειδικά
σε µία Πολωνή ονόµατι Wanda και στο ΜΚΟ της Ρώµης, το CDS (Οίκος Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων).
Ξεκίνησα ως εθελοντής στο CDS και δούλευα σε µονάδα δρόµου για άστεγα άτοµα. Μετά από δύο χρόνια
ο ∆ήµος χρηµατοδότησε το CDS να ανοίξει ένα άσυλο για άστεγα άτοµα και µε προσέλαβαν στο έργο.
Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο για το έργο. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο για µένα από ένα
κοινωνικό λειτουργό ή για ένα ψυχολόγο να καταλάβω τις ανάγκες ή τις συµπεριφορές των άστεγων
ατόµων. Παρόλο που µου είναι δύσκολο µερικές φορές να είµαι αυστηρός µε παλιούς φίλους του δρόµου
και να τους ζητάω να συµµορφωθούν µε τους κανόνες του κέντρου.
Κεφάλαιο 6
Αντιµετωπίζοντας την αλληλεπίδραση διακρίσεων και φτώχειας
José Manuel Fresno
Η αξιοµνηµόνευτη πρόταση µε την οποία ξεκινάει το ‘υποδειγµατικό µυθιστόρηµα’ La gitanilla (‘Η
Μικρή Τσιγγάνα’) του Miguel de Cervantes τονίζει πόσο βαθιά ριζωµένες είναι οι προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα στην ευρωπαϊκή κοινωνία εδώ και αιώνες: «Φαίνεται ότι οι τσιγγάνοι, άνδρες και γυναίκες,
ήρθαν στον κόσµο για να γίνουν κλέφτες και µόνο: αναπαράγονται από κλέφτες, µεγαλώνουν ανάµεσα
σε κλέφτες, εκπαιδεύονται στο κλέψιµο και τελικά, γίνονται ολοκληρωµένοι κλέφτες από κάθε άποψη ·
η επιθυµία για κλοπή και το κλέψιµο αποτελούν αχώριστα χαρακτηριστικά τους που εξαφανίζονται µε
το θάνατο».21 Έχουν περάσει τετρακόσια χρόνια από τότε που ένας από τους πιο επιφανείς Ευρωπαίους
άνδρες των γραµµάτων έγραψε αυτή την πρόταση και πολλές από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα
που εκφράζει ακόµη µαστίζουν την κοινωνία µας.
Στην ‘παλαιά’ Ευρώπη που χαρακτηρίζεται ως ένα αµάλγαµα πολιτισµών και εθνών, µία διαδικασία
οικονοµικής και πολιτικής ενσωµάτωσης λαµβάνει χώρα: τα αγαθά και οι υπηρεσίες διακινούνται µεταξύ
χωρών ακόµη πιο ελεύθερα, τα σύνορα έχουν αρχίσει να θολώνουν, η ροή της µετανάστευσης αυξάνεται και οι
κοινωνίες εξελίσσονται πολύ ραγδαία, καθώς γίνονται σταδιακά περισσότερο πολυπολιτισµικές. Ωστόσο,
παράλληλα µε αυτό το πιο ‘ανοιχτό’ και παγκοσµιοποιηµένο τοπίο υπάρχει η αύξηση του κοινωνικού
αποκλεισµού καθώς και άλλα φαινόµενα, όπως ξενοφοβία, ρατσισµός και προκαταλήψεις, που υπονοµεύουν
την ίδια την έννοια της ενωµένης Ευρώπης που θεωρείται ως χώρος ειρηνικής συµβίωσης, ασφάλειας και
ευηµερίας. Γι’ αυτό το λόγο η µάχη κατά του ρατσισµού και των προκαταλήψεων σε εθνικό ή φυλετικό
επίπεδο θα πρέπει να τεθούν σε υψηλή θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική ηµερήσια διάταξη.

Ο Ρατσισµός και ο κοινωνικός αποκλεισµός αυξάνονται
Ο ρατσισµός αυξάνεται στην Ευρώπη
Ο ρατσισµός και οι προκαταλήψεις σε εθνικό ή φυλετικό επίπεδο δεν είναι κάτι που ‘ανήκει στην
ιστορία’ της Ευρώπης. Αντιθέτως, όπως το θέτει ο ∆ρ. Neil MacMaster, αντιµετωπίζουµε ένα ‘βάκιλο
σε µετάλλαξη’.
Ο ρατσισµός πάντοτε υπήρξε δύσκολος να οριστεί εφόσον το φαινόµενο ποικίλλει σε οποιαδήποτε
στιγµή από µία κοινωνία στην άλλη, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο ιστορικό, πολιτιστικό και κοινωνικό
πλαίσιο, ενώ παράλληλα υποβάλλεται σε συνεχή µετάλλαξη µε το χρόνο (…) Η αναδιατύπωση του
ρατσισµού στην Ευρώπη τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι ιδιαίτερα ύπουλη καθώς ακροδεξιοί και
συντηρητικοί πολιτικοί και ιδεολόγοι (…) έχουν επιδοθεί στη δηµιουργία µορφών ρατσισµού µε
επίφαση που θα τους καταστήσει απρόσβλητους από επίσηµη παρέµβαση και µάλιστα επιτρέπουν τις
προκαταλήψεις να φαίνονται νόµιµες στο γενικό κοινό.22
Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι ο ρατσισµός επεκτείνεται και λαµβάνει νέες µορφές σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Βλέπε για παράδειγµα τις αναφορές που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισµό και τη
Ξενοφοβία επί των θεµάτων της ισλαµοφοβίας και του αντισηµιτισµού ή την έρευνα του Ευρωβαροµέτρου
Discrimination in Europe (∆ιακρίσεις στην Ευρώπη) . Σύµφωνα µε την πρώτη από τις πηγές αυτές, το
περιστατικό της αντισηµιτικής βίας έχει αυξηθεί τροµακτικά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία
χρόνια.
21 - Miguel de Cervantes, “Novelas Ejemplares”, La gitanilla, 1613.
22 - ECRI, Racism: a mutating bacillus. Islamophobia, anti-Semitism and cultural racism as
new challenges in our societies, 2004 (Ten years of combating racism.) [ECRI,Ρατσισµός:
ένας βάκιλος σε µετάλλαξη. Ισλαµοφοβία, αντισηµιτισµός και πολιτισµικός ρατσισµός ως νέες
προκλήσεις στις κοινωνίες µας, 2004 (∆έκα χρόνια καταπολέµησης του ρατσισµού)]
Θα αναφέρω µόνο δύο παραδείγµατα, στη Γερµανία αυξήθηκε από 18 σε 28 υποθέσεις µεταξύ του 2001
και 2002, ενώ στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά έξι φορές οι βίαιες επιθέσεις σε Εβραίους το 2002 σε
σύγκριση µε το 2001. Ή ίδια έρευνα δείχνει, για παράδειγµα, ότι ενώ ένα 80% ερωτηθέντων είπαν ότι
ήταν κατά των προκαταλήψεων, περίπου το 20% είπε ότι ήταν µάρτυρας σε πρόσφατη περίπτωση
προκαταλήψεων κατά άλλου ατόµου.24
Ακόµη και µια γρήγορη µατιά στο ‘δηµογραφικό χάρτη’ της ΕΕ µας δίνει µια ιδέα για την απόλυτη
πολυπλοκότητα της εθνικής του σύνθεσης και των συνακόλουθων κοινωνικών µειονεκτηµάτων. Πέρα από τις
εθνικές µειονότητες, για παράδειγµα οι φυλές των Εβραίων και Ρόµα, που συνήθως βρίσκονται σε όλες τις
χώρες, υπάρχουν εθνικές οµάδες που έχουν περιθωριοποιηθεί στο πλαίσιο δηµιουργίας νέων εθνών-κρατών,
εκατοµµύρια µετανάστες που προσελκύστηκαν κατά τη µεταπολεµική καπιταλιστική άνοδο, ειδικά στη ∆υτική
Ευρώπη, «µε σκοπό να παρασχεθεί βιοµηχανικό εργατικό δυναµικό σε δουλειές που οι εργάτες της χώρας
φιλοξενίας ήταν όλο και περισσότερο απρόθυµοι να δεχτούν»25 συγκρούσεις µεταξύ εθνοτικών και εθνικών
οµάδων που ζούσαν στο ίδιο έδαφος, ειδικά στα Βαλκάνια, καθώς και νέα µεταναστευτικά φαινόµενα τα
τελευταία χρόνια.

Ο ρατσισµός συνδέεται στενά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό
Είναι ξεκάθαρο ότι παρόλο που ο ρατσισµός δεν µπορεί να συνταυτιστεί αυτοµάτως µε τα προβλήµατα
του κοινωνικού αποκλεισµού (η ξενοφοβία δεν µπορεί να περιοριστεί στην αποροφοβία)26, ωστόσο
υπάρχει ένας στενός δεσµός µεταξύ τέτοιων φαινόµενων όπως ρατσισµός, ξενοφοβία και ‘διακρίσεις
κατά ατόµων λόγω των συνθηκών διαβίωση τους’. Εποµένως, άτοµα που βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισµό απορρίπτονται πιο συχνά συγκριτικά µε άτοµα που έχουν υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης:
ένας πλούσιος µαύρος άνδρας απορρίπτεται λιγότερο συχνά από ένα µαύρο άτοµο που είναι φτωχό.27 Η
ρατσιστική συµπεριφορά µερικές φορές αφορά άτοµα που είναι ‘διαφορετικά’, αλλά παρόµοια
συµπεριφορά είναι πιο συχνή και πιο έντονη προς άτοµα, τα οποία εκτός ότι είναι φτωχά είναι και
κοινωνικώς αποκλεισµένα. Η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισµός και οι διακρίσεις είναι φαινόµενα που
συνδέονται στενά µεταξύ τους, εποµένως άτοµα που βιώνουν φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισµό είναι
περισσότερο πιθανό να αποτελέσουν θύµατα διακρίσεων και άτοµα που αντιµετωπίζουν κάποια µορφή
διάκρισης είναι περισσότερο πιθανό να αποκλειστούν κοινωνικά.
Αυτό µας οδηγεί σε ένα καίριο ζήτηµα, κυρίως στο δεσµό µεταξύ της κοινωνικής ανισότητας και της
ευρύτερης εµφάνισης των ρατσιστικών φαινόµενων. Κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι η
αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι το πλέον πρόσφορο έδαφος για την εµφάνιση των
ρατσιστικών συµπεριφορών. Τα φάσµατα της ξενοφοβίας, ανασφάλειας και αίσθησης απώλειας
πραγµάτων που δικαιούµαστε, αυξάνονται ειδικά όταν η υλική ευηµερία του κόσµου τίθεται
περισσότερο σε κίνδυνο · ιδιαίτερα όταν τίθενται τα προβλήµατα αναφορικά µε χαµηλού εισοδήµατος
κοινωνικές οµάδες να ανταγωνίζονται µειονότητες µεταναστών για χαµηλόµισθες δουλειές ή αναφορικά
µε συγκρούσεις µεταξύ τέτοιων οµάδων για περιορισµένους κοινωνικούς πόρους και παροχές.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι εµφανές ότι, παρά όλες τις δηλώσεις από τις κυβερνήσεις µας και την υποτιθέµενη
δέσµευσή τους να καταστήσουν την Ευρώπη τη πιο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη
στην ανάπτυξη στον κόσµο, ικανή να επιτύχει βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και
καλύτερες δουλειές και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν έχει σηµειωθεί
πραγµατική πρόοδος, το αντίθετο µάλλον. Η Ευρώπη είναι µάρτυρας οπισθοδρόµησης: τα ποσοστά
ανεργίας και εργασιακής ανασφάλειας έχουν αυξηθεί, οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται και τα επίπεδα
της κοινωνικής προστασίας µειώνονται, για να µην αναφέρουµε άλλα φαινόµενα, όπως την αύξηση του
πλήθους των λαθραίων µεταναστών, κλπ.
Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σηµαντικό – εκτός από την ατοµική ανάλυση υποθέσεων όπου λαµβάνουν
χώρα διακρίσεις σε εθνικό ή φυλετικό επίπεδο – να πραγµατοποιηθεί µία εις βάθος ανάλυση της
καλούµενης ‘δοµικής διάκρισης’. Πράγµατι πρόκειται για δοµική διάκριση – που δεν σηµαίνει την
ατοµική θεραπεία που δίνεται σε συγκεκριµένους ανθρώπους, αλλά το σύνολο των κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες ζουν οι άνθρωποι, καθώς και τις συνθήκες που
ορίζουν την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες – που γίνεται αιτία οι ενδιαφερόµενοι να βρίσκονται σε
κοινωνικώς µειονεκτική θέση και να λαµβάνουν άδικη µεταχείριση σε σχέση µε τους λοιπούς πολίτες.
Η δοµική διάκριση συνδέεται στενά µε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού και µε αυτό που καλείται
µερικές φορές ως πολλαπλή διάκριση. Έτσι, για παράδειγµα, πολλές µελέτες δείχνουν ότι, εντός µιας
δεδοµένης οµάδας ή εθνικής µειονότητας, οι διακρίσεις είναι πιο συχνές µεταξύ ατόµων µε χαµηλότερη
κοινωνική θέση (π.χ. γυναίκες) και γενικά κατά ατόµων που εκτός του ότι ανήκουν στην εν λόγω οµάδα,
βιώνουν κοινωνικά µειονεκτήµατα λόγω έλλειψης επίσηµης µόρφωσης, ανεργίας, εξάρτησης από
ναρκωτικές ουσίες, κλπ.
Νέες µορφές ρατσισµού και διακρίσεων

Βέβαια, ο ρατσισµός και οι διακρίσεις είναι πολύπλευρα φαινόµενα, που δεν προέρχονται µόνο από
οικονοµικές αιτίες. Η ισχυρή πίεση που ασκείται σε µερικές κοινωνικές οµάδες για να ‘ενσωµατωθούν’
στη συµβατικό πολιτισµό σήµερα θεωρείται από πολλούς ως τη βασική πηγή της καταπίεσης που
βιώνουν. Ακόµη πιο ανησυχητική είναι η επιµονή της νοµικής διάκρισης σε πολλές χώρες της ΕΕ όπου
παρέχεται στους µετανάστες µόνο µια άδεια παραµονής και τους απορρίπτουν το δικαίωµα να ψηφίσουν
και το δικαίωµα του πολίτη, ακόµη κι αν είναι µέλη οικογενειών που έχουν ζήσει πολλές γενιές στην εν
λόγω χώρα. ‘∆ώδεκα εκατοµµύρια πολίτες από τρίτες χώρες που είναι νόµιµοι κάτοικοι της Ευρώπης
βιώνουν µια κατάσταση αβεβαιότητας και ασταθούς νοµιµότητας σε πολλά επίπεδα στις καθηµερινές
τους ζωές’.28
Εποµένως, ο σηµερινός ρατσισµός στην Ευρώπη δεν µπορεί να θεωρείται µόνο ως απόρριψη ατόµων µε
διαφορετικό χρώµα δέρµατος. Υπάρχουν ψυχολογικοί παράγοντες και κοινωνικές δοµές που ο ρατσισµός
δεν βασίζεται µόνο σε αντικειµενικά φυσικά χαρακτηριστικά και εξωτερική εµφάνιση, αλλά επίσης σε
σχέσεις κυριαρχίας-υποταγής, στην απόρριψη και µίσος προς τους άλλους για να προστατέψουµε τον εαυτό
µας. Συχνά, οι ρατσιστικές κοινωνικές συµπεριφορές και διάλογοι ‘νοµιµοποιούνται’ παρουσιάζοντας τους
άλλους ως κατώτερους, αποκρουστικούς, ακόµη και ‘λιγότερο ανθρώπινους’. Μια νέα µορφή ρατσισµού
έχει αντικαταστήσει αναφορές προς βιολογικούς παράγοντες (διαφορετικές φυλές) µε αναφορές σε
κοινωνιολογικούς παράγοντες (διαφορετικοί πολιτισµοί). Όπως τονίζει ο Balibar: οι πρόσφατες µορφές του
ρατσισµού µπορούν να περιγραφούν ως ρατσισµός χωρίς φυλές…πρόκειται για ρατσισµό του οποίου το
κυρίαρχο επιχείρηµα δεν είναι η βιολογική κληρονοµιά, αλλά η έλλειψη µείωσης των πολιτιστικών
διαφορών. Ένας ρατσισµός που εκ πρώτης όψεως δεν υποθέτει την ανωτερότητα ορισµένων οµάδων
συγκριτικά µε άλλες, αλλά µόνο τις αρνητικές συνέπειες της εξαφάνισης των συνόρων, την ασυµβατότητα
µεταξύ διαφορετικών τρόπων ζωής και παραδόσεων…[ένας ρατσισµός] που ορθώς αποκαλείται διαφορικός
ρατσισµός.29
Έχοντας αυτά υπόψη, εποµένως, σήµερα αρµόζει περισσότερο να µιλάµε για πολλαπλές µορφές ρατσισµού
αντί για γενικό ρατσισµό. Πέρα από το ρατσισµό σχετικά µε το φύλο ή το χρώµα δέρµατος , τώρα αναδύεται ο
πολιτιστικός ρατσισµός, που «χρησιµοποιεί πολιτιστικές διαφορές για να υποτιµήσει [ορισµένες κοινωνικές
οµάδες] ή να απαιτήσει την πολιτιστική ενσωµάτωσή τους».30 Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης για το Ρατσισµό και τη Ξενοφοβία τονίζει το γεγονός ότι ‘ενώ ο ρατσισµός και η ξενοφοβία
είναι προβλήµατα κοινά σε όλα τα Κράτη Μέλη, οι εκδηλώσεις τους είναι ποικίλες, διαφέροντας από το ένα
µέρος στο άλλο στην Ευρώπη’.31 Αποµακρυσµένος από τις απολυταρχικές µεθόδους που κυριαρχούσαν πριν
από 50 χρόνια, ο ρατσισµός σήµερα εκδηλώνεται µε πιο διακριτικούς τρόπους, ειδικούς προς τις δηµοκρατικές
κοινωνίες. 32

23 – European Union Monitoring Centre, Manifestations of anti-Semitism in the EU 20022003.[Κέντρο Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδηλώσεις του Αντισηµιτισµού
στην ΕΕ 2002-2003.]
24 – Eurobarometer, Discrimination in Europe, 2003. [Ευρωβαρόµετρο, Οι διακρίσεις στην
Ευρώπη, 2003.]
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26 – Οι αλλοδαποί και άτοµα που είναι ‘διαφορετικά’ δεν απορρίπτονται µόνο και µόνο επειδή
είναι φτωχά.
27 – Το αυθεντικό ισπανικό κείµενο εκφράζει “un negro pobre es menos rechazado que un

negro rico”, δηλαδή “ένα φτωχό µαύρο άτοµο απορρίπτεται λιγότερο συχνά από ένα πλούσιο’.
Σχετικά µε τα προηγούµενα επιχειρήµατα του συγγραφέα, πιστεύω ότι πρόκειται για ακούσιο
λάθος. (Σηµείωση του Μεταφραστή)
28 - Costa, B.V., “The status of non community nationals”, in P. Alston (edit.), The EU and
Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 412.
29 - Balibar and Wallerstein I., Race, Nation, Classe: Les identités ambiguës, Cahiers libres,
Paris, La Découverte, 1988.
30 - Modood, T. ,“Ethnic diversity and disadvantage”, in T. Modood et al, Ethnic minorities
in Britain, London, Policy Studies Institute, 1997, p. 353.
31 - Ibid p. 76.
Γι’ αυτό το λόγο, εκτός από το να εστιάζουµε σε παραδοσιακές οµάδες, όπως είναι για
παράδειγµα οι “skinheads” (άτοµα µε ξυρισµένα κρανία), θα πρέπει να δώσουµε προσοχή σε νέα
κανάλια που χρησιµοποιούνται για τη διάδοση ρατσιστικών ιδεών και συγκεκριµένα στα µέσα που
χρησιµοποιούν οι υπέρµαχοι της λεγόµενης ‘λευκής δύναµης’, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου,
µουσικής παραγωγής, κλπ.

Οι διακρίσεις ως µορφή ρατσισµού
Οι διακρίσεις συγκαταλέγονται στις βασικές µορφές ρατσισµού µαζί µε το διαχωρισµό που είναι ουσιαστικά
µια µορφή διακρίσεων. Είτε πρόκειται για φυλετικές ή εθνοτικές, οι διακρίσεις αποτελούν από τις πιο κοινές
εκδηλώσεις του ρατσισµού. Πρόσφατα, εκφράζονται µέσω συµπεριφορών και πρακτικών που συµβάλλουν
στο διαχωρισµό πληθυσµών επί τη βάσει φυλετικών, εθνοτικών, θρησκευτικών ή πολιτισµικών παραγόντων,
που µερικές φορές συνδυάζονται σε ένα περισσότερο ή λιγότερο ασυναφές ‘µείγµα’.33
Επίσης, οι διακρίσεις συνδέονται στενά µε εθνοτικές προκαταλήψεις, δηλαδή µια αρνητική
συµπεριφορά από τα µέλη µιας οµάδας προς τα µέλη µιας άλλης. Τρία στοιχεία της προκατάληψης
έχουν εντοπιστεί γενικά:34 πρώτον, το γνωσιακό στοιχείο ή στερεότυπο, δηλαδή ένα σύνολο
πεποιθήσεων – σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των µελών µιας οµάδας – που εκφράζονται ρητά µέσω
λεκτικών ταµπελών. ∆εύτερον, το συναισθηµατικό και αξιολογικό στοιχείο, δηλαδή η αρνητική
αξιολόγηση µιας οµάδας, σε συνδυασµό µε αρνητικά συναισθήµατα προς τα µέλη της (αυτό είναι το
θεµελιώδες στοιχείο της προκατάληψης). Και τρίτον, το στοιχείο συµπεριφοράς, που περιλαµβάνει την
εκούσια αρνητική συµπεριφορά και µια τάση για περιθωριοποίηση και εχθρότητα προς τα µέλη της εν
λόγω οµάδας.
Οι διακρίσεις βασίζονται στην πεποίθηση ότι ορισµένα άτοµα είναι κατώτερα από άλλα απλώς επειδή
ανήκουν σε µια ορισµένη φυλετική ή εθνοτική οµάδα. Ως αποτέλεσµα, τα εν λόγω άτοµα δέχονται
άδικη αντιµετώπιση κι αυτό συνεπάγεται παράβαση της αρχής για αµοιβαία αναγνώριση περί ισότητας
όλων των ανθρώπων που µε τη σειρά της είναι η βάση της αρχής για ίση µεταχείριση. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι φυλετικές διακρίσεις συνδέονται στενά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό και µπορεί να
θεωρηθούν ως µορφή του. Εποµένως, έχουµε να κάνουµε µε δύο διαδικασίες που ενισχύουν το ζήτηµα
εξίσου. Για το λόγο αυτό, ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο από την άποψη
των κοινωνικών θεµάτων και πολιτικών και αντιστρόφως, οι εθνοτικές και οι φυλετικές διακρίσεις δεν
πρέπει να αντιµετωπιστούν µόνο από την άποψη των ανθρώπινων δικαιωµάτων και θεµελιωδών

πολιτικών δικαιωµάτων. Οι κοινωνικές πολιτικές και τα βασικά δικαιώµατα είναι δύο συµπληρωµατικές
και εξίσου απαραίτητες προσεγγίσεις στην καταπολέµηση των διακρίσεων και του αποκλεισµού.

32 - Annual Report of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Looking
reality in the face: The situation regarding racism and xenophobia
in the European Community, 1998.
33 - Cachón, L. , La discriminación racial. Propuestas para una legislación
antidiscriminatoria en España. Barcelona, Icaria, place, 2003.
34 - Ashmore, R.D., “Solving the problem of prejudice”, in B. H. Collons (ed.), Social
Psychology: Social influence, attitude change, group processes and prejudice,
Reading Mass, Addison-Wesley, 1970.
35 - ECRI, Declaration establishing the European Commission against Racism and
Intolerance, Strasbourg, 1994.

Σηµαντική νοµική πρόοδος στις ευρωπαϊκές πολιτικές κατά του ρατσισµού
Τα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης έχουν αναγνωρίσει ότι ο ρατσισµός και οι φυλετικές
διακρίσεις αποτελούν παραβίαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και θα πρέπει να καταπολεµηθούν µε
όλα τα διαθέσιµα µέσα.35 Αυτή η αρχή βασίζεται στο συλλογισµό ότι όλοι οι άνθρωποι είναι γεννηµένοι
ελεύθεροι και ίσοι, µε ίση αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώµατα, εποµένως, οποιαδήποτε συµπεριφορά είναι
αντίθετη µε αυτή τη βασική αρχή των κοινωνιών µας υπονοµεύει τη δηµοκρατική σταθερότητα. Κατά
συνέπεια, υπάρχει η παγιωµένη πεποίθηση ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλα τα απαραίτητα µέσα
για να εξασφαλιστεί η άσκηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων χωρίς κανένα διαχωρισµό ή διάκριση
κανενός είδους, καθώς µόνο έτσι θα µπορέσει να διασφαλιστεί η ειρήνη, η σταθερότητα και η πρόοδος
στην Ευρώπη. Οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελούν εποµένως σοβαρά εµπόδια για
την εξέλιξη της κοινωνίας. Το Συµβούλιο της Ευρώπης καθώς και η ΕΕ, που τα τελευταία χρόνια έχει
υιοθετήσει πολιτικές που εστιάζουν σαφώς στην καταπολέµηση των διακρίσεων και τη βελτίωση της
κοινωνικής συνοχής, υποστηρίζουν την αρχή αυτή.
Στο ‘∆ιεθνές Συνέδριο για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων’, που υιοθετήθηκε
από τα Ηνωµένα Έθνη το 1963, οι φυλετικές διακρίσεις που έχουν οριστεί ως ‘οποιοσδήποτε
διαχωρισµός, αποκλεισµός, περιορισµός ή προτίµηση βάσει της φυλής, χρώµατος, καταγωγής, ή
εθνοτικής προέλευσης που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα να ακυρώσει ή να διαστρεβλώσει την
αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση, επί ίσοις όροις, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και θεµελιωδών
ελευθεριών’.36
Εποµένως, οι φυλετικές διακρίσεις λαµβάνουν χώρα όταν η αρχή της ισότητας µεταξύ όλων των πολιτών
παραβιάζεται και κατά συνέπεια, τα άτοµα δεν µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους κάτω από τις συνθήκες
της επίσηµης ισότητας που έχουν καθοριστεί από το νόµο. Οι φυλετικές διακρίσεις δεν αποτελούνται µόνο από
τις πιο επιθετικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν ρατσιστική απόρριψη. Εκδηλώνονται επίσης σε πολλές άλλες
ευρείες κοινωνικές πρακτικές που µπορεί να περιλαµβάνουν, πέρα από τον αποκλεισµό, αδικαιολόγητους
διαχωρισµούς, περιορισµούς ή προτιµήσεις και οι οποίες συµβάλλουν de facto σε µια κατάσταση υλικής
ανισότητας µεταξύ πολιτών που ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές ή πολιτιστικές οµάδες.

Το άρθρο 26 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών
ορίζει ότι «όλα τα άτοµα είναι ίσα απέναντι στο νόµο και έχουν δικαίωµα, χωρίς καµία διάκριση, σε ίση
προστασία από το νόµο. Κατά συνέπεια, ο νόµος θα απαγορεύσει οποιαδήποτε διάκριση και εγγυάται σε
όλους τους ανθρώπους ίση και αποτελεσµατική προστασία από διακρίσεις, όπως φυλή, χρώµα, φύλο,
γλώσσα, θρησκεία, πολιτική ή άλλη άποψη, εθνική ή κοινωνική προέλευση, καταγωγή ή άλλη
κατάσταση».37 «Η απουσία διακρίσεων» από τη µία πλευρά και η «ίση προστασία του νόµου», ή η
«απαγόρευση των διακρίσεων» από την άλλη πλευρά, είναι σαφείς εκδηλώσεις της αρχής της ισότητας.
«Η πρώτη είναι περισσότερο αρνητική, η συνήθης προσέγγιση του ‘δεν θα…’ στο διεθνές δίκαιο
ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι δεύτεροι όροι περιγράφουν τη θετική πλευρά της ισότητας που απαιτεί
καταφατική νοµοθετική, διοικητική ή/και δικαστική δράση».38
Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό να µην ξεχνάµε ότι το δικαίωµα στην ισότητα απέναντι στο νόµο
δεν καθιστά όλες τις διαφορετικές µεταχειρίσεις προκατειληµµένες. Πράγµατι, το Πρωτόκολλο υπ’
αριθµό 12 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τις Θεµελιώδεις Ελευθερίες εξηγεί
ότι «οι ίσες καταστάσεις θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ισότιµα και οι άνισες καταστάσεις διαφορετικά».39
Μια διαφοροποίηση που βασίζεται σε λογικά και αντικειµενικά κριτήρια δεν ισοδυναµεί µε τη
διάκριση. Η διαφορετική µεταχείριση είναι προκατειληµµένη εάν δεν έχει µια αντικειµενική και λογική
αιτιολόγηση, δηλαδή εάν δεν επιδιώκει ένα νόµιµο στόχο ή εάν δεν είναι λογική η σχέση
αναλογικότητας µεταξύ των µέσων που έχουν ενεργοποιηθεί και των στόχων προς πραγµατοποίηση.40
Το ζήτηµα χρήζει υψίστης σηµασίας, δεδοµένου ότι εάν τα πράγµατα ήταν διαφορετικά, η θετική δράση
δεν θα ήταν νόµιµη.
Όσον αφορά το δεύτερο ζήτηµα – δηλαδή το θετικό στοιχείο της µη διάκρισης – το προαναφερθέν
επιπλέον Πρωτόκολλο υπ’ αριθµό 12 του ∆ιεθνούς Συµφώνου προάγει το δικαίωµα στη µη διάκριση
πρώτον σε ένα ανεξάρτητο – όχι πλέον δευτερεύον – δικαίωµα και δεύτερον, παγιώνει µια θετική
υποχρέωση για τα κράτη ορίζοντας ότι ‘η απόλαυση κάθε δικαιώµατος που έχει καθοριστεί από το νόµο
θα διασφαλιστεί χωρίς καµία διάκριση, όπως φύλο, φυλή, χρώµα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτική ή άλλη
άποψη, εθνική ή κοινωνική προέλευση, σχέση µε εθνική µειονότητα, ιδιοκτησία, καταγωγή ή άλλη
κατάσταση’.41 Η διάταξη αυτή δεν επιβάλλει µια γενική θετική υποχρέωση για να αποτρέψει κάθε
περιστατικό διάκρισης µεταξύ ατόµων, αλλά θα µπορούσε κάτω από ορισµένες συνθήκες να
προσελκύσει την ευθύνη ενός κράτους εάν το δεύτερο αποτύχει να παράσχει επαρκή προστασία από
διακρίσεις που προέρχονται από µη κρατικούς παίκτες.
36 - United Nations, International Convention for the Elimination of all Forms of Racial
Discrimination, 1963.
37 - United Nations General Assembly, Resolution 2200 A, which came into force on 23
March 1976.
38 - Morawa, A. H. E., “The Concept of Non-Discrimination, European Centre for
Minority Issues, Flensburg, Germany, 2002.
39 - Ibid.
40 - Ibid.
41 – Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου..
Η µάχη κατά του ρατσισµού και των εθνοτικών διακρίσεων έχει τεθεί στην πρώτη θέση της πολιτικής
ηµερήσιας διάταξης της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση
σηµαντικών νοµικών οργάνων κατά των φυλετικών διακρίσεων. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997)

ήταν ένα βασικό βήµα προς την ενδυνάµωση της δέσµευσης της ΕΕ για την προστασία και υπεράσπιση
των θεµελιωδών πολιτικών δικαιωµάτων. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, η Συνθήκη απαγόρευσε
τις διακρίσεις: ‘Το Συµβούλιο (…) µπορεί να λάβει κατάλληλη δράση για να πολεµήσει τις διακρίσεις
βάσει του φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή
σεξουαλικών προτιµήσεων’.42
Οι διατάξεις του Άρθρου 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ άνοιξαν το δρόµο για το ζήτηµα των
διακρίσεων να λάβει διαπρεπή ρόλο στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικών, οδηγώντας στην υιοθέτηση δύο
δεσµευτικών νοµοθετικών πρωτοβουλιών ύψιστης σηµασίας, η πρώτη περιλαµβάνει τις εθνοτικές ή
φυλετικές διακρίσεις και η δεύτερη τη µη προκατειληµµένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εκτός του ότι
καλύπτει λοιπές σχετικές µορφές διακρίσεων. Αυτά τα δύο µέτρα είναι η Οδηγία του Συµβουλίου της ΕΕ
2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000, Υλοποίηση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης µεταξύ ατόµων
ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή και η Οδηγία του Συµβουλίου 2000/78/CE της 27ης
Νοεµβρίου 2001, Εδραίωση ενός γενικού πλαισίου για ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
Για να προωθήσει αυτές τις δύο οδηγίες, µεταξύ άλλων διατάξεων, η Επιτροπή συνέθεσε ένα Πρόγραµµα
Κοινοτικής ∆ράσης για την Καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων (2000-2006).
Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ, Υλοποίηση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης µεταξύ ατόµων ανεξάρτητα από
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, επρόκειτο να µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία των Κρατών Μελών µέχρι
τον Ιούλιο του 2003. Τα βασικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
•
Η ‘αρχή της ίσης µεταχείρισης’ εννοεί ότι δεν θα υπάρξει άµεση ή έµµεση διάκριση βάσει φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής (Άρθρο 2.1). Ειδικότερα, η άµεση διάκριση συνήθως λαµβάνει χώρα όταν ένα
άτοµο λαµβάνει λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση απ’ ότι λαµβάνει, έχει λάβει ή θα µπορούσε να λάβει σε
παρόµοια κατάσταση κάποιο άλλο άτοµο επί τη βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, ενώ η
έµµεση διάκριση ορίζεται ως περίπτωση όπου µια εµφανώς ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα
έθεταν άτοµα φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης σε ιδιαίτερη µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε άλλα
άτοµα εκτός εάν αυτή διάταξη, κριτήριο ή πρακτική αιτιολογηθεί αντικειµενικά από νοµοθετικό στόχο
και τα µέσα επίτευξης του στόχου είναι κατάλληλα και απαραίτητα.43
•
Η οδηγία περιγράφει την παρενόχληση ως µια µορφή διάκρισης όπου λαµβάνει χώρα ανεπιθύµητη
συµπεριφορά…µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του ατόµου και τη δηµιουργία ενός
απειλητικού, εχθρικού, υποβιβαστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος (Άρθρο 2.3). Επιπλέον, η
Οδηγία:
•
Απαγορεύει την άµεση ή έµµεση διάκριση στους τοµείς της απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, καθώς
και στην κοινωνική ασφάλιση και υγειονοµική φροντίδα, τις κοινωνικές παροχές, την εκπαίδευση, την
πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιµα στο κοινό, καθώς και τη στέγαση (Άρθρο
3).
•
Αναγνωρίζει τη νοµιµότητα της θετικής δράσης και κατ’ επέκταση των ειδικών µέτρων για την αποτροπή και
αποζηµίωση για µειονεκτήµατα που συνδέονται µε φυλετική ή εθνοτική προέλευση (Άρθρο 5).
•
Αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης: Όταν άτοµα που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί (…) θέσουν ενώπιον
δικαστηρίου (…) αναµφισβήτητα γεγονότα από τα οποία να εικάζεται ότι έχει λάβει χώρα άµεση ή έµµεση
διάκριση, ο εναγόµενος θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει υπάρξει παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης
(Άρθρο 8).
•
Εγγυάται προστασία από αντίποινα: Η ΕΕ ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να υιοθετήσουν µέτρα για την
προστασία θυµάτων που αναφέρουν υποθέσεις διακρίσεων (Άρθρο 9).

•
Εισάγει τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο ως υποχρέωση: Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να προωθήσουν το
διάλογο µεταξύ κοινωνικών συνεργατών, καθώς και ΜΚΟ, µε σκοπό την ανάπτυξη της ίσης µεταχείρισης
(Άρθρα 11 και 12).
•
Όσον αφορά τις κυρώσεις, ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη θα θέσουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που θα
εφαρµόζονται σε παραβάσεις των διατάξεων (…) και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι έχουν εφαρµοστεί. Οι κυρώσεις (…) θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και
αποθαρρυντικές (Άρθρο 15).
•
Εδραιώνει τη νοµιµότητα της έναρξης διαδικασιών σε περιπτώσεις διακρίσεων: Οι Ενώσεις, οργανισµοί ή λοιπές
νοµικές οντότητες που έχουν (…) έννοµο συµφέρον να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει συµµόρφωση προς τις ∆ιατάξεις
αυτής της Οδηγίας, µπορούν να εκκινήσουν, είτε εκ µέρους ή προς υποστήριξη του ενάγοντα, µε την έγκρισή
του/της, σε δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία (Άρθρο 7).
•
Ενθαρρύνει ενώσεις ή οργανισµούς να παρέχουν σε θύµατα διακρίσεων στήριξη και βοήθεια σε
δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες (Άρθρο 7.2).
•
Απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να ορίσουν ένα ειδικό φορέα ή φορείς για την ενεργή προώθηση της ίσης
µεταχείρισης και να εξασφαλίσουν ότι οι αρµοδιότητες των φορέων θα περιλαµβάνουν (Άρθρο 13):
•
Παροχή ανεξάρτητης βοήθειας σε θύµατα διακρίσεων στην επιδίωξη των καταγγελιών τους σχετικά µε
διακρίσεις.
•
∆ιεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών σχετικά µε τις διακρίσεις.
•
Έκδοση ανεξάρτητων αναφορών και κάνοντας συστάσεις σε θέµατα που σχετίζονται µε τέτοιου είδους
διακρίσεις.
Επιπλέον, µέσω της Οδηγίας 2000/78/EC, η ΕΕ έχει εδραιώσει ένα σαφές νοµικό πλαίσιο για την
καταπολέµηση των διακρίσεων στον τοµέα της απασχόλησης. Η Οδηγία 2000/78/EC εφαρµόζει την
αρχή της ίση µεταχείρισης στην απασχόληση και κατάρτιση, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές ή άλλες
πεποιθήσεις, αναπηρίες, σεξουαλικές προτιµήσεις ή ηλικία. Επίσης, ο ορισµός της οδηγίας για τις
διακρίσεις καθώς και οι διατάξεις που αφορούν το βάρος της απόδειξης και το δικαίωµα εκκίνησης
διαδικασιών είναι παρόµοιες µε τις διατάξεις της Οδηγίας Υλοποίησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης
µεταξύ ατόµων ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.
Η Οδηγία 2000/78/EC εφαρµόζεται στους ακόλουθους τοµείς: συνθήκες για πρόσβαση στην
απασχόληση (καθώς και κριτήρια επιλογής και συνθήκες στρατολόγησης και προώθησης), πρόσβαση
σε επαγγελµατική κατάρτιση, απασχόληση και εργασιακές συνθήκες (καθώς και απόλυση και
πληρωµή), και συµµετοχή ως µέλος και ανάµειξη σε οργάνωση εργατών ή εργοδοτών. Η Οδηγία
επιτρέπει περιορισµένες εξαιρέσεις προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης, για παράδειγµα για είναι
σεβαστή η θέση ορισµένων θρησκευτικών οργανώσεων ή για να διευκολυνθεί η υλοποίηση ειδικών
προγραµµάτων που αποσκοπούν στην ενσωµάτωση νέων ή γηραιότερων εργατών στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, απαιτεί από τους εργοδότες να κάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις για τις ανάγκες των
ατόµων µε αναπηρίες που είναι ικανά να κάνουν τις εν λόγω δουλειές.
Στην περίπτωση της Οδηγίας 2000/78/EC, τα Κράτη Μέλη έχουν συµφωνήσει να εισαγάγουν τις
απαραίτητες αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου 2003, παρόλο που δικαιούνται να

ζητήσουν µια επιπλέον περίοδο µέχρι 3 χρόνια για να συµµορφωθούν τα νοµικά συστήµατά τους προς τις
διατάξεις για την αναπηρία και την ηλικία. Επίσης, τα Νέα Κράτη Μέλη θα πρέπει να µεταφέρουν τις
διατάξεις των δύο Οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία πριν την προσχώρηση.
42 – Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), Άρθρο 13.
43 – Ένα παράδειγµα έµµεσης φυλετικής διάκρισης παρέχεται από µια υπόθεση που κατατέθηκε
στα δικαστήρια στη Σουηδία, όπου σε συγκεκριµένα κτίρια δεν γινόταν δεκτή η είσοδος σε
γυναίκες που φορούσαν µακριές φούστες, µε αιτιολόγηση ότι αυτό το είδος ρουχισµού καθιστά
ευκολότερο το κλέψιµο. Αυτή η απαγόρευση καταδικάστηκε, δεδοµένου ότι κυρίως οι γυναίκες
της κοινότητας των Ρόµα/Αθίγγανων φορούν µακριές φούστες.
Αναµφισβήτητα, όµως, το πιο σηµαντικό νοµικό όργανο για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την
προώθηση της ίσης µεταχείρισης είναι το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, που µόλις επικυρωθεί, θα προστατέψει
τις θεµελιώδεις αρχές που κυβερνούν την ΕΕ. Το κείµενο διατηρεί τις υπάρχουσες νοµικές βάσεις για
την καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού, εδραιώνοντας την ισότητα ως
βασική συνταγµατική αρχή. Το Σύνταγµα απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις επί τη βάσει της εθνικότητας
και επιβεβαιώνει ότι η Ένωση θα υλοποιήσει µέτρα για να καταπολεµήσει τις διακρίσεις και τον
κοινωνικό αποκλεισµό και να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα µεταξύ
γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη µεταξύ γενεών και την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού.
Στον ποινικό µέρος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα έχουν δικαίωµα να δράσουν κατά
εγκληµατικής δραστηριότητας µε διασυνοριακές διαστάσεις στους τοµείς της τροµοκρατίας, διακίνησης
ανθρώπων, ρατσισµού και ξενοφοβίας, σεξουαλικής εκµετάλλευσης ανηλίκων και εγκληµάτων κατά
του περιβάλλοντος.
Ελάχιστη πρόοδος στην πρακτική καταπολέµηση του ρατσισµού και αποκλεισµού
Το βασικό ερώτηµα που πρέπει να ρωτήσουµε στο σηµείο αυτό είναι: Γιατί, δεδοµένου ότι τα τελευταία χρόνια
έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος στη µάχη κατά των διακρίσεων και του αποκλεισµού στην ΕΕ σε πολιτικά και
νοµικά επίπεδα, αυτή η πρόοδος έχει ελάχιστο ωφέλιµο αντίκτυπο στα άτοµα που αντιµετωπίζουν διακρίσεις
και αποκλεισµό; Παρά τα πολιτικά, νοµικά και οικονοµικά όργανα που έχουν επιστρατευτεί για την
καταπολέµηση των δύο φαινόµενων, υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια στο συντονισµό και τη δηµιουργία
συνεργιών µεταξύ διαφορετικών µέτρων. Ποιος είναι ο λόγος για το χάσµα µεταξύ ‘θεωρίας’ και ‘πράξης’;
Οι πολιτικές έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στα εθνικά και τοπικά επίπεδα
Ως µέρος των προσπαθειών της να καταπολεµήσει τον αποκλεισµό, το 2000 η ΕΕ υιοθέτησε την
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενσωµάτωσης και ανέπτυξε συγκεκριµένους µηχανισµούς για να τη θέσουν σε
εφαρµογή και να παρακολουθούν την υλοποίησή της (π.χ. την ‘Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισµού’ και την
‘Κοινή Έκθεση Ενσωµάτωσης’). Μέχρι τώρα τα αποτελέσµατα είναι πολύ φτωχά. Όσον αφορά τη µάχη
κατά των διακρίσεων, η ΕΕ υιοθέτησε ένα Πρόγραµµα Κοινοτικής ∆ράσης για να καταπολεµήσει τις
διακρίσεις (2001-2006), το οποίο και πάλι έχει καταφέρει ελάχιστα µέχρι σήµερα.
Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κανένα από τα µέτρα δεν έχουν τοποθετηθεί στην
πολιτική ηµερήσια διάταξη των Κρατών Μελών, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη συντονισµού και

συνεργίας µεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών στο χώρο αυτό. Επιπλέον, η σηµασία των
ζητηµάτων αυτών όχι µόνο µειώνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης στην ευρωπαϊκή πολιτική
ηµερήσια διάταξη αντικαθίσταται από άλλα ζητήµατα, όπως ανησυχία για διατήρηση του κράτους
πρόνοιας, ανάγκη για µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, κλπ.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο αποκλεισµός και οι διακρίσεις δεν αποτελούν κεντρικά ζητήµατα στις κοινωνικές
πολιτικές της ΕΕ. Αντιθέτως, κυκλοφορεί πρόσφατα µια άποψη, ειδικά σε ορισµένες χώρες, που τείνει να
αρνηθεί την ύπαρξη των διακρίσεων ως έχουν και την ταυτίζουν µε την «έλλειψη εργασίας» ή την
«απροθυµία για εργασία» σχετικά µε όσους αντιµετωπίζουν διακρίσεις. Η πολιτική άρνηση αυτού του
προβλήµατος σε εθνικό και τοπικό επίπεδο συνδέεται στενά µε την έλλειψη σπουδαιότητας στην κοινή
γνώµη.
Οι νόµοι δεν υλοποιούνται αποτελεσµατικά
Για ποιο λόγο η νοµική πρόοδος µέσω της Συνθήκης του Άµστερνταµ και των επακόλουθων οδηγιών
της ΕΕ είχαν τόσο µικρό αντίκτυπο στους πολίτες; Παρόλο που σε διεθνές επίπεδο εκδηλώθηκε µεγάλο
ενδιαφέρον για τις πρόσφατες εξελίξεις στο µέτωπο αυτό της ΕΕ, της οποίας η νοµοθεσία κατά των
διακρίσεων είναι από τις πιο ανεπτυγµένες στον κόσµο, τα θεσµικά όργανα των Κρατών Μελών έχουν
δώσει ελάχιστη πρακτική σηµασία σε αυτές τις νοµικές πρωτοβουλίες. Κι επιπλέον έτσι έχει η
κατάσταση, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα η νοµοθεσία κατά των διακρίσεων έχει ενισχυθεί σηµαντικά
από την υιοθέτηση της Χάρτας των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, καθώς και µέσω της έγκρισης
του νέου Συντάγµατος.
Αντιµέτωπα µε την υποχρέωση να µεταφέρουν τις οδηγίες κατά των διακρίσεων στην εθνική τους
νοµοθεσία, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει µε αργούς ρυθµούς να αναλαµβάνουν την εργασία αυτή.
Είναι σαφές ότι οι χώρες δεν ήταν συνεπείς στην απόκρισή τους, όπως φαίνεται από τις αναφορές που
εξέδωσε η Επιτροπή. Μέχρι που έληξε η προθεσµία µεταφοράς της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, µόνο τρεις
χώρες είχαν ενσωµατώσει πλήρως τις διατάξεις στην εθνική νοµοθεσία. Η Ετήσια Έκθεση για την
Ισότητα και Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του πρώτου µισού του 2004,
δείχνει ότι ακόµη και σήµερα µερικά Κράτη Μέλη δεν έχουν εφαρµόσει πλήρως τις σχετικές οδηγίες.
Στην πραγµατικότητα, τον Ιούλιο του 2004 η Επιτροπή παρέπεµψε πέντε χώρες (δηλαδή Αυστρία,
Γερµανία, Ελλάδα, Φιλανδία και Λουξεµβούργο) στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για µη συµµόρφωση προς
την υποχρέωση να µεταφέρουν τις οδηγίες στην εθνική νοµοθεσία τους.
Είναι εµφανές ότι, πέρα από την έλλειψη σηµασίας εκ µέρους των Κρατών Μελών προς τις νέες διατάξεις
κατά των διακρίσεων της ΕΕ, δεν λαµβάνει χώρα καµία συνεργία µεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού
επίπεδου. Η βραδύτητα που έχουν επιδείξει τα Κράτη Μέλη στη µεταφορά των οδηγιών είναι αρκετή
απόδειξη αυτού του γεγονότος. Στις καθυστερήσεις αυτές θα πρέπει να προστεθεί η έλλειψη θεσµικών
µηχανισµών για να διασφαλίσουν την υλοποίηση των νοµικών µέτρων, καθώς και η αµφισηµία στην
ερµηνεία των ίδιων των οδηγιών. Η κατάσταση µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι µερικοί µετέχοντες
στη µάχη κατά των διακρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων δικηγόρων, δικαστών, οργανισµοί ανθρώπινων
δικαιωµάτων, κλπ, δεν έχουν κινητοποιηθεί επαρκώς προς το σκοπό αυτό.
Όπως είναι γνωστό, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αποτελεσµατικά νοµικά όργανα για να διασφαλίζουν
την ίση µεταχείριση, αλλά η ύπαρξη τέτοιων οργάνων δεν αρκεί για να επιτύχει τους ορισθέντες
στόχους εκτός αν διατεθούν κατάλληλους µηχανισµούς και πόρους για να ενισχύσουν τη νοµοθεσία.
Πολλά Κράτη Μέλη προσαρµόζουν πρόσφατα τους νόµους τους, αλλά οι κατανοµές προϋπολογισµού
και τα προγράµµατα που είναι απαραίτητα για την ισχύ των νόµων δεν συνοδεύουν τα µέτρα αυτά και

εποµένως, τα εµπόδια προς την ίση µεταχείριση των ατόµων σε ιδιωτικές και δηµόσιες υπηρεσίες δεν
έχουν αρθεί.
Ανεπαρκής χρήση των οικονοµικών µηχανισµών (∆ιαρθρωτικά Ταµεία)
Τα βασικά όργανα που έχει θέσει η ΕΕ για την καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού
αποκλεισµού είναι τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µαζί µε άλλα Κοινοτικά προγράµµατα, όπως τα
προγράµµατα ενσωµάτωσης και εξάλειψης των διακρίσεων. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία αποσκοπούν στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και ότι η κοινωνική
συνοχή µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε µια πραγµατική κοινωνία ενσωµάτωσης όπου όλοι οι πολίτες
απολαµβάνουν επιτυχώς ίση µεταχείριση.
Το βασικό οικονοµικό εµπόδιο στην αποτελεσµατική υλοποίηση των πολιτικών ενσωµάτωσης και
εξάλειψης των διακρίσεων έγκειται στην ανεπαρκή χρήση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για το σκοπό αυτό.
Το γεγονός ότι η διαδικασία σχεδιασµού και αναθεώρησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων δεν συνοδεύεται
από την έγκαιρη υιοθέτηση των στρατηγικών ενσωµάτωσης και εξάλειψης των διακρίσεων δεν πρέπει να
λησµονιέται. Εποµένως, οι στρατηγικές αυτές δεν έχουν αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας
αναφορικά µε την ανάπτυξη κατάλληλων Κοινοτικών πλαισίων στήριξης και επιχειρησιακών
προγραµµάτων.
Επιπλέον, θα πρέπει να προσθέσουµε το γεγονός ότι γενικά, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν διαθέσει
κεφάλαιο ειδικά για τα µέτρα αυτά (έλλειψη υποχρέωσης λογοδοσίας), όπως φαίνεται από τις
ενδιάµεσες αξιολογήσεις αυτών. Η λύση στο πρόβληµα αυτό θα περιλάµβανε, µεταξύ άλλων βηµάτων,
τα µέτρα να θέσουν ως στόχους συγκεκριµένες οµάδες, να παραχθούν συνεργίες και να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητα των µέτρων µέσω κοινής συντονισµένης δράσης. Ωστόσο, οι στοχευµένες
πολιτικές κατά των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού µπορούν να επιτύχουν, εάν λάβουν
υπόψη τα αρχικά µειονεκτήµατα που βιώνουν τα θύµατα αυτών των φαινόµενων. Πέρα από την ανάγκη
να προσαρµοστούν οι υπηρεσίες στις συγκεκριµένες απαιτήσεις τους, θα πρέπει να έχουµε υπόψη την
ανάγκη για µέτρα θετικής δράσης για να εξισορροπήσουν τα κοινωνικά µειονεκτήµατα και τον
αποκλεισµό.
44 – Βλέπε ‘Η Ανάπτυξη και το Τρέχον Πλαίσιο για τις Πολιτικές της ΕΕ κατά της Φτώχειας
και της Ενσωµάτωσης’, Brian Harvey, κεφάλαιο 1 του παρόντος βιβλίου.
45 - European Commission, Green Paper on Equality and Non-Discrimination in the
Enlarged European Union, 2004.
46 - European Commission, DG for Employment and Social Affairs, Annual Report on
Equality and Non-Discrimination (2003 and 2004).
47 – Η φράση στην παρένθεση είναι στην Αγγλική γλώσσα στο πρωτότυπο κείµενο (Σηµείωση
του Μεταφραστή).

Απροθυµία για οργάνωση ειδικών φορέων για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης
Ένα από τα πιο σηµαντικά όργανα που προβλέπει η Οδηγία 2000/43/ΕΚ για την εξάλειψη των διακρίσεων
είναι η εδραίωση των Ειδικών Φορέων για την Προώθηση της Ίσης Μεταχείρισης. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται

να είναι η «µεγάλη εκκρεµούσα εργασία» των κυβερνήσεων των Κρατών Μελών, δεδοµένου ότι πολλές από
αυτές δεν έχουν καν ξεκινήσει να οργανώνουν τέτοιους ειδικούς φορείς, ενώ πολλές άλλες έχουν υιοθετήσει
µία «βασική ελάχιστη» προσέγγιση, αδυνατώντας να παρέχουν τους ειδικούς φορείς είτε µε τις αρµοδιότητες
ή τους πόρους που απαιτούνται για να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους και τις επιχειρησιακές
ικανότητες.
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι, παρόλο που η οδηγία δεν απαιτεί να είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι φορείς,
προβλέπει να λειτουργούν αυτόνοµα και για να είναι δυνατό αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής
χρηµατοδότηση, όλες οι κοινωνικές δυνάµεις που εµπλέκονται να εκπροσωπούνται στα συµβούλια
διαχείρισης, το προσωπικό να επιλέγεται ανοιχτά και αµερόληπτα και οι φορείς να έχουν
αποτελεσµατική ισχύ και αυτονοµία στην άσκηση των λειτουργιών τους.
Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι τρεις λειτουργίες που έχουν ανατεθεί στους φορείς αυτούς από
την Οδηγία θα πρέπει να θεωρηθούν ως ελάχιστες απαιτήσεις παρά ως τελικό σκοπό τους. Η εδραίωση
Ειδικών Φορέων για την Προώθηση της Ίσης Μεταχείρισης, η ικανότητά τους να παρέχουν στήριξη στα
θύµατα των διακρίσεων, η ανάµειξη της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ στις εργασίες τους, µια
συνεχή προσπάθεια για την προώθηση κοινωνικού διαλόγου και την αύξηση της δηµόσιας
συνειδητοποίησης µέσω αυτών και η θεσµική και κοινωνική σηµασία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις
για να επιτύχουν οι φορείς τον αναµενόµενο αντίκτυπο.
Κινητοποίηση όλων των µετεχόντων: µια απαραίτητη εργασία
Προς το παρόν, η δέσµευση της ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα Κράτη Μέλη λαµβάνουν µέτρα για να
καταπολεµήσουν όλες τις µορφές των διακρίσεων, σε οποιονδήποτε τοµέα: φύλο, εθνοτική ή φυλετική
καταγωγή, θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, ηλικία, αναπηρία ή σεξουαλική προτίµηση είναι ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη ορµή στα µέτρα εξάλειψης των διακρίσεων σε
πρακτικό επίπεδο, εφόσον είναι σηµαντικό να µην ξεχνάµε ότι, µε εξαίρεση την ισότητα των φύλων που
είναι ένας τοµέας όπου ήδη υπάρχει µια ορισµένη παράδοση αναφορικά µε την ανάπτυξη κατάλληλης
νοµοθεσίας και την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης, οι περισσότερες χώρες δεν γνωρίζουν
πολλά για άλλες µορφές διακρίσεων και έχουν ελάχιστη εµπειρία σχετικά µε την καταπολέµηση τους.
Για την ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής νοµοθεσίας για την εξάλειψη των διακρίσεων, τα Κράτη Μέλη θα
πρέπει να υιοθετήσουν µία ευρεία προοπτική, αποφεύγοντας µια «µινιµαλιστική» προσέγγιση. Τα καλά νοµικά
όργανα είναι απαραίτητα, αλλά δεν επαρκούν. Επίσης, είναι σηµαντικό οι πολιτικές και τα νοµικά µέτρα να
συνοδεύονται από δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της συνειδητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών
και να προωθούν την κατανόηση σε ένα κλίµα ανοχής και σεβασµού προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την
ποικιλοµορφία. Τέτοιες εκστρατείες αύξησης της συνειδητοποίησης µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω του
εκπαιδευτικού συστήµατος και των ΜΜΕ και θα πρέπει να οργανωθούν µε τη συµµετοχή των πιο σχετικών
φορέων για το σκοπό αυτό. Η µάχη κατά των διακρίσεων σε εθνοτική ή φυλετική βάση θα πρέπει να θεωρείται
ως µια εγκάρσια διαδικασία που απαιτεί τη συµµετοχή διάφορων µετεχόντων και οργανισµών, ιδιωτικών και
δηµόσιων, µε κοινό στόχο σε διαφορετικά επίπεδα.
Έχουν γίνει τα πρώτα βήµατα στους τοµείς της φυλής, εθνότητας και αναπηρίας, καθώς και αναφορικά
µε την πρόσβαση στην εκπαίδευση και απασχόληση · αλλά έχετε υπόψη σας ότι, µε ελάχιστες αξιόλογες
εξαιρέσεις, τα Κράτη Μέλη είναι βραδυκίνητα στη µεταφορά των σχετικών οδηγιών. Ελπίζουµε το
σχέδιο παρακολούθησης που προβλέπει η ίδια η Οδηγία να επισπεύσει και να διευκολύνει τη διαδικασία
από εδώ και πέρα. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ορισµένα βασικά ζητήµατα, τα οποία µέχρι σήµερα
δεν έχουν αντιµετωπιστεί επιτυχώς ή δεν έχουν αντιµετωπιστεί επαρκώς, όπως τα ακόλουθα:

•
Η ανάγκη να προχωρήσουν οι κυβερνήσεις, στο ενδιάµεσο διάστηµα, προς µία Γενική Νοµοθεσία για την
Ισότητα που θα καλύπτει, τουλάχιστον, όλους τους τοµείς που έχουν αναφερθεί στη Συνθήκη του
Άµστερνταµ και στο µελλοντικό Σύνταγµα της ΕΕ, καθώς και η ανάγκη να διασφαλιστεί η επιτυχής
υλοποίηση του εν λόγω νόµου µε την παροχή κατάλληλων πόρων, µηχανισµών και κυρώσεων.
•
Η σκοπιµότητα ένταξης της καταπολέµησης των διακρίσεων και της µάχης για ίση µεταχείριση στην έννοια της
προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων προκειµένου να αποφύγουµε να ανακατέψουµε το ζήτηµα του
κοινωνικού αποκλεισµού µε το ζήτηµα των διακρίσεων, παρόλο που είναι στενά συνδεδεµένα. Το ζήτηµα της ίσης
µεταχείρισης θα πρέπει να καταχωρηθεί στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων και στην προστασία των
θεµελιωδών πολιτικών δικαιωµάτων, αντί να θεωρείται ως ζήτηµα κοινωνικών πολιτικών.
•
Η ανάγκη να συσχετίσουµε και να συνδέσουµε τα µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής
ενσωµάτωσης µε τα µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της ίσης µεταχείρισης. Αυτό περιλαµβάνει την
αντιµετώπιση µεµονωµένων υποθέσεων διακρίσεων, αλλά επίσης την αντιµετώπιση ζητηµάτων δοµικής
διάκρισης ως θέµα προτεραιότητας.
•
Πρέπει να αποφύγουµε να ενσωµατώσουµε – ως αποτέλεσµα των πρόσφατων δηµογραφικών πιέσεων – το
πρόβληµα των εθνοτικών ή φυλετικών διακρίσεων στα ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής, παρά το γεγονός
ότι οι µετανάστες είναι µια από τις οµάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από αυτό το είδος διακρίσεων.
•
Όλα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να οργανώσουν έναν ειδικό φορέα για την καταπολέµηση των εθνοτικών και
φυλετικών διακρίσεων µακροπρόθεσµα. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να διαθέτει ευρείες αρµοδιότητες καθώς
και την ικανότητα και τους πόρους να τις ασκήσει · και θα πρέπει να τεθούν εγγυήσεις για να διασφαλίσουν ότι
ο ειδικός φορέας µπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, όπως ορίζει η Οδηγία.
•
Θα πρέπει να ενσωµατωθεί η προώθηση της ισότητας ως βασικό πρότυπο ή αρχή που θα διέπει τις
δραστηριότητες όλων των δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, καθώς και να αναπτυχθούν τα απαραίτητα
µέσα για το σκοπό αυτό (εκπαίδευση, έρευνα, πόροι και υποστήριξη).
•
Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη – κατά την ανάπτυξη των µέτρων για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης – τις
διοικητικές δοµές κάθε χώρας έτσι ώστε να παραχθούν συνεργίες και να εργαστούν προς κοινούς στόχους, ενώ
παράλληλα να υπάρχει σεβασµός προς τους τοµείς αρµοδιοτήτων κάθε µετέχοντος στη διαδικασία.
•
Η ανάπτυξη µέτρων θετικής δράσης για να µεταφράσουν τις νοµικές αρχές σε πρακτική και να διευκολύνουν
όλους τους πολίτες να απολαµβάνουν ίση µεταχείριση, διευκολύνοντας προς το σκοπό αυτό, την οργάνωση και
ενδυνάµωσή τους.
•
Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα πρέπει να εστιάσουν σε µεγαλύτερο βαθµό στη µάχη κατά του αποκλεισµού και
των διακρίσεων, καθώς και να υπάρξει πιο στενή παρακολούθηση του αντίκτυπου των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
και στα δύο φαινόµενα.
•
Η ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στα άτοµα που αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα διάφορες µορφές
διακρίσεων, εστιάζοντας κυρίως σε πτυχές των εθνοτικών και φυλετικών διακρίσεων που σχετίζονται µε τα
φύλα.
•
Η ανάγκη να υλοποιηθούν τα προαναφερθέντα µέτρα µε τρόπο ανοιχτό και διαφανή, εδραιώνοντας
κατάλληλους µηχανισµούς για κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, όπως προβλέπει η Οδηγία, και προωθώντας
την αποτελεσµατική ενδυνάµωση και συµµετοχή των θυµάτων των διακρίσεων.

Όσον αφορά τους ΜΚΟ µπορούν να διαδραµατίσουν κύριο ρόλο στη διαδικασία αυτή. Λαµβάνοντας
υπόψη τη σπουδαιότητα που λαµβάνει το ζήτηµα των διακρίσεων κι επίσης εκµεταλλευόµενοι τις νέες
διεθνείς και εθνικές διατάξεις, οι ΜΚΟ που εργάζονται µε µετανάστες και µειονοτικές οµάδες είναι σε
άριστη θέση να δώσουν νέα ορµή στην εκστρατεία υπέρ της ίσης µεταχείρισης. Για το σκοπό αυτό,
µπορούν να αναλάβουν, για παράδειγµα, τις ακόλουθες δράσεις:
•
∆ράσεις αύξησης της συνειδητοποίησης που στοχεύουν σε σχετικούς οργανισµούς και την κοινωνία εν
γένει.
•
Εκπαίδευση των ηγετών µειονοτικών ή/και µεταναστευτικών οµάδων, καθώς και ειδικών οµάδων, όπως
δηµόσιοι υπάλληλοι, αστυνοµικοί, κλπ.
•
∆ηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε υποθέσεις διακρίσεων, διεξαγωγή δηµοσκοπήσεων.
•
Λειτουργώντας ως µεσάζοντες σε υποθέσεις διακρίσεων, παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες σε θύµατα
διακρίσεων.
•
Αναφέροντας υποθέσεις διακρίσεων σε σχετικές αρχές.
•
Άµεση βοήθεια και συµβουλές σε θύµατα διακρίσεων.
Επιπλέον, οι ΜΚΟ θα πρέπει να επηρεάσουν δηµόσιες πολιτικές που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των
διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού, όχι µόνο µε τη σύσταση συγκεκριµένων µέτρων µε βάση τις
δηµοσκοπήσεις και µια ακριβή εκτίµηση των αναγκών των πιο µειονεκτούντων οµάδων, αλλά επίσης σε
συνεργασία µε τις ίδιες τις οµάδες για να προωθήσουν τη συµµετοχή τους στην ανάπτυξή τους. Ένας από τους
σηµαντικούς τοµείς όπου οι ΜΚΟ θα πρέπει να επιδιώξουν ενεργή συµµετοχή είναι στη σύνταξη, υλοποίηση,
παρακολούθηση και ανάπτυξη των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Ενσωµάτωση, στα οποία το ζήτηµα των
διακρίσεων θα πρέπει να λάβει προτεραιότητα στο µέλλον.
Πορτρέτο 5
Εµπόδια στην απασχόληση
Η Diana ζει σε ένα χωριό που είναι περίπου 19 χιλιόµετρα µακριά από την πόλη Rožava, στη βόρειοανατολική Σλοβακία. Το χωρίο έχει 600 κατοίκους – οι µισοί είναι Ρόµα. Τα σπίτια στο χωριό είναι
εξοπλισµένα µε γραµµή αερίου και προσαρτήµατα, αγωγό και αποχετευτικό δίκτυο. Στο χωριό
υπάρχουν δύο παντοπωλεία, δύο ταβέρνες, δηµοτικό σχολείο (οι πρώτες τρεις τάξεις), δηµαρχείο και
µια Λουθηρανική εκκλησία. Όλες οι λοιπές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές, υγειονοµικές και διοικητικές,
βρίσκονται εκτός του χωριού και η πρόσβαση επιτυγχάνεται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Για το λαό
Ρόµα, ειδικά όσοι είναι άνεργοι επί µακρά χρονική περίοδο, το ταξίδι των 20 χιλιοµέτρων στο γραφείο
εργασίας είναι δύσκολο. Οι άνεργοι Ρόµα θα πρέπει να αναφέρονται προσωπικά στο γραφείο εργασίας
µία φορά την εβδοµάδα.
Πολλοί Ρόµα ζουν σε οικισµό εκτός του χωριού. Στον οικισµό τα τούβλινα σπίτια συνδέονται µε το δίκτυο
ύδρευσης (ο οικισµός έχει το δικό του δίκτυο ύδρευσης), αλλά δεν διαθέτουν σύνδεση µε αποχετευτικό
δίκτυο. Η ανεργία είναι σχεδόν 100% στους Ρόµα και κυρίως είναι άνεργοι επί µακρά χρονική περίοδο,
αν και πολλοί «απασχολούνται» από έργα δραστηριοποίησης. Η µόρφωσή τους µειώνεται µε κάθε νέα
γενιά, που οφείλεται κυρίως σε οικονοµικούς λόγους. ∆εν υπάρχουν σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

στο χωριό. Οι συνθήκες υγείας είναι σχετικά καλές · δεν υπάρχουν επιδηµίες στον οικισµό. Οι κοινωνικές
σχέσεις των Ρόµα και της πλειοψηφίας του πληθυσµού δεν εκφράζονται µε ανοιχτές διαµάχες, αλλά οι
άνθρωποι χωρίζονται σε «δύο στρατόπεδα». Οι φιλίες µεταξύ των Ρόµα και των περισσότερων
οικογενειών του πληθυσµού ή των µελών τους είναι γενικά ασυνήθιστες. Ωστόσο, υπάρχει ένας
εκπρόσωπος των Ρόµα (τοπικός επιχειρηµατίας) στο δήµο µε εκπροσώπηση που αποτελείται εννέα µέλη.
Η Diana είναι εικοσιένα ετών. Αφού τελείωσε το δηµοτικό σχολείο (οχτώ τάξεις), ξεκίνησε να φοιτάει
σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα υπηρεσιών για να γίνει µαγείρισσα/σερβιτόρα. Λόγω οικονοµικών
παραγόντων (ακριβά µεταφορικά έξοδα) µετακόµισε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα πιο κοντά στο χωριό
της. ∆εν της άρεσε, όµως, το καινούργιο µέρος και αποφάσισε να εγκαταλείψει το ίδρυµα · τότε ήταν
µόλις δεκαέξι ετών. Η Diana ζει στο «χωριό» (το ίδιο το χωριό είναι χωρισµένο ανεπίσηµα σε «χωριό»
και «οικισµό») στο σπίτι των γονιών της. Το σπίτι έχει ένα «κήπο κοινό» για δύο οικογένειες µη Ρόµα.
Το σπίτι είναι κατασκευασµένο από τούβλα, έχει ηλεκτρισµό και παροχή ύδρευσης και θερµαίνεται από
στερεό καύσιµο. Το σπίτι έχει µια κουζίνα και δύο δωµάτια.
Η Diana ζει στο σπίτι µε τους γονείς της, τη µεγαλύτερη αδελφή της, το σύντροφο της αδελφής της και
το µωρό τους, εννέα µηνών. Η Diana κοιµάται στον καναπέ στην κουζίνα. Εκτός από την αδελφή της,
που είναι σε γονική άδεια (και λαµβάνει γονική παροχή), όλη η οικογένεια είναι άνεργη. Το εισόδηµά
τους δεν ανταποκρίνεται στα έξοδα διαβίωσης.
Επιβιώνουν επί πιστώσει από τοπικά παντοπωλεία και βάζοντας ενέχυρο υλικά αγαθά στα
ενεχυροδανειστήρια εκτός του χωριού. Λίγες µέρες µετά την πληρωµή της παροχής, δεν έχουν χρήµατα
και ζουν µε χρέη, επειδή σχεδόν µε το 100% του οικογενειακού εισοδήµατος θα πρέπει να πληρωθούν οι
οφειλέτες. Όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι είναι σε παρόµοια οικονοµική κατάσταση, εποµένως δεν
µπορούν να τους ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει ένας τοκογλύφος που «προσφέρει υπηρεσίες» στο χωριό. Σε
περίπτωση κάποιου αναπάντεχου γεγονότος ή ανάγκης, η οικογένεια της Diana δανείζεται χρήµατα από
αυτόν µε τόκο 30%-50% · ο τόκος εξαρτάται από το ποσό που δανείζονται και τη διάρκεια δανεισµού.
Τα γεγονότα που ανέφερε η Diana ως περιπτώσεις δανεισµού χρηµάτων ήταν: ασθένεια, επισκέψεις σε
γιατρούς (µεταφορικά έξοδα), θάνατο στην οικογένεια, ταξίδι στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας για εργασία,
αγορά καυσίµου. Οι κύριοι παράγοντες που περιορίζουν την οικογένεια είναι: έλλειψη δυνατότητας να
µετακοµίσουν από το χωριό (µεταφορικά έξοδα), να τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
έλλειψη δυνατότητας να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια καλής ποιότητας. Η Diana αγοράζει µόνο από
τα πιο φθηνά καταστήµατα και πάντοτε ένα αντικείµενο, συνήθως µόνο παπούτσια, γιατί τα παπούτσια
φθείρονται πιο γρήγορα.
Η Diana δίνει όλο το εισόδηµά της στον οικογενειακό προϋπολογισµό, οπότε δεν έχει καθόλου χρήµατα.
Προσπάθησε να βρει δουλειά στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, αλλά η µεσιτεία δεν της έδωσε προκαταβολή
που επέζησε κι έτσι έπρεπε να γυρίσει σπίτι.
Το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή είναι από τα υψηλότερα στη Σλοβακία (66 άτοµα που αναζητούσαν
δουλειά ανά µία κενή θέση εργασίας) και ένα ανειδίκευτο άτοµο έχει µηδαµινές πιθανότητες να βρει δουλειά.
Η Diana λέει ότι πιθανοί εργοδότες που της είχαν υποσχεθεί εργασία σε τηλεφωνική συνοµιλία,
υπαναχώρησαν στην υπόσχεση τους αφού την γνώρισαν πρόσωπο µε πρόσωπο. Επίσης, είχε τύχει ένας
εργοδότης να τη ρωτήσει ευθέως από το τηλέφωνο εάν ήταν Ρόµα: εάν ναι, δεν χρειαζόταν να έρθει.
Ούτε η Diana, ούτε η οικογένειά της έχει σχέδια για το µέλλον. Η µεγαλύτερή τους έγνοια είναι η καθηµερινή
επιβίωση.
Το εισόδηµα του νοικοκυριού έχει ως εξής:

(Πίνακας)

Κεφάλαιο 7

Κατανοώντας τις σχέσεις µεταξύ γήρανσης και φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού
Edward Thorpe
Εισαγωγή
Όταν αναφερόµαστε στη «γήρανση», είναι σηµαντικό να διαχωρίσουµε δύο στοιχεία:
• Γήρανση ατόµων
• Γήρανση της κοινωνίας
Τα θέµατα αυτά αλληλοσυνδέονται και πολλά από τα βασικά ζητήµατα που προκύπτουν όταν εξετάζουµε τη
γήρανση ατόµων ενισχύονται από το γεγονός ότι οι κοινωνίες µας γηράσκουν και τα ποσοστά των ατόµων που
αντιµετωπίζουν συγκεκριµένες καταστάσεις που σχετίζονται µε τη γήρανση αυξάνονται. Ωστόσο, αυτά τα δύο
στοιχεία είναι διαφορετικά και θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά – η γήρανση των κοινωνιών µας εγείρει
περισσότερα ζητήµατα από µια απλή αύξηση των ποσοστών που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένους κινδύνους
αναφορικά µε τη γήρανση. Επίσης, εγείρει ερωτήµατα για το πώς είναι δοµηµένες οι κοινωνίες µας, ποιοι είναι
οι στόχοι της κοινωνίας και πως αντιλαµβανόµαστε τα άτοµα στα διάφορα στάδια της ζωής τους.

Η γήρανση ατόµων
Η Τελική ∆ιακήρυξη της Παγκόσµιας Συνέλευσης των ΜΚΟ για τη Γήρανση που πραγµατοποιήθηκε
στη Μαδρίτη της Ισπανίας τον Απρίλιο του 2002 τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι «ο γηραιός πληθυσµός
στις αναπτυγµένες χώρες αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% ολόκληρου του πληθυσµού…σε πολλά κράτη
οι ηλικιωµένοι βιώνουν κρίσιµες καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, δεν
απολαµβάνουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και αποτελούν µια «αόρατη» οµάδα για τις
κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισµούς».
Επιπλέον, η τελική διακήρυξη τόνισε ότι τα ηλικιωµένα άτοµα συχνά αντιµετωπίζουν «σοβαρές οικονοµικές
δυσκολίες, περιορισµό στην πρόσβαση σε υγειονοµικές υπηρεσίες, έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών,
σηµαντικές ελλείψεις στις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, αποκλεισµό από τον πολιτισµό και την
εκπαίδευση, ακατάλληλη µεταχείριση, ελάχιστη συµµετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή».
Ενώ η εν λόγω ∆ιακήρυξη τονίζει το φάσµα των ζητηµάτων που σχετίζονται µε ηλικιωµένα άτοµα στο πεδίο του
κοινωνικού αποκλεισµού, µπορεί να είναι προκλητικό για πολλούς να πιστεύουν ότι η κατάσταση αυτή υπάρχει
σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά είναι περισσότερο ζήτηµα της Ευρώπης, όπου τα συστήµατα συντάξεων είναι κοινά
και η οικονοµική ανάπτυξη έχει παράξει αρκετό πλούτο για να το µοιράσει στους πολίτες της.
∆υστυχώς, αλλά σε µεγάλο βαθµό, οι ιδέες που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη της Παγκόσµιας
Συνέλευσης των ΜΚΟ αντικατοπτρίζονται σηµαντικά στις στατιστικές που προέρχονται από την ΕΕ. Τα

επίσηµα µεγέθη που δηµοσιεύθηκαν το 2003 (βλέπε το Παράρτηµα Στατιστικών της Κοινής Έκθεσης
Ενσωµάτωσης της ΕΕ του 2003 – να σηµειωθεί ότι αυτά τα µεγέθη χρονολογούνται στο 2001 κι
εποµένως στην ΕΕ των 15 αντί για τη διευρυµένη ΕΕ) δείχνουν ότι ο συνολικός πληθυσµός της ΕΕ έχει
ποσοστού κινδύνου φτώχειας 15%. Αυτό συγκρίνεται µε το ποσοστό του 19% για τα άτοµα άνω των 65
– καµία άλλη οµάδα δεν έχει υψηλότερο ποσοστό, αν και οι νέοι επίσης έχουν ποσοστό κινδύνου 19%.
Περιέργως, οι ηλικιωµένοι είναι η οµάδα σε µεγαλύτερο κίνδυνο σε 9 από τα 15 Κράτη Μέλη.
Πιο συγκεκριµένα, αυτά τα µέσα ποσοστά µπορεί να κρύβουν µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ της κατάστασης
των ηλικιωµένων και του υπόλοιπου πληθυσµού. Ως παραδείγµατα, το ποσοστό των γυναικών άνω των 65 που
είναι σε κίνδυνο της φτώχειας στην Ιρλανδία ήταν 51% συγκριτικά µε το 15% των γυναικών ηλικίας 16-24, ή
ακόµη το 10% των ανδρών ηλικίας 16-24. Στο Βέλγιο, το 24% των ανδρών άνω των 65 ήταν σε κίνδυνο
φτώχειας, ενώ το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 15-49 ήταν µόνο 8%.
Βέβαια, ακόµη πιο εντυπωσιακά από τις στατιστικές αυτές στην απεικόνιση της πραγµατικότητας των
κινδύνων που αντιµετωπίζουν ηλικιωµένα άτοµα στην ΕΕ, είναι τα γεγονότα που προκύπτουν σε µερικά από τα
πιο πλούσια Κράτη Μέλη. Τίποτα δεν ήταν πιο σκληρό ή σοκαριστικό από τα αποτελέσµατα του κύµατος
ζέστης το καλοκαίρι του 2003 στη Γαλλία που προκάλεσε περισσότερους από 10,000 επιπλέον θανάτους,
κυρίως σε ηλικιωµένα άτοµα, στις πρώτες δύο βδοµάδες του Αυγούστου εκείνου του έτους. Στο Ηνωµένο
Βασίλειο, τα επίσηµα νούµερα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των κρύων χειµερινών µηνών πάνω από 20,000
ηλικιωµένα άτοµα αντιµετωπίζουν αποφεύξιµους θανάτους λόγω σωµατικής αδυναµίας σε συνδυασµό µε το
κρύο και επιπλέον επικίνδυνους παράγοντες όπως υγρά σπίτια, αποµόνωση και χρηµατική φτώχεια.
Είναι σαφές ότι υπάρχει πληθώρα αποδείξεων που υποδεικνύουν ότι το ζήτηµα της φτώχειας µεταξύ
ηλικιωµένων ατόµων αφορά όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, από το πιο πλούσιο µέχρι το πιο φτωχό. Για να
µπορέσουµε να εξετάσουµε πως θα βελτιώσουµε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η φτώχεια και ο
κοινωνικός αποκλεισµός των ηλικιωµένων ατόµων, είναι σηµαντικό να δούµε ποια είναι τα βασικά ζητήµατα
για τα ηλικιωµένα άτοµα και τους συγκεκριµένους κινδύνους που αντιµετωπίζουν.
Εισόδηµα
Συχνά η πρώτη ανησυχία που εγείρουν τα ηλικιωµένα άτοµα όταν κάνουν λόγο για τους κινδύνους που
αντιµετωπίζουν είναι το εισόδηµά τους. Ενώ τα ζητήµατα της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού δεν εξισώνονται µε το ζήτηµα του εισοδήµατος, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το γεγονός
ότι τα χαµηλά εισοδήµατα αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για όλα τα άτοµα και ότι τα
ηλικιωµένα άτοµα αντιµετωπίζουν αυξηµένους κινδύνους από την άποψη αυτή. Ενώ οι συζητήσεις για
τις συντάξεις αποτελούν πλέον θέµα αρκετά υψηλής προτεραιότητας στην ηµερήσια διάταξη στην
Ευρώπη, απαιτούνται εγγυήσεις ότι θα υπάρξουν επαρκή εισοδήµατα για όλους τους συνταξιούχους και
ότι η προτεραιότητα αυτή θα είναι εξίσου σηµαντική κατά τις µεταρρυθµίσεις των συντάξεων µε την
πραγµάτωση οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων.
Οι ηλικιωµένες γυναίκες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στον τοµέα αυτό. Ενώ πολλές ηλικιωµένες
γυναίκες έχουν περάσει τη ζωή τους ως εργαζόµενες, δεν ήταν πάντοτε οι γυναίκες σε περιβάλλοντα
εργασίας επί πληρωµή ή εργαζόµενες σε τοµείς µε αναγνωρισµένες συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή
παρόµοιου είδους. Το γεγονός αυτό θέτει τις γυναίκες σε κίνδυνο να πρέπει να ζήσουν τα γηρατειά τους µε
ελάχιστα ή µηδενικά δικαιώµατα σύνταξης. Επιπλέον, οι ηλικιωµένες γυναίκες είναι κατά τέσσερις φορές
πιθανότερο να ζουν µόνες από τους ηλικιωµένους άνδρες, αυξάνοντας έτσι την πιθανή τους αδυναµία
(Πηγή: Eurostat, Πάνελ Νοικοκυριού 1996). Οι αιτίες και οι λύσεις σχετικά µε τη γυναικεία φτώχεια κατά τα
γηρατειά θα πρέπει να εξεταστούν και να δοθεί ειδική προσοχή εντός των προτεραιοτήτων των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους µετανάστες και σε ηλικιωµένα άτοµα εθνοτικών µειονοτήτων που
µπορεί να αντιµετωπίσουν επιπλέον κινδύνους όπως να χάσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα όταν
µεταφέρονται σε άλλη χώρα.
∆ιακρίσεις
Οι διακρίσεις ηλικίας εκφράζονται ως διαφορά στη µεταχείριση, άρνηση δικαιωµάτων ή ευκαιριών ή
χρήση στερεότυπων εικόνων από µεµονωµένα άτοµα επί τη βάσει της χρονολογικής ηλικίας. Οι
διακρίσεις ηλικίας βασίζονται στις διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωµένων, τη χρήση των στερεότυπων
υποθέσεων για τη φύση και την ικανότητα ατόµων συγκεκριµένων ηλικιών.
Οι διακρίσεις ηλικίας είναι εµφανείς σε πολλούς τοµείς της κοινωνίας, καθώς και: στα επίπεδα
απασχόλησης και εισοδήµατος, στην πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση και σε αγαθά και
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών µεταφοράς, στέγασης, πολιτισµού και οικονοµικών
υπηρεσιών όπως η ασφάλιση, στη συµµετοχή στη χάραξη πολιτικών και στον πολιτικό διάλογο και στη
διανοµή πόρων και µέσων.
Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες µπορεί να οδηγήσουν απευθείας σε αυξηµένους κινδύνους της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω µειωµένων ευκαιριών για απασχόληση, µεγαλύτερους
κινδύνους υγείας και την ανικανότητα ή έλλειψη προσόντων να αναλάβουν συγκεκριµένες
δραστηριότητες. Η καταπολέµηση των αρνητικών διακρίσεων ηλικίας σε όλους αυτούς τους τοµείς θα
πραγµατοποιούσε ένα αποφασιστικό αντίκτυπο στους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι.
Ενώ προωθείται η νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, είναι σηµαντικό να αναλογιστούµε τις πιθανές
επιπτώσεις µιας τέτοιας νοµοθεσίας στις θετικές διακρίσεις που είναι σχεδιασµένες να στηρίζουν ευάλωτα
άτοµα. Οι µειωµένες τιµές εισόδου σε πολιτιστικά δρώµενα ή σε υπηρεσίες µεταφοράς για άτοµα πάνω
από µία συγκεκριµένη ηλικία θα µπορούσε να οριστεί ως διακρίσεις ηλικίας. Τέτοια ζητήµατα χρήζουν
προσεκτικής µελέτης, γιατί ενώ πολλοί µπορεί να το θεωρήσουν λογικό να τερµατιστούν τέτοιες θετικές
διακρίσεις και να δοθούν οι εκπτώσεις καθαρά βάσει ανάγκης, υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι η
υλοποίηση δοκιµαστικών µέσων εγείρουν την ανησυχία των ηλικιωµένων και ότι πολλές παροχές
δοκιµασµένων αναγκών δεν ζητούνται από όσους τις χρειάζονται περισσότερο.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες
Ενώ το χαµηλό εισόδηµα και οι διακρίσεις αντιπροσωπεύουν σηµαντικά εµπόδια στην πρόσβαση
απαραίτητων υπηρεσιών, υπάρχουν άλλα γενικά θέµατα στον τοµέα των υπηρεσιών που µπορεί να
περιορίσουν την πρόσβαση των ηλικιωµένων ατόµων. Ένα ζήτηµα είναι η απλή έλλειψη απαιτούµενων
υπηρεσιών – συνήθως στους τοµείς όπως κατ’ οίκον φροντίδα ή τα µέσα µεταφοράς στην επαρχία.
Ωστόσο, ακόµη κι εκεί που υπάρχουν υπηρεσίες, η πρόσβαση µπορεί να είναι περιορισµένη λόγω
φυσικών ή οικονοµικών εµποδίων, ή λόγω της έλλειψης πρακτικής καταλληλότητας των υπηρεσιών για
τις συγκεκριµένες ανάγκες των ατόµων, καθώς και για λόγους τοποθεσίας και συγχρονισµού.
Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούµε µε λεπτότητα τους όρους φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό επειδή
τα ηλικιωµένα άτοµα δεν χρειάζεται να βιώνουν χρηµατική φτώχεια για να είναι κοινωνικώς
αποκλεισµένα. Ακόµη κι αν διαθέτουν ένα λογικό εισόδηµα σύνταξης ή αποταµιεύσεις, αποκλείονται όταν

δεν υπάρχουν προσβάσιµες υπηρεσίες να χρησιµοποιήσουν ή όταν οι υπηρεσίες αυτές γίνονται τόσο
ακριβές που θα αντιµετωπίσουν χρηµατική φτώχεια εάν τις χρησιµοποιήσουν. Το κόστος
µακροπρόθεσµης φροντίδας αποτελεί βασικό ζήτηµα για τους ηλικιωµένους και τις οικογένειές τους στο
πλαίσιο αυτό.
Υγεία
Το ζήτηµα της υγείας είναι κρίσιµο για την κοινωνία ως σύνολο, επειδή εκτός του ότι η κακή υγεία έχει
σηµαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του ατόµου να συµµετέχει και να συνεισφέρει στην κοινωνία,
επίσης, υπάρχει µια σχέση στην αντίθετη κατεύθυνση, η φτώχεια να αυξάνει σηµαντικά τους κινδύνους
της κακής υγείας.
Οι ανησυχίες αυτές είναι πραγµατικές και προφανείς για πολλά ηλικιωµένα άτοµα της Ευρώπης και
υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιµετωπιστούν και οι δύο πλευρές της διττότητας αυτής.
Οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να είναι κατάλληλες και προσβάσιµες. Τα µέτρα πρόληψης για την υγεία,
όπως ο έλεγχος καρκίνου του µαστού, θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας,
εφόσον η πρώιµη ανίχνευση και αγωγή αυξάνουν το ποσοστό της ίασης, διευκολύνουν την αποταµίευση
και επιτρέπουν στα άτοµα που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις να έχουν περισσότερες πιθανότητας να
συνεχίσουν να ζουν µια πλήρη και ενεργή ζωή µέσα στην κοινωνία. Γενικά, είναι σηµαντικό οι
άνθρωποι να έχουν δικαίωµα σε κατάλληλη διάγνωση και κατάλληλη ίαση ανεξάρτητα από την ηλικία
τους, προωθώντας σθεναρά υγιεινούς τρόπους ζωής και περισσότερη συνειδητοποίηση εκ µέρους των
επαγγελµατιών για τις ιδιαιτερότητες σχετικά µε τη γήρανση.

Αποµόνωση
Ενώ είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναλυθεί και να παρατηρηθεί το φαινόµενο αυτό, υπάρχουν
αποκαλυπτικά µεγέθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα ποσοστά του Πάνελ Νοικοκυριών του
Eurostat του 1996, το 20% όλων των συνταξιοδοτηµένων νοικοκυριών αποτελούνται από ηλικιωµένα
άτοµα που ζουν µόνα τους. Επιπλέον, σύµφωνα µε ορισµένες προβλέψεις, το 32% των ατόµων ηλικίας
65 και άνω και το 45% ηλικίας άνω των 80 θα ζήσουν µόνα τους στην ΕΕ µέχρι το 2010.
Η αυξηµένη κινητικότητα της εργασίας πιέζει τις οικογενειακές επαφές, µε ένα µεγαλύτερο ποσοστό
παιδιών και εγγονιών να ζουν σε διαφορετικές πόλεις, περιφέρειες, ακόµη και σε διαφορετικές χώρες
από τους ηλικιωµένους συγγενείς τους (επίσης, σε αυτό συµβάλλουν τα χαµηλά ποσοστά
γεννητικότητας). ∆εν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στα πιθανά κόστη και τους κινδύνους προώθησης µιας
τέτοιας κινητικότητας και ποια µετρά µπορεί να χρειαστούν για να αντισταθµίσουν τις επιπτώσεις
αυτές.
Τα µεγέθη του Eurostat από το 1999 δείχνουν ότι ορισµένα ηλικιωµένα άτοµα είναι ιδιαίτερα αποµονωµένα
συγκριτικά µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. Σύµφωνα µε τα µεγέθη αυτά, µέχρι και 12% των ατόµων άνω των 80
έχουν ελάχιστη ή µηδενική κοινωνική επαφή σε ορισµένες χώρες, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρώπη δείχνει ότι
τα ηλικιωµένα άτοµα άνω των 80 έχουν τις τριπλάσιες πιθανότητες από τον υπόλοιπο πληθυσµό να είναι
κοινωνικώς αποµονωµένα µε τον τρόπο αυτό (λιγότερο από µία κοινωνική συζήτηση την εβδοµάδα).

Ενώ τα τραγικά γεγονότα που αναφέρθηκαν προηγουµένως τονίζουν τους ακραίους κινδύνους της
αποµόνωσης στην ίδια τη ζωή, οι στόχοι στον τοµέα αυτό δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην αποτροπή του
θανάτου. Τα άτοµα που έχουν ελάχιστη ή µηδενική επαφή µε την κοινωνία, είτε µε τη µορφή πολιτιστικών ή
κοινωνικών δρώµενων ή µιας απλής συζήτησης µε άλλους, εκτίθενται στη µοναξιά, σε πιθανή κατάθλιψη
και σε ένα αρνητικό κύκλο που µπορεί να υποσκάψει τα αισθήµατα της προσωπικής αξίας και αξιοπρέπειας
και να αυξήσει τους κινδύνους στην υγεία. Τα ζητήµατα αυτά θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ακόµη κι όταν
δεν αντικατοπτρίζονται σε τραγικά γεγονότα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αποµόνωση µπορεί να υπάρχει σε όλα τα περιβάλλοντα και δεν µπορεί να
γίνει κατανοητή ως φαινόµενο της επαρχίας. Τα ηλικιωµένα άτοµα που ζουν σε µεγάλες πόλεις και
συχνά στο ίδιο κτίριο µε άλλα άτοµα συνήθως βρίσκουν εαυτούς παραγκωνισµένους και µόνους παρά
την κοντινή φυσική απόσταση των γειτόνων · είναι σαν να έχουν γίνει αόρατοι.
Εξάρτηση
Ενώ τα γηρατειά δεν είναι συνώνυµα µε την αναπηρία και την εξάρτηση, υπάρχουν σαφείς αποδείξεις
ότι η επιβάρυνση σε καθηµερινές δραστηριότητες από φυσικά ή ψυχικά προβλήµατα υγείας, οι
ασθένειες ή οι αναπηρίες αυξάνονται µε την ηλικία. Το 9.3% του συνολικού πληθυσµού επιβαρύνεται
κατά αυτό τον τρόπο σύµφωνα µε τα νούµερα του Eurostat που δηµοσιεύθηκαν το 2003, αλλά όλο και
περισσότερο, κάθε ηλικιακή οµάδα πάντοτε κινδυνεύει περισσότερο να αντιµετωπίσει δυσκολίες κατά
αυτό τον τρόπο όσο µεγαλώνει και υπάρχει µια µεγάλη αύξηση προς το τέλος της ζωής των ατόµων µε
16.1% για την οµάδα 65 µε 74 που επιβαρύνονται να αυξάνεται σε 36.2% για τις ηλικίες άνω των 85.
Η εξάρτηση αυξάνει την ανάγκη για υπηρεσίες φροντίδας και περιορίζει ή αφαιρεί την ικανότητα των ατόµων να
αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία ή να κερδίσουν (επιπλέον) εισόδηµα. Υπάρχουν τεράστια ζητήµατα που
συνδέονται µε την αξιοπρέπεια και την αίσθηση της αξίας ατόµων που ανακαλύπτουν ότι δεν µπορούν πλέον να
συµµετέχουν σε καθηµερινές δραστηριότητες όπως προηγουµένως. Όσο η σύγχρονη ζωή αυξάνει ταχύτητα
υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι ότι αυτά τα ηλικιωµένα άτοµα που ανακαλύπτουν ότι χρειάζονται να λειτουργούν
σε χαµηλότερες ταχύτητες αναγκαστικά θα περιθωριοποιηθούν. Είτε πρόκειται για τη χρήση δηµόσιων
µεταφορικών συστηµάτων ή επίσκεψη σε γιατρό στο χρόνο που έχουν διανεµηθεί ανά ασθενή, τα ζητήµατα αυτά
θα είναι κρίσιµα στο να διευκολύνουν τα ηλικιωµένα άτοµα να εκµεταλλεύονται πλήρως τις υπηρεσίες και να
συµµετέχουν στην κοινωνία.
Κακοποίηση
∆υστυχώς, στην πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουν πολλά ηλικιωµένα άτοµα, η αξιοπρέπειά τους
απειλείται και αντιµετωπίζουν συγκεκριµένους κινδύνους κακοποίησης – τόσο εντός υπηρεσιών και
ιδρυµάτων όσο και εντός της οικογένειας ή σε άλλες κοινωνικές καταστάσεις. Η φυσική, ψυχική καθώς
και η οικονοµική επίθεση και κακοποίηση έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην αίσθηση του αποκλεισµού
από την κοινωνία και αποτελούν παραβίαση των βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων. Θα πρέπει να
ληφθούν µέτρα για να προστατευτούν οι ηλικιωµένοι από αυτές τις µορφές κακοποίησης και να
διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις ίδιες εγγυήσεις της ασφάλειας και αξιοπρέπειας που επιδιώκουν να
απολαµβάνουν όλα τα µέλη της κοινωνίας. Τέτοια µέτρα θα πρέπει να περιλαµβάνουν όχι µόνο τα µέσα
για την προστασία των ατόµων από αρνητικές συµπεριφορές και απειλές, αλλά και θετικά µέτρα για να
αντισταθµιστεί η ευάλωτη θέση ορισµένων ηλικιωµένων ατόµων.

Η γήρανση της κοινωνίας
Η δηµογραφική γήρανση είναι ένα ευρέως γνωστό φαινόµενο. Οι πρόσφατες στατιστικές δείχνουν ότι
άτοµα ηλικίας 65 και άνω αντιπροσωπεύουν το 16-17% του πληθυσµού της ΕΕ (τόσο για την ΕΕ15 όσο
και για τη διευρυµένη ΕΕ). Η στατιστική προβλέπεται να αυξηθεί περίπου στο 28% µέχρι το 2050.
Ακόµη πιο σηµαντικό, ο πληθυσµός ηλικίας άνω των 80 προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί από 4% του
σηµερινού πληθυσµού σε 10% σχεδόν µέχρι το 2050.
Οι προβλέψεις αυτές έχουν οδηγήσει σε συζητήσεις για κρίσεις και άλλες αρνητικές αντιλήψεις για τη
γήρανση του πληθυσµού. Η δηµογραφική γήρανση παρουσιάζεται στην καλύτερη περίπτωση ως
πρόκληση και συχνά ως απειλή για τις κοινωνίες µας. Η συνεισφορά των ηλικιωµένων δέχεται ελάχιστη
ή µηδενική αναγνώριση είτε από άποψη εθελοντικής εργασίας, συχνά ως ανεπίσηµοι παροχείς
φροντίδας εντός της οικογένειας ή της κοινότητας ή από άποψη µεταφοράς γνώσεων, εµπειριών και
πόρων µεταξύ γενεών. Η προοπτική των ηλικιωµένων ατόµων για περισσότερη συµµετοχή στις
κοινωνίες µας και για να συµβάλλουν περισσότερο φυσικά δεν έχει διερευνηθεί. Επιπλέον, οι
προηγούµενες συνεισφορές τους στην απασχόληση, στην ανατροφή οικογενειών και στις κοινωνικές και
πολιτιστικές ζωές τους έχουν ξεχαστεί και αγνοηθεί.
Ωστόσο, δεν είναι η ίδια η γήρανση του πληθυσµού η πρόκληση, αλλά περισσότερο η ικανοποίηση των
αναγκών της κοινωνίας, σήµερα και για το µέλλον, από την άποψη της ανάπτυξης κατάλληλων
υγειονοµικών, κοινωνικών και οικονοµικών στρατηγικών, υπηρεσιών και πολιτικών. Η γήρανση του
πληθυσµού είναι απλώς µια πραγµατικότητα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως σηµαντικός
παράγοντας στην ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών. Υπάρχουν διάφοροι τοµείς πολιτικών και πολιτικά
ζητήµατα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Συντάξεις
Η δηµογραφική γήρανση της κοινωνίας δεν µπορεί να χρησιµοποιείται συστηµατικά ως πρόφαση για
την υπονόµευση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και τη µείωση των πληρωµών των συντάξεων
και παροχών σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν στα άτοµα να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Αντ’ αυτού, ο σκοπός µη παροχής ελάχιστων επιπέδων κοινωνικής προστασίας, αλλά επιπέδων που
διευκολύνουν µια κοινωνία ενσωµάτωσης απολαµβάνοντας κοινωνική συνοχή θα πρέπει να αποτελέσει
τη βάση όλων των µεταρρυθµίσεων. Θα πρέπει να τηρηθούν ορισµένες αρχές στο πλαίσιο τέτοιων
µεταρρυθµίσεων.
Στο χώρο των συντάξεων, η αρχή του εγγυηµένου επαρκούς εισοδήµατος είναι καίρια. Επιπλέον, οι
βασικές κρατικές συντάξεις θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι
συµβαδίζουν µε την πρόοδο στην ευηµερία της κοινωνίας. Οι εµπειρίες ηλικιωµένων ατόµων σε διάφορες
χώρες έχουν δείξει ότι η αναπροσαρµογή µε βάση τις µέσες απολαβές είναι πιο αποτελεσµατική από την
αναπροσαρµογή µε βάση τις µέσες τιµές στη διασφάλιση ότι οι συνταξιούχοι δεν µένουν πίσω και δεν
αντιµετωπίζουν αυξηµένους κινδύνους αποκλεισµού.
Αντικρούσεις στην προσέγγιση προς τους ηλικιωµένους εργάτες και τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να
εξαλειφθεί από τις κυβερνητικές πολιτικές. Ενώ συνεχίζουν οι συζητήσεις για την αύξηση της ηλικίας
συνταξιοδότησης σε πολλά ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί
ακόµη επαρκή µέτρα για να θέσουν εκτός νόµου τις ηλικιακές διακρίσεις. Ενώ οι ηλικιωµένοι εργάτες ή
οι πιθανοί εργάτες ακόµη αντιµετωπίζουν θεσµικά εµπόδια στην απασχόληση, είναι απαράδεκτο ότι θα
πρέπει να περιµένουν περισσότερο χρόνο για τις συντάξεις τους. Οι αυθαίρετα αναγκαστικές ηλικίες

συνταξιοδότησης θα πρέπει να καταργηθούν για να µπορούν τα άτοµα που επιθυµούν να συνεχίσουν να
εργάζονται πέρα της ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ θα πρέπει να αυξηθούν οι ευκαιρίες εκπαίδευσης για
να µπορούν οι (πιθανοί) εργάτες µεγαλύτερης ηλικίας να συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις του επαγγέλµατός
τους. Οµοίως, η παράδοση της χρήσης σχεδίων πρώιµης συνταξιοδότησης ως εργαλείο για την αναδόµηση
του προσωπικού θα πρέπει να αντιµετωπιστεί και να παρουσιαστούν τα µειονεκτήµατα τόσο για τους
εργοδότες όσο και την κοινωνία συνολικά.
Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις που επιτρέπουν σε εργάτες µεγαλύτερης
ηλικίας να παραµείνουν στην εργασία ενώ µειώνεται ο συνολικός φόρτος εργασίας τους. Αυτού του είδους
η απασχόληση θα µπορούσε να µειώσει την ένταση στα συστήµατα συνταξιοδότησης, να διατηρηθεί η
αγορά εργασίας και να συµβάλλει σηµαντικά στη ζωή των ατόµων, να µπορούν να ζουν τη ζωή που
επιθυµούν, να συνταξιοδοτούνται όταν επιθυµούν και να θέτουν τις προτεραιότητες τους εξισορροπώντας
τη δουλειά και την προσωπική ζωή τους.
Εν κατακλείδι, όλα τα σχέδια συνταξιοδότησης είτε είναι επαγγελµατικά, ιδιωτικά ή κρατικά θα πρέπει να
είναι σαφώς ρυθµισµένα και εγγυηµένα. Τέτοια µέτρα είναι καίρια όχι µόνο για τη διασφάλιση ενός
λογικού συνταξιοδοτικού εισοδήµατος κατά τη συνταξιοδότηση, αλλά επίσης παρέχοντας εγγυήσεις για το
εν λόγω µελλοντικό εισόδηµα, τα άτοµα µπορούν να σχεδιάζουν και ενδεχοµένως να αποταµιεύουν µε
τρόπο που να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής πριν και µετά τη συνταξιοδότηση.
Υγεία
Οι δεσµοί µεταξύ της φτώχειας και της κακής υγείας συζητήθηκαν παραπάνω και τους δεσµούς αυτούς
θα πρέπει να τους έχουµε υπόψη όταν εξετάζουµε ποιες επιπλέον πιέσεις θα µπορούσε να θέσει η
δηµογραφική γήρανση στα συστήµατα παροχής υπηρεσιών υγείας. Θα χρειαστούν πολιτικές για να
αναπτύξουν και να εγγυηθούν καλής ποιότητας, προσβάσιµες υπηρεσίες υγείας παρά αυτό που
υποθέτουµε ότι θα αποτελέσει µεγαλύτερη ζήτηση κατόπιν των αποτελεσµάτων της δηµογραφικής
γήρανσης · όσο µεγαλώνουν σε ηλικία τα άτοµα αυξάνονται οι κίνδυνοι της κακής υγείας. Ωστόσο, οι
κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα µεγάλοι για όσους έχουν ήδη βιώσει κακή υγεία στα παιδικά τους χρόνια ή για
όσους έχουν ζήσει σε σχετική φτώχεια στη ζωή τους.
Απέναντι στο ερώτηµα πώς να καταστήσουµε τις υπηρεσίες υγείας βιώσιµες, φαίνεται ότι αντί να
εξετάσουµε απλώς πώς να χρηµατοδοτήσουµε τα συνεχώς αυξανόµενα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας, θα
πρέπει επίσης να εξετάσουµε την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής
που θα διευκολύνουν τα άτοµα να ζουν περισσότερο υγιεινά, µειώνοντας κατ’ επέκταση τις απαιτήσεις
από τις υπηρεσίες υγείας. Η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής περιλαµβάνει ζητήµατα σχετικά µε την
εκπαίδευση και την απασχόληση, όπως άγχος και ασφάλεια, αλλά επίσης δίνοντας στον κόσµο την
ευκαιρία να διαφύγει τη φτώχεια, διευκολύνοντας τους να καταναλώνουν καλό φαγητό και να ζουν σε
καλές συνθήκες.
Μακροπρόθεσµη φροντίδα
Και πάλι, φαίνεται πολύ λογικό να υποθέτουµε ότι οι αυξήσεις στον πληθυσµό άνω των 80 ετών θα
αυξήσουν την απαίτηση για υπηρεσίες φροντίδας για τους ηλικιωµένους, σε υπηρεσίες κατ’ οίκον
φροντίδας και οικιακές υπηρεσίες – έχει αποδειχθεί ότι τα επίπεδα εξάρτησης αυξάνονται µε την ηλικία.
Είναι σηµαντικό οι ιθύνοντας χάραξης πολιτικών να εξετάσουν τα ζητήµατα αυτά και να κάνουν
διευθετήσεις που θα απορροφήσουν αυτές τις δηµογραφικές αλλαγές και θα διασφαλίσουν ότι δίνεται
επαρκής στήριξη στην παροχή φροντίδας, καθώς και να παρέχουν το απαραίτητο πλαίσιο και στήριξη

για λύσεις τοπικού χαρακτήρα που µπορεί να περιλαµβάνουν την οικονοµική στήριξη ανεπίσηµων
υπεύθυνων φροντίδας, την παροχή επαρκών και κατάλληλων επίσηµων υπηρεσιών και οργανωµένης
κοινωνικής και εθελοντικής στήριξης.
Στατιστικές
Είναι σηµαντικό οι ιθύνοντες λήψης αποφάσεων να διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη κατάσταση και τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα
ηλικιωµένα άτοµα στην Ευρώπη. Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε πλήρως και να παρατηρήσουµε
τις σχέσεις µεταξύ της γήρανσης και φτώχειας, θα πρέπει να αναλυθούν σε µικρότερες οµάδες οι
στατιστικές ανά ηλικιακή οµάδα. Αυτό απαιτείται περισσότερο για την οµάδα που συνδυάζεται σήµερα
µε την κατηγορία των 65 ετών και άνω, που δεν παρέχεται καµία ένδειξη για τους διάφορους κινδύνους
που βιώνουν άτοµα καθώς περνάνε από την Τρίτη Ηλικία (που µπορεί να οριστεί µε πιο χαλαρούς
όρους ως συνταξιούχοι, ανεξάρτητοι) στην Τέταρτη Ηλικία (συνταξιούχοι, εξαρτηµένοι).
Καθώς αυξάνεται η αναλογία του πληθυσµού άνω των 65 και η οµάδα άνω των 80 διευρύνεται
δραµατικά, η έλλειψη να λάβουµε υπόψη αυτές τις διαφορές κατά τη συλλογή στατιστικών θα γίνει όλο
και πιο παραπειστική κατά τη κατεύθυνση της λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, αξίζει να επαναλάβουµε
ότι οι στατιστικές για όλες τις ηλικιακές οµάδες θα συνεχίσουν να αναλύονται κατά φύλο για να
εξεταστούν πλήρως οι συγκεκριµένοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το κάθε φύλο καθώς γηράσκει, κυρίως
οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι που βιώνουν σήµερα οι ηλικιωµένες γυναίκες.
∆ιαγενεακή αλληλεγγύη
Οι οποιεσδήποτε αναφορές στην ανάγκη να αποµακρυνθούµε από µια αρνητική προσέγγιση που
εστιάζει σε ηλικιωµένα άτοµα προς µια θετική προσέγγιση που εστιάζει σε πιο νέα άτοµα θα πρέπει να
εξεταστεί µε σκεπτικισµό. Τέτοιες συζητήσεις φαίνεται ότι προσπαθούν να προωθήσουν µια διαγενεακή
διαµάχη που δεν χρειάζεται να υπάρχει. Αντιθέτως, η κοινωνία θα πρέπει να αναζητάει λύσεις για να
καταπολεµήσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των ατόµων.
Είναι σαφώς σηµαντικό να δώσουµε στους νέους την καλύτερη δυνατή έναρξη στη ζωή µε την καλύτερη
δυνατή ευκαιρία να ζήσουν µια ενσωµατωµένη ζωή ως ενεργοί µετέχοντες στην κοινωνία. Η
αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας σήµερα θα συµβάλλει στην αντιµετώπιση της φτώχειας των
γηραιότερων ατόµων στο µέλλον. Ωστόσο, υπάρχουν δύο βασικές σκέψεις που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη.
Πρώτον, εάν η διαφυγή από τη φτώχεια σε πιο πρώιµα στάδια στη ζωή παρείχε εγγύηση ότι θα υπήρχε
αποφυγή από τη φτώχεια σε µετέπειτα στάδια στη ζωή, θα ήταν δύσκολο να βρεθούν οι στατιστικές και οι
πραγµατικές εµπειρίες που δείχνουν ότι η φτώχεια αυξάνεται στα ηλικιωµένα άτοµα. Φαίνεται ξεκάθαρο
ότι παρόλο που όσοι βιώνουν φτώχεια κατά τα πρώιµα χρόνια της ζωής τους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και στις µετέπειτα περιόδους της ζωής τους, δεν είναι δυνατό να
ισχυριστούµε ότι όσοι δεν βιώνουν φτώχεια νωρίτερα δεν θα τη βιώσουν σε µεγαλύτερη ηλικία.
Αντιθέτως, τα στατιστικά και οι εµπειρίες δείχνουν ότι οι κίνδυνοι της φτώχειας και του αποκλεισµού
αυξάνονται καθώς τα άτοµα γηράσκουν. Αυτό σαφώς υποδηλώνει ότι απαιτούνται συγκεκριµένες λύσεις
για τους συγκεκριµένους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα για να
συµπληρώσουν τα µέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέµηση της φτώχειας στα νεαρά χρόνια της ζωής.

∆εύτερον, θα πρέπει να απορριφθεί οποιαδήποτε πρόταση ότι η ενασχόληση µε τη φτώχεια µεταξύ των
νέων συνεπάγεται την ενασχόληση µε ένα µακροπρόθεσµο όραµα, ενώ η ενασχόληση µε τη φτώχεια
µεταξύ των ηλικιωµένων συνεπάγεται την ενασχόληση µε ένα βραχυπρόθεσµο όραµα. Ενώ αληθεύει ότι η
ενασχόληση µε τη φτώχεια των νέων θα βοηθήσει το µέλλον των κοινωνιών µας, το ίδιο ισχύει για την
καταπολέµηση της φτώχειας και του αποκλεισµού των ηλικιωµένων ατόµων. Πολύ απλά, οι λύσεις για
τους συγκεκριµένους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι σήµερα, µε τη µορφή των
συστηµάτων, υπηρεσιών και πολιτικών που παρέχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες δεν θα
βοηθήσουν µόνο τους ηλικιωµένους σήµερα, αλλά επίσης θα βοηθήσουν να αποτρέψουν τον αποκλεισµό
και τη φτώχεια των ηλικιωµένων ατόµων του αύριο που θα εκµεταλλευτούν την ίδια υποδοµή.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή στην οργάνωση ή τη διευκόλυνση της
δηµιουργίας αυτής της απαραίτητης υποδοµής για προσβάσιµες υπηρεσίες και επαρκή συστήµατα
κοινωνικής προστασίας που µπορούν να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωµένων
ατόµων παράλληλα µε την προώθηση προσεγγίσεων για την πορεία ζωής µε υγιεινούς τρόπους ζωής και
απαλλαγµένους από τη φτώχεια. Μέρος της προσέγγισης αυτής θα πρέπει να είναι η επανεκπαίδευση τόσο
των επαγγελµατιών που συνεργάζονται µε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, όσο και του γενικού κοινού
σχετικά µε τη γήρανση και τις ανάγκες, καθώς και τις δυνατότητες των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας.
Μία τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να στηρίζεται από συγκεκριµένες δεσµεύσεις και στόχους για τη µείωση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού των ηλικιωµένων ατόµων και τα ίδια τα άτοµα να
υποστηρίζονται από αναγνωρισµένους πόρους. Μόνο µια τέτοια στοχευµένη προσέγγιση θα κάνει τις
απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται για να µπορούν όλα τα άτοµα να µεγιστοποιήσουν τις προοπτικές
στη ζωή τους και να µην έχουν µόνο πρόσβαση στην κοινωνία, αλλά επίσης να συνεχίσουν να
συµβάλλουν σε αυτή µε πλήρη και θετικό τρόπο.
Πορτρέτο 6

Έλλειψη χρηµάτων αλλά πλούσια ζωή
Είµαι µια γυναίκα από τη Φιλανδία στα εξήντα µου, άγαµη και πάλι και ζω σε ένα κέντρο υπηρεσιών µε
µια δανεική γάτα. Έχω βαθιές ρίζες από την περιοχή Carelia: το σπίτι µου ήταν µια µικρή φάρµα στην
περιοχή Rautjarvi, της ανατολικής Φιλανδίας, κοντά στα ρωσικά σύνορα.
Στο σχολείο ονειρευόµουν να γίνω δηµοσιογράφος. Ο πατέρας µου ήθελε να γίνω δικηγόρος και η γιαγιά
µου γιατρός. Εγώ ήµουν ιδιαίτερα πεισµατάρα κι έτσι έγινα δηµοσιογράφος.
∆ούλευα κυρίως στις µικρές τοπικές εφηµερίδες για περισσότερα από 20 χρόνια. Το 1987 έγινα
αρχισυντάκτρια και το 1990 µου προσέφεραν τη θέση της αρχισυντάκτριας και διευθύνουσας συµβούλου
σε µία τοπική εφηµερίδα στην πόλη µου, Rautjärvi. Από οικονοµικής άποψης, αυτά ήταν καλά χρόνια:
Κέρδιζα αρκετά χρήµατα για να ζω τους δύο γιους µου και τον εαυτό µου µετά το διαζύγιο (ο άνδρας
µου είχε πρόβληµα µε το ποτό). Ταξιδεύαµε και µια φορά το χρόνο σε ηλιόλουστα µέρη για τα
δερµατικά µου προβλήµατα.
Ήταν πολύ αγχώδες να είµαι αρχισυντάκτρια και διευθύνουσα σύµβουλος και να είµαι υπεύθυνη και για
το δηµοσιογραφικό επίπεδο της εφηµερίδας και για τα οικονοµικά της εταιρείας. Τελικά, κουράστηκα να
δουλεύω τόσες πολλές ώρες και να βλέπω εφιάλτες λόγω της δουλειάς. Μετά από πολλές αναρρωτικές,
παράτησα τη δουλειά µου κι αυτό µου κόστισε οικονοµικά. Είχα να πληρώσω δύο χρέη, να αναθρέψω δύο

παιδιά και την περίοδο εκείνη ήταν δύσκολο να βρω καινούργια δουλειά. Έκανα µια αλλαγή στην καριέρα
µου και έπαιρνα το µισό µισθό που έπαιρνα πριν. Τέλος πάντων, δεν είχα άλλες ευκαιρίες.
Έγινα καθαρίστρια σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Ελσίνκι, γεγονός που άλλαξε τελείως την καριέρα
µου, ειδικά το γεγονός ότι ο µισθός µου ήταν ο µισός. ∆εν είχα άλλη επιλογή και κατά κάποιο τρόπο, αυτή
ήταν µια ονειρεµένη δουλειά. Μπορούσα να κάνω τους πελάτες να νιώθουν καλά και µου ήταν πολύ
φυσικό να τους εξυπηρετώ. Οι περισσότεροι πελάτες ήταν αλλοδαποί, οπότε µπορούσα να χρησιµοποιήσω
όλες µου τις γνώσεις σε γλώσσες και ήταν πολύ χρήσιµο να µπορώ να µιλήσω Αγγλικά, Σουηδικά,
Γερµανικά και Ρωσικά. Οι γιοι µου, ηλικίας δεκαέξι και δεκαεφτά τότε, ζούσαν στην ανατολική Φιλανδία
µόνοι τους και µε ανησυχούσε το γεγονός ότι τους είχα αφήσει µόνους τους. Παρόλο που τα έβγαζαν
πέρα, είχα τύψεις εκείνη την εποχή.
Η νέα µου δουλειά ήταν πολύ δύσκολη σωµατικά και καταπόνησα τη µέση µου. Τότε νόµιζα ότι η
«καριέρα» µου θα ήταν να είµαι ασθενής πλήρους απασχόλησης. Έκανα αρκετές φορές εγχείρηση στη
µέση µου, παρουσίασα καρκίνο του µαστού και κόλλησα διάφορες λοιµώξεις. Εκείνη την περίοδο νόµιζα
ότι δεν θα µπορούσα να δουλέψω ξανά, ενώ παράλληλα λάµβανα τεράστιους ιατρικούς λογαριασµούς.
Αυτό µε είχε καταρρακώσει: Είχα τόσους λογαριασµούς να πληρώσω και τόσα λίγα λεφτά για να τους
πληρώσω.
Ένιωθα απελπισµένη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν µπορούσαν να βοηθήσουν, επειδή το διαµέρισµά µου
ήταν πολύ ακριβό. ∆εν είχα χρήµατα για να πληρώσω τα ιατρικά έξοδα. Ήµουν άστεγη για έξι µήνες και
έµεινα στο διαµέρισµα των γιών µου και του φίλου µου. Αναζητούσα βοήθεια παντού, αλλά το µόνο που
βρήκα ήταν πόρτες να κλείνουν. Οπότε αποφάσισα να αυτοκτονήσω για να απαλλάξω τα κοντινά µου
πρόσωπα από τον πόνο. Έδωσα σχεδόν όλα µου τα έπιπλα και άλλα πράγµατα, έφτιαξα γλυκά για την
κηδεία µου και τα κατέψυξα, µάζεψα χάπια, καθάρισα το διαµέρισµα των γιων µου. Ο γιος µου ήταν στο
στρατό και είχα σχεδιάσει τη µέρα πολύ προσεκτικά. Την «τελευταία µου βραδιά» ήρθε µια φίλη να µε
επισκεφθεί. Ο άνδρας της είχε αυτοκτονήσει πριν µερικά χρόνια και µου είπε πόσο έξαλλη ένιωθε ακόµη
και πόσο είχαν υποφέρει τα παιδιά της. Έτσι άλλαξα γνώµη για την αυτοκτονία και εκείνη τη βραδιά και
την επόµενη µέρα ξεκίνησα και πάλι τη ζωή µου. ∆εν ήταν εύκολο, αλλά σταδιακά άρχισα να βρίσκω
βοήθεια. Βρήκα ένα θεραπευτή και µετά από λίγους µήνες βρήκα ένα όµορφο φθηνό διαµέρισµα που
µοιραζόµουν µε µία φοιτήτρια.
Τα καλύτερα έπονται: Βρήκα µια θαυµάσια σχολή όπου σπούδασα Γραφίστρια. Σε λίγα χρόνια θα
χρειαστώ αναπηρική καρέκλα, αλλά η γραφιστική χρειάζεται περισσότερο µυαλό από πόδια, οπότε δεν
ανησυχώ πολύ. Και ποιος ξέρει: µπορεί να γίνω δασκάλα ή να γράψω κανένα βιβλίο της χρονιάς.
Όπως µπορεί να παρατηρήσατε, ο χαρακτήρας µου είναι πολύ επηρεασµένος από την περιοχή Carelia.
Είµαι πεισµατάρα, θέλω συνεχώς να ασχολούµαι µε κάτι, να βοηθάω τους άλλους και να αστειεύοµαι
συνεχώς. Χωρίς την αισιοδοξία µου, δεν θα ήµουν ζωντανή. Αγαπώ τους γιους µου πάρα πολύ και οι
φίλοι µου είναι πολύ πιο σηµαντικοί από τα χρήµατα, τα ρούχα, τα ψώνια ή άλλα παρόµοια πράγµατα.

Κεφάλαιο 8
Κοινωνικές υπηρεσίες προσανατολισµένες στην κοινωνική πρόνοια στην ΕΕ
Anita Morhard

1) Συνθήκες πλαισίου για κοινωνικές υπηρεσίες

Η ποικιλόµορφη οργανωτική δοµή των κοινωνικών υπηρεσιών στα Κράτη Μέλη
Οι κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν σηµαντικό τµήµα της κοινωνικής προστασίας σε όλα τα Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής στο ευρωπαϊκό
«κοινωνικό µοντέλο». Η αλληλεγγύη και η ίση µεταχείριση είναι θεµελιώδεις αρχές που συνιστούν
κοινούς σκοπούς που θα πρέπει να µοιράζονται όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες
θεωρούνται ως έκφραση των θεµελιωδών δικαιωµάτων που θα πρέπει να είναι προσβάσιµες σε όλους
τους πολίτες.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται στη βάση της νοµοθεσίας της κοινωνικής πρόνοιας και εθνικών
κανονισµών, µέσω κρατικής υποστήριξης (µε τη µορφή οικονοµικών ή φορολογικών παροχών), καθώς και
µέσω πληρωµής του κόστους από χρήστες ή τρίτα πρόσωπα. Τα διάφορα συστήµατα που έχουν οργανωθεί –
και συµφωνηθεί σε εθνικά επίπεδα – στα Κράτη Μέλη παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις το ένα από το
άλλο.
Ως αποτέλεσµα του µεγάλου αριθµού των διαφορετικών πολιτικών συστηµάτων και παραδόσεων, οι
κοινωνικές υπηρεσίες προσφέρονται µε διάφορες δοµές και συνδυασµούς. Κυµαίνονται από δηµόσιες
µέχρι ανεξάρτητες, από µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µέχρι εµπορικούς παροχείς, από συστήµατα
κεντρικής διαχείρισης σε συστήµατα βασισµένα στην κοινότητα, ανάλογα µε τις παραδόσεις και
πρακτικές των κοινωνικών πολιτικών που κυριαρχούν στην εκάστοτε χώρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες
που προσφέρουν οι δηµόσιοι παροχείς – ειδικά οι κοινοτικοί παροχείς ή οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί
κοινωνικής πρόνοιας – αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό στοιχείο της κοινωνικής προστασίας στην
Ευρώπη.
Ο θεµελιώδης ρόλος του κράτους στη διασφάλιση της παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών
Σύµφωνα µε τον παγιωµένο καταµερισµό εργασιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Κρατών Μελών της και τα δύο µέρη φέρουν ευθύνη στον τοµέα αυτό. Στο πλαίσιο της
επικουρικότητας, ο ακριβής καθορισµός των προσφερόµενων υπηρεσιών και η παροχή συγκεκριµένων
υπηρεσιών, αποτελούν ευθύνη των Κρατών Μελών που πραγµατοποιούν αυτή την εργασία σύµφωνα µε
τις διάφορες παραδόσεις, δοµές και πραγµατικότητες τους.
Η παροχή υπηρεσιών γενικού δηµόσιου συµφέροντος µπορεί να ανατεθεί σε δηµόσιες καθώς και σε
ιδιωτικές εταιρείες. Ωστόσο, ο καθορισµός των εργασιών κοινωνικής πρόνοιας επίσης εµπίπτει στη
δικαιοδοσία των σχετικών δηµόσιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθµιση της αγοράς και για να
διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί παροχείς υπηρεσιών εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν
επιφορτιστεί.
Γενικά, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ το κράτος διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο. Είτε το ίδιο το κράτος παρέχει τις υπηρεσίες ή διασφαλίζει – µέσω κατάλληλης
χρηµατοδότησης και δηµιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες πλαισίου – ότι οι υπηρεσίες παρέχονται
αποτελεσµατικά από άλλους. Ενώ στα νέα Κράτη Μέλη οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν µη
κυβερνητικοί οργανισµοί παλεύουν να βρουν µια θέση σε τοµέα που κυριαρχείται από δηµόσιους
παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών, στα παλαιά Κράτη Μέλη ο ανταγωνισµός µεταξύ των διάφορων
χειριστών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και µερικά από αυτά αναγκάζονται να µειώσουν τα κόστη.

Ειδικότερα, πολλοί ΜΚΟ αντιµετωπίζουν χαµηλούς προϋπολογισµούς, γεγονός που επηρεάζει τις ίδιες
τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ατόµων που χρειάζονται
τέτοιες υπηρεσίες. Από την άποψη αυτή, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα µοντέλα συνεργασίας που
βασίζονται σε συµπράξεις αντικαθιστούν µοντέλα που βασίζονται απλώς στη διανοµή συµβάσεων σε
παροχείς υπηρεσιών.

Το σύστηµα αλλάζει δίνοντας περισσότερη ευθύνη στο άτοµο
Εξετάζοντας την ανάπτυξη των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι
για οικονοµικούς λόγους και λόγω µιας αλλαγµένης αντιµετώπισης του ρόλου του, το κράτος όλο και
περισσότερο αποποιείται τις ευθύνες που έχει εκπληρώσει µέχρι σήµερα. Για να εκπληρώσει τα
κριτήρια σταθερότητας, κόβονται οι κυβερνητικές δαπάνες στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών.
Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται η ποσότητα των ατόµων που χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες, για
παράδειγµα, οι άνεργοι ή τα άτοµα που λαµβάνουν κοινωνικές παροχές.
Βλέπουµε µια αυξανόµενη ανικανότητα εκ µέρους των ιδιωτικών νοικοκυριών να αντιµετωπίσουν το
βάρος των αυξανόµενων καταστάσεων κοινωνικών προβληµάτων. Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισµό επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις εξελίξεις αυτές, εφόσον τα οικονοµικά µέσα τους
είναι ανεπαρκή για να λάβουν επιπλέον προστασία.
Η ανάπτυξη της αγοράς των κοινωνικών υπηρεσιών
Όλο και περισσότερο, οι δυνάµεις της αγοράς φαίνεται να επηρεάζουν την παροχή των κοινωνικών
υπηρεσιών. Σε πολλά Κράτη Μέλη δεν υπάρχει τοµέας που να µην είναι σε ανταγωνισµό οι παροχείς
εµπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Υπάρχει µία τάση στην Ευρώπη προς τη βελτίωση της
κατάστασης των ιδιωτικών παροχέων.
Ως αποτέλεσµα, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι προµηθευτές τους θα πρέπει να προσαρµοστούν µε την
αποδοτικότητα και τον έλεγχο δαπανών. Επιπλέον, οι δυνάµεις της αγοράς που αναπτύχθηκαν µέσω της
παγκοσµιοποίησης και της εδραίωσης της Εσωτερικής Αγοράς οδηγούν στην τυποποίηση υπηρεσιών που
προσφέρονται ως ‘κατάλογοι υπηρεσιών’. Οι υπηρεσίες αποκτούν τη φύση των αγαθών – µια τάση που
αγνοεί τις σύνθετες ανάγκες και απαιτήσεις των πραγµατικών ανθρώπων.
Τα φτωχά και περιθωριοποιηµένα άτοµα επηρεάζονται από µια προσέγγιση που βασίζεται αποκλειστικά
σε κριτήρια της αγοράς, σε έλεγχο δαπανών και µεγιστοποίηση κερδών, επειδή τους λείπουν τα
απαραίτητα οικονοµικά µέσα για ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
Παρατηρείται ότι οι χώρες µε συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που χρηµατοδοτούνται βάσει της αρχής
της αλληλεγγύης έχουν τα κατώτερα ποσοστά φτώχειας. Εποµένως, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι λοιπά
κριτήρια (όπως προσβασιµότητα, πραγµατικές ανάγκες, ποιότητα) θα πρέπει να υπολογίζονται στην αγορά
των κοινωνικών υπηρεσιών. Μια προσέγγιση που βασίζεται µόνο στη προσφορά και ζήτηση είναι
ανεπαρκής.
Η τάση προς τον αυξηµένο ανταγωνισµό είναι πιθανώς µη αναστρέψιµη. Ωστόσο, η αγορά από µόνη της
δεν έχει την ικανότητα να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες για όλους. Η πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές

υπηρεσίες για όλους είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέµηση και αποτροπή της φτώχειας
και θα πρέπει να διασφαλιστεί.

2) Η ιδιαίτερη φύση των κοινωνικών υπηρεσιών
Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, όπως για παράδειγµα, η ενέργεια, το νερό
ή οι τηλεπικοινωνίες. Προσανατολίζονται στο κοινό καλό και θα πρέπει να βασίζονται σε αξίες, όπως
καθολικότητα, εγγυηµένη πρόσβαση για όλους, συνέχεια, ποιότητα, προσιτές τιµές και διαφάνεια. Από
την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µε τα οποία µπορούν να
διαχωριστούν από άλλες υπηρεσίες γενικού συµφέροντος.
Ως ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες απευθύνονται στους ανθρώπους και στα
προβλήµατα και τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ένα ευρύ φάσµα από διάφορες
προβληµατικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ύπαρξης χρεών, έλλειψης στέγασης ή ατόµων
εξαρτηµένων από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, καθώς και άλλα πιο συγκεκριµένα προβλήµατα, όπως τα
σχετικά µε µετανάστες ή µε άτοµα µε αναπηρίες – για να αναφέρουµε ορισµένα µόνο.
Κατά την παροχή των υπηρεσιών, βασικά προβλήµατα που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργασία
και προσωπικές ανάγκες – που βρίσκονται εκτός του πεδίου των ‘χρονοδιαγραµµάτων επιδόσεων’ – θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Ξεκινώντας από τις ανάγκες των ανθρώπων, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα
πρέπει να παρέχονται µε τέτοιο τρόπο που να είναι ευέλικτος και διαφοροποιηµένος. Η διάρκεια και η
ποιότητα της υπηρεσίας δεν µπορεί να µετρηθεί µε τον ίδιο τρόπο όπως τα προϊόντα των οποίων η φύση
είναι ουσιαστικά αυτή του αγαθού. Από την άποψη αυτή, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν µια ιδιαίτερη
φύση που τις διαφοροποιεί από άλλα είδη υπηρεσιών γενικού συµφέροντος.
Αποστολή των κοινωνικών υπηρεσιών είναι:
•
Να συµβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών δικαιωµάτων – συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών
δικαιωµάτων καθώς και των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ενσωµάτωσης – ειδικά στην περίπτωση
ατόµων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των δικαιωµάτων αυτών.
•
Να ενισχύσουν την ικανότητα και τις ευκαιρίες των µειονεκτούντων ατόµων να συµµετέχουν ενεργά στην
κοινωνία, συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
•
Να εντοπίσουν τις κοινωνικές ανάγκες και ελλείµµατα στην κοινωνία που δεν µπορούν να εκπληρωθούν
επαρκώς από τις δυνάµεις της αγοράς – ή που προκύπτουν από τις συνέπειες των δοµών της αγοράς.
Σε ένα κόσµο που απαιτεί ολοένα και περισσότερο ευελιξία και ετοιµότητα για την ανάληψη κινδύνων, τα
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και οι κοινωνικές υπηρεσίες προσφέρουν ασφάλεια, εµπιστοσύνη και
τη δυνατότητα µελλοντικών σχεδίων.
Εποµένως, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να εκπληρώνουν καθήκοντα που απορρέουν από την αρχή
του γενικού συµφέροντος και συµβάλλουν στην υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών στους τοµείς της
κοινωνικής προστασίας, εξάλειψης των διακρίσεων, αλληλεγγύης και της µάχης κατά της φτώχειας και
τους αποκλεισµού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

3) Η «προστιθέµενη αξία» που παρέχουν οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί στις κοινωνικές
υπηρεσίες

Συµµετοχή των πολιτών και κοινωνική συνοχή
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συµµετοχή ενεργών πολιτών εθελοντικά σε µη κυβερνητικούς οργανισµούς
έχει µακρά παράδοση που θα πρέπει να διαφυλαχτεί για διάφορους λόγους.
Κινητοποίηση
Οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν µη κυβερνητικοί οργανισµοί µε τη συµµετοχή εθελοντών µπορούν
να είναι σε καλύτερη θέση για την κινητοποίηση πόρων όπως εµπιστοσύνη, προθυµία για δωρεά
κεφαλαίων, εθελοντική εργασία και συνεργασία µε εταίρους από τη βιοµηχανία και την κοινωνία
συγκριτικά µε τους εµπορικούς παροχείς δηµόσιων υπηρεσιών.

Η προστιθέµενη αξία του εθελοντισµού για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών
Οι ΜΚΟ που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες συχνά περιλαµβάνουν ενεργούς εθελοντές στις
καθηµερινές εργασίες τους. Στην περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά
µε επαγγελµατικό προσωπικό, ο κίνδυνος είναι ότι υιοθετείται µια άποψη της υπηρεσίας που
αντιµετωπίζει τους ανθρώπους ως «πελάτες» στους οποίους θα πρέπει να παρέχουν µία συγκεκριµένη
προκαθορισµένη υπηρεσία. Βασικές ανησυχίες, όπως διαπροσωπικές σχέσεις, ανθρώπινη επαφή και
παρέχοντας µια αίσθηση αλληλεγγύης είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν και οι εθελοντές µπορούν να
τονίζουν αυτές τις σηµαντικές διαστάσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Τον επαγγελµατισµό των κοινωνικών υπηρεσιών µπορεί µε χρήσιµο τρόπο να συµπληρώσει η συµµετοχή
των εθελοντών. Πιο συγκεκριµένα, οι εθελοντές µπορούν να αναπτυχθούν από τις: συγκεκριµένες
εµπειρίες τους και κινητοποίηση, συγκεκριµένα αισθήµατα και δεξιότητες και µπορούν να παρέχουν την
απαραίτητη φροντίδα, χρόνο και στενή υποστήριξη. Επίσης, µπορούν να εξυπηρετήσουν ως ενίσχυση
στην αποκλειστικά επαγγελµατική άποψη της κοινωνικής εργασίας, µπορούν να συµβάλλουν στο να
εγείρουν ορισµένα σχετικά ερωτήµατα στο δηµόσιο τοµέα και να διατυπώσουν απαιτήσεις για χάραξη
κοινωνικών πολιτικών. Η παρουσία τους µπορεί να εµπλουτίσει την ποιότητα ζωής και του κλίµατος στα
ιδρύµατα κοινωνικών υπηρεσιών και κατ’ επέκταση συµβάλλοντας ως απαραίτητο στοιχείο που δεν
περιλαµβάνεται συχνά στα χρονοδιαγράµµατα επιδόσεων.
Συµβολή στην κοινωνική συνοχή και τη δηµοκρατία στην κοινωνία µας
Ωστόσο, η ενεργοποίηση τέτοιων µορφών «κοινωνικού κεφαλαίου» δεν πρέπει να σηµαίνει την
εισαγωγή ενός επιπλέον δωρεάν «παράγοντα παραγωγής» στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών.
Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο εθελοντισµός δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για
τη µείωση κόστους και ως αντικατάσταση για ικανοποιητικά αµοιβόµενη εργασία. Θα πρέπει να
λαµβάνει αναγνώριση και να µπορούν τα άτοµα που αναλαµβάνουν τέτοια εργασία να επωφελούνται
από µία ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση.

Μία αξία του εθελοντισµού είναι ότι προωθεί τη φιλοσοφία της µοιρασµένης ευθύνης και συµµετοχής,
ενδυναµώνει την κοινωνία των πολιτών, διευκολύνει την έκφραση της ανθρώπινης αλληλεγγύης και
προσθέτει την αίσθηση της ευθύνης για την κοινότητα ως σύνολο. Εποµένως, ο τρίτος τοµέας συµβάλλει
στην κοινωνική συνοχή, διαµορφώνοντας ενεργά την κοινωνία µέσω των πολιτών της. Επιπλέον, οι
εθελοντές αναλαµβάνουν διάφορες ευθύνες στη δηµοκρατική λειτουργία των ενώσεων. Οι κοινωνικές
υπηρεσίες των µη κυβερνητικών οργανισµών µπορούν έτσι να παρέχουν µια πλατφόρµα για τους ενεργούς
πολίτες να κάνουν µια πολύτιµη συνεισφορά στην κοινωνία, καθώς και προσφέροντας ευκαιρίες στα
άτοµα που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις να λάβουν προσοχή.
Εποµένως, η ανάµειξη των εθελοντών σε δραστηριότητες ΜΚΟ αποτελεί βασικό στοιχείο για την
υποστήριξη του σηµαντικού «δοµικού ρόλου» των ΜΚΟ στην αξιολόγηση κοινωνικών προβληµατικών
καταστάσεων, την παρακολούθηση κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, τη διαµόρφωση προτάσεων για
την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, την ενίσχυση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και στον
εντοπισµό των αλλαγών που απαιτούνται για τη χάραξη κοινωνικών πολιτικών. Η ανάµειξη των
εθελοντών σε κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν ΜΚΟ αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό τοµέα της
κοινωνικής δράσης και προσωπικής εξέλιξης εκτός της οικογενειακής ζωής και του χώρου της εργασίας.
Η συµµετοχή στις κοινωνικές υπηρεσίες προωθεί την κατανόηση των κοινωνικών προβληµάτων και
συµβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Προωθεί την ιδέα ότι η αλληλεγγύη και οι ενιαίες αρχές της
κοινωνικής δικαιοσύνης θα πρέπει να θεωρούνται ως προϋποθέσεις για αποτελεσµατική οικονοµική
δραστηριότητα.
Οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης στους ΜΚΟ που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες
Οι αυξανόµενες πιέσεις που προκύπτουν από τον ανταγωνισµό οδηγούν σε µία κατάσταση όπου οι µη
κυβερνητικοί οργανισµοί αναγκάζονται να προσδώσουν µια πιο κεντρική θέση σε ερωτήµατα περί
ελέγχου δαπανών. Εποµένως, ζητήµατα όπως οι δεξιότητες του προσωπικού, η αποδοτικότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών και οι πραγµατικές ανάγκες των ενδιαφερόµενων ατόµων τίθενται σε δεύτερη
µοίρα προς όφελος ερωτηµάτων που αφορούν κόστη και τιµές. Για να µπορέσουν να επιβιώσουν από τις
ανταγωνιστικές πιέσεις, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν την τάση να υιοθετούν τη φύση των
εµπορεύσιµων αγαθών. Η λογική της αγοράς σηµαίνει ότι η δέσµευση προς την παροχή καλύτερης
φροντίδας µέσω της ενεργής υπηκοότητας (που υπονοεί την επένδυση χρόνου και πόρων) αρχίζει να
έρχεται σε δεύτερη µοίρα. Ο ρόλος των εθελοντών σε ενώσεις – ως άτοµα που συντελούν στην παροχή
αποτελεσµατικών κοινωνικών υπηρεσιών – χάνει τη σηµασία του.
Ως αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών, οι κοινωνικές υπηρεσίες των µη κυβερνητικών οργανισµών
έρχονται αντιµέτωπες µε αντιφατικές απαιτήσεις: από τη µία πλευρά, θα πρέπει να είναι
ανταγωνιστικές, αλλά από την άλλη, θα πρέπει να εκπληρώσουν τη δέσµευσή τους να εκπροσωπήσουν
τα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων ατόµων και να προσφέρουν µια υπηρεσία όσο το δυνατόν
υψηλότερης ποιότητας.
Παρατηρείται ότι παντού οι µη κυβερνητικοί πραγµατοποιούν µια αµυντική µάχη – στους αντίστοιχους
τοµείς – για να διατηρήσουν την ποιότητα των εργασιών τους και των υποκείµενων αξιών τους απέναντι
στην αυξανόµενη απελευθέρωση.
Εποµένως, είναι σηµαντικό το κράτος να ασχοληθεί µε τον αντίκτυπο της απελευθέρωσης στην
ποιότητα και προσβασιµότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, είναι εξίσου σηµαντικό για
τους ΜΚΟ που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες προσανατολισµένες στην πρόνοια, να εκσυγχρονίσουν

τη σχέση τους µε την αγορά και το κράτος, ενώ παράλληλα να αναπτύξουν την προσέγγισή τους που
προσανατολίζεται σε αξίες και το ρόλο τους ως οργανισµοί µε δέσµευση στην κοινωνία των πολιτών.

4) Οι κοινωνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών
Οι πολιτικές της ΕΕ προσανατολίζονται σε οικονοµικές ανησυχίες
Η απελευθέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτίθεται να δηµιουργήσει µία κοινή Εσωτερική Αγορά και µε
αυτό τον τρόπο θα αποφεύγεται η διαστρέβλωση στον ανταγωνισµό και θα επωφελείται ο καταναλωτής.
Στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών, αυτή η προσέγγιση µεταφράζεται στον τρόπο µε τον οποίο το
κράτος ρυθµίζει και συγχρηµατοδοτεί τις υπηρεσίες και, ως µέρος αυτού, τον τρόπο που έρχονται σε
συµφωνίες µε µη κυβερνητικούς οργανισµούς για να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο,
εµµένοντας σε αυτή την έννοια της απελευθέρωσης, η Επιτροπή δεν λαµβάνει αρκετά υπόψη ένα
εναλλακτικό επικουρικό και συµµετοχικό µοντέλο διαχείρισης που υπάρχει στην Ευρώπη – ένα µοντέλο
που βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ δηµόσιων φορέων και ΜΚΟ. Στο µοντέλο αυτό, οι ΜΚΟ
λειτουργούν ως εταίροι που δεν λαµβάνουν µόνο οικονοµική υποστήριξη από το κράτος για τις
προσφερόµενες υπηρεσίες, αλλά επίσης συνεισφέρουν τους πόρους τους, συµµετέχουν στη λήψη
αποφάσεων για τη δοµή των υπηρεσιών και συνεπώς έχουν αναγνωρισµένη ευθύνη στον τοµέα.
Στο προσκήνιο των πολιτικών της ΕΕ, εποµένως, υπάρχουν οικονοµικές ανησυχίες αντί για αναγνώριση
της ευθύνης της ΕΕ για µια αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική. Παρόλο που οι κοινωνικές υπηρεσίες
αναγνωρίζονται ως θεµελιώδες στοιχείο του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου», δεν υπάρχει καµία
ανάλυση (ούτε συµπεράσµατα) για τη συζήτηση σχετικά µε την απελευθέρωση, τον αντίκτυπο που έχει
η απελευθέρωση στην ικανότητα των κοινωνικών υπηρεσιών να συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή.
Η στρατηγική κατά της φτώχειας της ΕΕ
Η στρατηγική κατά της φτώχειας της ΕΕ – που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισαβόνας – προτίθεται να προωθήσει την κοινωνική συνοχή και να έχει έναν αποφασιστικό αντίκτυπο
στην εξάλειψη της φτώχειας µέχρι το έτος 2010. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα βήµα προς τη σωστή
κατεύθυνση. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι και εδώ τα ζητήµατα που αφορούν την
οικονοµική ανάπτυξη και την απελευθέρωση της αγοράς έχουν τεθεί σε προτεραιότητα εις βάρος της
κοινωνικής συνοχής. Η υπόσχεση που έδωσαν Ηγέτες Κρατών και Κυβερνήσεων στο Συµβούλιο την
άνοιξη του 2004 να ενισχύσουν αυτή τη στρατηγική ακόµη να εκπληρωθεί και απαιτούνται πολλά για
να επιτύχει η στρατηγική το σκοπό της.
Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Λευκή Βίβλος για τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος λαµβάνει υπόψη µερικά από τα αιτήµατα των
µη κυβερνητικών οργανισµών στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί
στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία, όσον αφορά την υλοποίησή της, δίνει φανερά
έµφαση στην ανάπτυξη, σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα.
Οι ακόλουθες αρχές αναγνωρίζονται κυρίως στη Λευκή Βίβλο:

•
∆ιασφάλιση της συνοχής και της καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτικών και επιχειρήσεων σε
οικονοµικά προσιτές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γενικού συµφέροντος.
•
∆ιατήρηση µιας υψηλού επιπέδου ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας.
•
∆ιασφάλιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών και χρηστών.
•
Σεβασµός προς την ποικιλότητα των υπηρεσιών και κατάστασης: η ποικιλότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να
διατηρηθεί λόγω των διαφορετικών αναγκών και προτιµήσεων των χρηστών και καταναλωτών που απορρέουν
από διαφορετικές οικονοµικές, κοινωνικές, γεωγραφικές ή πολιτιστικές καταστάσεις.
• Αύξηση της διαφάνειας.
• Παροχή νοµικής βεβαιότητας.
48 – Επικοινωνία από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 12ης
Μαΐου 2004 {Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions of 12 May 2004
[COM(2004) Final]}.
49 – Έκθεση της Οµάδας Υψηλού επιπέδου στην οποία προεδρεύει ο Wim Kok
«Αντιµετωπίζοντας την Πρόκληση: Η Στρατηγική της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση», Νοέµβριος 2004 [“Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and
Employment”, November 2004].
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έµφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η κοινωνική και εδαφική
συνοχή. Ωστόσο, η ιδιαίτερη φύση των κοινωνικών υπηρεσιών ως υπηρεσίες γενικού συµφέροντος δεν
έχει αναπτυχθεί επαρκώς από την άποψη της συνεισφοράς τους στην κοινωνία. Επιπλέον, ο ορισµός
ενός σχετικού νοµικού πλαισίου ικανού να προστατεύει την ιδιαιτερότητα και την ποιότητα των
κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών παραµένει
αναγκαιότητα. Η προτεινόµενη Επικοινωνία από την Επιτροπή για τις κοινωνικές υπηρεσίες αναµένεται
µε µεγάλη προσµονή από τους ΜΚΟ που θα προσπαθήσουν να συµβάλλουν στη σύνταξή της.
Η πρόταση για Οδηγία για υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά
Σύµφωνα µε το τρέχον πολιτικό πλαίσιο, η Επιτροπή υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2004 µία πρόταση
για «Οδηγία Υπηρεσιών» που δίνει προτεραιότητα στην οικονοµική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, η
Οδηγία προτείνει την εφαρµογή της λεγόµενης «αρχής της χώρας προέλευσης» σύµφωνα µε την οποία,
εάν κάποιος παροχέας υπηρεσιών που προσφέρει διασυνοριακές υπηρεσίες δεν βρίσκεται µόνιµα στη
χώρα όπου προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές, για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εφαρµόζονται οι
κανονισµοί και τα πρότυπα της χώρας προέλευσης (σε αντίθεση µε τους κανόνες της χώρας όπου
προσφέρονται οι υπηρεσίες). Αυτό εγείρει ένα πλήθος – ακόµη αναπάντητων – ερωτηµάτων: µπορούν
να ελεγχθούν και να παρακολουθηθούν από τη χώρα προέλευσης τα παγιωµένα πρότυπα που
εφαρµόζονται στη χώρα όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες; Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για τη
δηµόσια πρόνοια; Σε ποιο βαθµό θα υπονοµευθεί περαιτέρω η ειδική συνεισφορά της κοινωνίας των
πολιτών στην πρόνοια από τον αυξανόµενο προσανατολισµό στις δυνάµεις της αγοράς; Όσον αφορά τον
ιδιαίτερο ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών ως υπηρεσίες γενικού συµφέροντος (µη οικονοµικές),

προτού αναλυθούν περισσότερο οι επιπτώσεις προβλεπόµενων εξελίξεων, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ η
Επικοινωνία που ανακοίνωσε η Επιτροπή για τις κοινωνικές υπηρεσίες (να εκδοθεί το 2006).
Στην Οδηγία, συγκεκριµένα, ο σκοπός δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς στον τοµέα των
υπηρεσιών γενικού συµφέροντος θα πρέπει να είναι σε αρµονία µε το σκοπό επίτευξης βιώσιµης
ανάπτυξης. Ο ανταγωνισµός, η ανάπτυξη και η σταθερότητα θα πρέπει να σηµαίνουν ό,τι ακριβώς
σηµαίνουν η ενσωµατωµένη κοινωνία και η κοινωνική συνοχή. Όσον αφορά την υλοποίηση µιας οδηγίας
που έχει υιοθετηθεί για τον τοµέα υπηρεσιών, ο όρος αυτός θα πρέπει να εκπληρωθεί µε τρόπο
επαληθεύσιµο.
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα
Η Ευρωπαϊκή Συνταγµατική Συνθήκη, που έχει συζητηθεί πολύ, περιέχει άρθρα που είναι σηµαντικά
για τις κοινωνικές υπηρεσίες προσανατολισµένες στη δηµόσια πρόνοια που παρέχουν οι ΜΚΟ. Οι ίσες
ευκαιρίες και η εξάλειψη των διακρίσεων προστατεύονται. Η µάχη κατά της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις κοινωνικές πολιτικές – όπως και
συµβαίνει µέχρι σήµερα. Το Άρθρο III-6 ορίζει ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι
κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να καθοριστούν από το νόµο και να δοµηθούν µε τέτοιο τρόπο που οι
εν λόγω υπηρεσίες να µπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Το Άρθρο I-46 δίνει έµφαση στην
ανάγκη να περιλαµβάνονται οι πολίτες στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου εντός
του πλαισίου µιας συµµετοχικής δηµοκρατίας, ενώ η Χάρτα των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων διατηρεί
την αρχή της καθολικής πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Αυτές είναι σηµαντικές βελτιώσεις, ακόµη κι αν είναι µόνο στο χαρτί. Το αποφασιστικό ερώτηµα είναι:
Ποια βήµατα θα γίνουν για να υλοποιηθούν, εφόσον επικυρωθεί το Σύνταγµα;
Η ενδυνάµωση της κοινωνικής διάστασης, η τοποθέτηση της κοινωνικής πολιτικής επί ίσοις όροις µε την
οικονοµική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης και η σύνδεση αυτών των πτυχών µεταξύ τους θα
πρέπει να θεωρηθεί ως κεντρικός στόχος στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών. Όσον αφορά τις κοινωνικές
υπηρεσίες, αυτό σηµαίνει: δεν θα πρέπει να υλοποιηθούν µέτρα απελευθέρωσης χωρίς την αξιολόγηση
των επιπτώσεών τους και τη ρύθµιση της αγοράς ως κατάλληλη για να διασφαλίσει ότι οι κοινωνικές
υπηρεσίες είναι διαθέσιµες σε όλους.

5) Αποτελεσµατική καταπολέµηση της φτώχειας
Μία πρόκληση για τις κοινωνικές υπηρεσίες
Η ποιότητα είναι το κλειδί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των
κοινωνικών υπηρεσιών προσανατολισµένων στην πρόνοια και την εξασφάλιση της αποδοχής τους από
χρήστες και παροχείς κεφαλαίων αντίστοιχα. Τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της ποιότητας είναι:
Συµµετοχή και ενδυνάµωση των ικανοτήτων αυτοβοήθειας
Για να είναι κανείς πολίτης ενός δηµοκρατικού και συνταγµατικού κράτους σηµαίνει να έχει µια
πραγµατική ευκαιρία να συµµετέχει στην κοινότητα και στις δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, καθώς και να έχει την ικανότητα να φροντίζει τον εαυτό του και την οικογένειά του: Οι

πολίτες έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. Η ικανότητα να
ασκούν το δικαίωµα αυτό είναι έκφραση προσωπική ευθύνης και εγγύηση ότι θα προστατευτούν άλλα
δικαιώµατα. Η συµµετοχή δεν σηµαίνει µόνο σεβασµό στο δικαίωµα των πολιτών για αυτοκαθορισµό,
αλλά και να τους διευκολύνουµε να εκπληρώσουν το καθήκον τους να συµβάλλουν ενεργά στην
ανεύρεση λύσεων σε κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.
Αυτό απαιτεί την ενδυνάµωση ικανοτήτων αυτοβοήθειας και τη βελτίωση ήδη υπαρχουσών γνώσεων
και δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές υπηρεσίες που δεν ακολουθούν την προσέγγιση αυτή οδηγούν σε µια
αυξηµένη εξάρτηση από δηµόσια κεφάλαια και αποθαρρύνουν τον κόσµο από το αναλάβουν την ευθύνη
για τη δική τους ζωή.
Η συµµετοχή εθελοντών
Η προώθηση της αλληλεγγύης και της αµοιβαίας φροντίδας
Η συµµετοχή των εθελοντών αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στις δραστηριότητες των ενώσεων. Η
κινητοποίηση των εθελοντών προωθεί την κατανόηση των βασικών αιτιών των κοινωνικών και
ανθρώπινων προβληµάτων, δηµιουργεί αλληλεγγύη και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλάβουν
ευθύνη για την κοινότητα. Ωστόσο, η εργασία των εθελοντών δεν µπορεί να αντικαταστήσει την
εργασία των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης, µπορεί µόνο να τη συµπληρώσει.
Μία προσέγγιση ενσωµάτωσης – Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων και
απαντώντας στο πλήρες άτοµο
Τα άτοµα σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες συχνά αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα, από την
έλλειψη στέγασης µέχρι την ύπαρξη χρεών, από τη κακή υγεία µέχρι την ανεργία. Τα προβλήµατα αυτά
είναι αλληλένδετα και µπορεί να οδηγήσουν τα άτοµα από τη µία υπηρεσία στην άλλη. Είναι σηµαντικό
να συνταχτεί ένα γενικό, εξατοµικευµένο πλάνο βοήθειας µε τα ενδιαφερόµενα άτοµα για να λυθούν
όλα τα διάφορα προβλήµατά τους. Για να ανταποκριθούν στο πλήρες άτοµο, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα
πρέπει να υιοθετήσουν µια προσέγγιση ενσωµάτωσης, δηλαδή να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους,
να συνεργάζονται στενά και να δικτυώνουν τις υπηρεσίες σε προσφορά.
Προσανατολίζοντας τις υπηρεσίες στις τοπικές πραγµατικότητες – Τοπική ενσωµάτωση και
διαπολιτισµική ανοικτότητα
Η κοινωνική ενσωµάτωση υπονοεί την ενδυνάµωση της ικανότητας του ατόµου να ζει ως µέρος µιας
κοινότητας. Ωστόσο, οι συνθήκες πλαισίου και το κοινωνικό περιβάλλον θα πρέπει να µπορούν να
καταστήσουν την ενσωµάτωση δυνατή.
Εποµένως, η ποιότητα και η αποδοτικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από την ικανότητα να δηµιουργήσουν τοπικές επαφές, να συνεργαστούν µε εταιρείες και να
δηµιουργήσουν δίκτυα µε άλλους χορηγούς και υπηρεσίες που λειτουργούν στο χώρο. Η οικειότητα µε
την τοπική κατάσταση είναι απαραίτητη για να εντοπιστούν προβλήµατα και να αναζητηθούν λύσεις σε
συνεργασία µε δηµόσια ιδρύµατα και τοπικούς συνεργάτες.

Επίσης, ενσωµάτωση σηµαίνει ότι το κοινωνικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ανοιχτό για να δεχτεί
άτοµα µέσα σε δύσκολες συνθήκες αντί να τα απορρίπτει. Αυτό απαιτεί µια συντονισµένη προσπάθεια µε
οικογένειες, το κοινωνικό δίκτυο και την κοινότητα γενικά. Τα παιδιά από οικογένειες που βιώνουν
φτώχεια επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς τους και έχουν
µικρότερη προοπτική προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης από τα άλλα παιδιά.
Το γενικό κοινό θα πρέπει να συνειδητοποιήσει περισσότερο τις αιτίες της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού · ο στιγµατισµός και οι προκαταλήψεις θα πρέπει να εξαλειφθούν. Αυτό επίσης ισχύει για τους
µετανάστες και πρόσφυγες που ανήκουν σε ιδιαιτέρως µειονεκτούντες οµάδες στην κοινωνία µας. Η
επίτευξη περισσότερης διαπολιτισµικής ανοικτότητας είναι απαραίτητη για τις κοινωνικές υπηρεσίες για να
µπορέσουν να προωθήσουν την αµοιβαία κατανόηση, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πληθυσµών στόχο
πιο αποτελεσµατικά, να καλλιεργήσουν την αρµονία µεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων και να
αποτρέψουν τις διακρίσεις.
Ένα διάφανο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και τακτικές αξιολογήσεις – που θα περιλαµβάνει προσωπικό
πλήρους απασχόλησης και εθελοντές, καθώς και τους χρήστες των υπηρεσιών – είναι σηµαντικές
προϋποθέσεις για την παροχή αποδοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.
6) Η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών

Η φτώχεια είναι δοµικό πρόβληµα
Παρά το ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών που υλοποιούνται για την καταπολέµηση της φτώχειας στη ΕΕ,
σήµερα 68 εκατοµµύρια άτοµα βρίσκονται σε κίνδυνο από τις επιπτώσεις της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού εντός των συνόρων της ΕΕ. Μέχρι τώρα, οι υπάρχουσες στρατηγικές για την
καταπολέµηση της φτώχειας έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.
Παρόλο που οι κοινωνικές υπηρεσίες µπορούν να συµβάλλουν στην καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, οι αιτίες των φαινόµενων αυτών θα πρέπει να αντιµετωπιστούν δοµικά σε
πολιτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται πολιτική θέληση: ένα ευνοϊκό διεθνές πλαίσιο, καθώς και
µια παγκόσµια πολιτική έννοια για την εξάλειψη της φτώχειας θα πρέπει να αναπτυχθούν και να
υλοποιηθούν αποφασιστικά µέσω ολοκληρωµένων πολιτικών στρατηγικών.
∆ιασφάλιση της πρόσβασης σε δικαιώµατα, αγαθά και υπηρεσίες
Οι κοινωνικές υπηρεσίες διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στη βελτίωση των συγκεκριµένων συνθηκών των
ατόµων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό και στην υλοποίηση των δικαιωµάτων τους.
Εποµένως, είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:
•
Επαρκή κάλυψη όλων των γεωγραφικών περιοχών
•
Ποιότητα, συνέχεια και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών και
•
Οικονοµική και επιχειρησιακή διαφάνεια.

Αυτό περιλαµβάνει να δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να επιλέγουν τις υπηρεσίες που ικανοποιούν τις
ανάγκες τους µε τον καλύτερο τρόπο.
∆ηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για Κοινωνικές Υπηρεσίες
Η απελευθέρωση των κοινωνικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην ανασφάλεια και την ανησυχία για την
ποιότητα των υπηρεσιών σε προσφορά.
Για το λόγο αυτό, ένα πλαίσιο για όλη την Ευρώπη θα πρέπει να δηµιουργηθεί που θα καταστήσει δυνατό το
συνδυασµό ποιότητας, γενικής πρόσβασης, απαιτήσεων ανταγωνιστικότητας και δηµόσιας πρόνοιας σε µία
µοναδική έννοια. Όλοι οι µετέχοντες θα πρέπει να συµµετέχουν σε µία ανοιχτή, συµµετοχική συζήτηση για
την ανάπτυξη αυτής της έννοιας.
Η ποιότητα και η γενική προσβασιµότητα θα πρέπει να διασφαλίζεται µέσω επαρκών νόµων και κανονισµών
καθώς και επαρκών παροχών/επιδοµάτων, χρηµατοδοτήσεων και δηµοσιονοµικών κινήτρων. Σε συµφωνία
µε όλους τους µετόχους, τα πρότυπα ποιότητας θα πρέπει να αναπτυχθούν που να αντιστοιχούν µε τις
πραγµατικές ανάγκες των πολιτών και καταστήσουν δυνατή την κοινωνική ενσωµάτωση. Για το σκοπό αυτό,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποικιλότητα των τοπικών και περιφερειακών µοντέλων και παραδόσεων.
Η ανάπτυξη των µετρήσιµων προτύπων ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην
εδραίωση ελάχιστων προτύπων (µε τον συνακόλουθο κίνδυνο µείωσης της ποιότητας), αλλά θα πρέπει να
περιλαµβάνεται η ανάπτυξη αποτελεσµατικών µοντέλων και την υλοποίηση τους σε όλη την Ευρώπη.
Στην επιλογή συµβατικών εταίρων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, θα πρέπει να εδραιωθούν
βασικές κατευθυντήριες οδηγίες έτσι ώστε οι αποφάσεις να µην βασίζονται µόνο σε κριτήρια κόστους, αλλά
και σε κριτήρια ποιότητας. Ο στόχος θα είναι να αναγνωριστούν και να υιοθετηθούν καινοτόµες,
αποτελεσµατικές έννοιες που βασίζονται στην ενεργή συµµετοχή των οµάδων στόχων, αποτελεσµατικές
στρατηγικές συγκέντρωσης οικονοµικών πόρων, η κινητοποίηση εθελοντών, οικειοποίηση µε την
κατάσταση στο χωρό και η δηµιουργία ενός επιχειρησιακού δικτύου για την υποστήριξη της κοινωνικής
ενσωµάτωσης.
Η συµβολή των κοινωνικών υπηρεσιών στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, ενεργής εθνικότητας
και πολιτικής ευθύνης θα πρέπει να αναλύεται και να αναγνωρίζεται αναφορικά µε τη σπουδαιότητά της
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης θα πρέπει να αξιολογηθούν
και οι εργασίες δηµόσιας πρόνοιας θα πρέπει να υποστηριχθούν µέσω κατάλληλων νοµικών πλαισίων.
Συµµετοχική δηµοκρατία: ∆ηµιουργία συµπράξεων µεταξύ του κράτους και ΜΚΟ
Ο ρόλος του κράτους και των άλλων παικτών που συµµετέχουν στη διαµόρφωση των κοινωνικών
υπηρεσιών σήµερα υποβάλλεται σε έντονες αλλαγές. Παρά τους αναλυτικούς κανονισµούς, υπάρχουν
αντικρουόµενα συµφέροντα µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Είναι
σηµαντικό να αντιµετωπιστούν αυτές τις αβεβαιότητες και τα άλυτα ζητήµατα µε τη συµµετοχή όλων
των παικτών της κοινωνίας των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται ένας δοµηµένος διάλογος µε τις
δηµόσιες αρχές και άλλα θεσµικά όργανα σε όλα τα επίπεδα.
Η ΕΕ αναγνωρίζει τη σηµασία της κοινωνίας των πολιτών και – µέσω διαβουλεύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν εντός του πλαισίου προγραµµάτων βοήθειας ή της διανοµής διαρθρωτικών

κεφαλαίων, καθώς και µέσω της υλοποίησης της «Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού» – συνήθως απαιτεί τη
συµµετοχή µη κυβερνητικών οργανισµών. Επίσης, σε τοπικό επίπεδο, εισάγονται καινοτόµες µορφές
κυβέρνησης, διαχείρισης και ηγεσίας, διευκολύνοντας να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και οι ανησυχίες των ΜΚΟ στη προετοιµασία των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης.
Τέτοιες µορφές συνεργασίας και σύµπραξης θα πρέπει να υλοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε οι µη
κυβερνητικοί οργανισµοί να µπορούν να συνεισφέρουν τις επαγγελµατικές τους γνώσεις και εµπειρίες στον
καθορισµό των εργασιών των κοινωνικών υπηρεσιών και τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εκπληρώσουν. Οι
διαφανείς µορφές συνεργασίας θα πρέπει να αναπτυχθούν για να µπορέσουν τα απαραίτητα πρότυπα
ποιότητας στην υλοποίηση να εδραιωθούν από κοινού αντί να τους καθορίσει το κράτος µε τρόπο αυταρχικό.
Το ευρύ φάσµα των υπαρχουσών τοπικών συµµαχιών, δικτύων έργων και άλλων µορφών συνεργασίας θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη τέτοιων δοµών σύµπραξης.
Η ανταλλαγή εµπειριών από ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά µε µοντέλα συνεργασίας/σύµπραξης µπορεί
να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανεύρεση των καλύτερων λύσεων σε όλες τις χώρες.
Κατά την αξιολόγηση των παροχέων υπηρεσιών, όπως κριτήρια ποιότητας και καινοτόµες προσεγγίσεις,
όπως τα ακόλουθα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
•
Τοπικές επαφές και εξοικείωση µε την κατάσταση στον τοµέα.
•
∆ικτύωση και συντονισµένη δουλειά µε εταίρους από τους κοινωνικούς και οικονοµικούς κύκλους
•
Ενεργή συµµετοχή των εθελοντών και χρηστών υπηρεσιών.
Απαιτείται µια καθορισµένη πολιτική θέληση για να δηµιουργήσει επαρκείς συνθήκες πλαισίου για τη
γενικευµένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών µε σκοπό την αποτελεσµατική εξάλειψη της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
7) Η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχουν οι ΜΚΟ:

Κριτική αξιολόγηση των προσωπικών πρακτικών του καθενός και προώθηση της ποιότητας
Κατά κύριο λόγο, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να εκπληρώνουν ορισµένες απαιτήσεις ποιότητας.
Η αποτελεσµατική διαχείριση ποιότητας – µε την ανάµειξη όλων των µετεχόντων – απαιτείται για την
παρακολούθηση της παροχής των δεδοµένων υπηρεσιών, για την ανάπτυξή τους και την αξιολόγησή τους σε
τακτά χρονικά διαστήµατα.
Προωθώντας τη συµµετοχή των εθελοντών και των ίδιων των οµάδων-στόχων
Θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές για να προωθήσουν τη συµµετοχή των ενεργών πολιτών στις
κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και να ενθαρρύνουν άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισµό να συµµετέχουν ενεργά στην ανεύρεση λύσεων.
Αυτό περιλαµβάνει την οργάνωση θεσµικών µορφών συµµετοχής διευκολύνοντας τους χρήστες των
υπηρεσιών να καταθέτουν τις ανησυχίες τους καθώς και πρωτοβουλίες και προτάσεις.

Οι επαγγελµατίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν για να αναπτύξουν επαρκείς προσεγγίσεις για συνεργασία µε
εθελοντές και άτοµα που βιώνουν φτώχεια.
Αντιµετωπίζοντας ανταγωνισµό και αναπτύσσοντας οικονοµικές στρατηγικές
Για την παροχή υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών στις αναδυόµενες κοινωνικές αγορές, είναι
απαραίτητες οι ευέλικτες δοµές και επιχειρηµατικές στρατηγικές που θα διευκολύνουν αποτελεσµατικές
αποκρίσεις σε ανάγκες που αλλάζουν. Αυτό περιλαµβάνει τον εντοπισµό αναγκών, τη δηµιουργία
συνεργιών µεταξύ διάφορων κοινωνικών υπηρεσιών, συνεργασία/δικτύωση µε εταίρους και δηµιουργία
οικονοµικών στρατηγικών που θα βασίζονται σε ισχυρά και διαφανή µοντέλα χρηµατοδότησης. Η αξία
και η ποιότητα των κοινωνικών στρατηγικών θα πρέπει να είναι σαφείς στον «έξω κόσµο» και να
διαφηµιστούν µέσω στρατηγικών εµπορίας. Στο πλαίσιο του ανταγωνισµού, θα πρέπει να εφαρµοστούν
οι προσωπικές ικανότητες του κάθε ατόµου και η κοινωνική αναγνώρισή τους.

Αποτελώντας έναν αναγνωρισµένο εταίρο στη συνεργασία µε το κράτος και αναπτύσσοντας τον
κοινωνικό ρόλο των ΜΚΟ
Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί αντανακλούν ένα ευρύ φάσµα συνθηκών ζωής, ενδιαφερόντων,
προβληµάτων και κοινωνικών αναγκών. ∆ιαθέτουν πρακτικές εµπειρίες και ειδικές γνώσεις. Μπορούν
να εκπληρώσουν ένα σηµαντικό ρόλο στο να συνδυάσουν τα ενδιαφέροντα των πολιτών σε συνεκτικές
στρατηγικές για τη βελτίωση του συστήµατος κοινωνικών υπηρεσιών.
Αυτή η τεχνογνωσία θα πρέπει να συγκεντρωθεί, να αιτιολογηθεί και να παρουσιαστεί στον έξω κόσµο
για να διασφαλίσει την αναγνώριση του ρόλου των ΜΚΟ ως ένα οργανωµένο, επαγγελµατικό παροχέα
υπηρεσιών.
Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί κάθε προσπάθεια για τη δικτύωση µε εταίρους και το σχηµατισµό συµµαχιών
µε σκοπό τη βελτίωση του αντίκτυπου της δράσης των ΜΚΟ.
Μόνο κατά αυτό τον τρόπο οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί θα µπορούν να αποτελέσουν κάτι περισσότερο από
απλώς έναν αποτελεσµατικό παροχέα υπηρεσιών και να θεωρηθούν ως απαραίτητοι και ικανοί εταίροι όσον
αφορά τη λήψη αποφάσεων και την καινοτόµο χάραξη πολιτικών στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συµµετέχει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Μοντέλου. Μόνο έτσι θα είναι δυνατή η ανάπτυξη µιας «κοινωνικής Ευρώπης» που θα είναι
αποτελεσµατική και ανταγωνιστική, αλλά επίσης θα διακατέχεται από αλληλεγγύη και κοινωνική
δικαιοσύνη και θα είναι εδραιωµένη στην κοινή κληρονοµιά του κράτους πρόνοιας και σε µια κοινή αίσθηση
της υπηκοότητας.
Πορτρέτο 7
Μητέρα και παιδιά στο περιθώριο της κοινωνίας
Η Lotta Ask ήταν εθισµένη στο τζόγο, γεγονός που έκανε τη ζωή της χαοτική. Είναι σαράντα ετών και
µητέρα τεσσάρων παιδιών. Έχουν κάνει έξωση στην οικογένειά της πολλές φορές κατά καιρούς. Κατά

τη διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων, η µόνη λύση της ήταν να µετακοµίσει µε κάποιο γνωστό της
αρσενικού γένους, αλλά συνήθως αυτός είχε προβλήµατα µε ναρκωτικά και αλκοόλ. Οπότε µετά από
κάποιο καιρό η Lotta έπρεπε να βρει ένα νέο µέρος για να µείνει.
Η Lotta ήταν τυχερή και κατάφερε να αλλάξει τελείως τη ζωή της. Παράτησε το τζόγο, βρήκε δουλειά
και ανέµενε ένα πιο ελπιδοφόρο µέλλον. Η έξωση δεν ήταν µέρος του µέλλοντος αυτού. Αλλά ο άνδρας
µε τον οποίο ζούσε δεν πλήρωνε το νοίκι και για άλλη µια φορά έκαναν έξωση στη Lotta και τα παιδιά
της.
Εφόσον υπήρχαν αρκετά διαµερίσµατα διαθέσιµα στη σουηδική πόλη Borlänge, η Lotta σκέφτηκε ότι
δεν θα είναι πρόβληµα να νοικιάσει ένα νέο διαµέρισµα, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο. Η µεσιτική
εταιρεία, Stora Tunabyggen, που τη διαχειρίζεται το δηµοτικό συµβούλιο της Borlänge, αρνήθηκε. Η
Stora Tunabyggen δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Lotta είχε σταθερή δουλειά και ότι ήταν υπεύθυνη
για τη φροντίδα τεσσάρων ανήλικων παιδιών. Αυτό που τους ένοιαζε ήταν ότι η Lotta είχε ένα µικρό
χρέος στην εταιρεία.
Έτσι προσπάθησε να λάβει ένα «κοινωνικό συµβόλαιο», ένας τρόπος ενοικίασης διαµερίσµατος µέσω
των κοινωνικών αρχών. Οι αρχές υπογράφουν το συµβόλαιο και ο/η ενοικιαστής/-στρια πρέπει να
αποδείξει ότι µπορεί να πληρώνει τους λογαριασµούς. «Αλλά κι αυτοί είπαν όχι. Ένιωθα απελπισµένη.
Είχα κόψει το τζόγο εδώ και δυόµισι χρόνια και είχα δουλειά. Αναρωτιόµουν τι µπορούσα να κάνω και
τι θα απογίνουν τα παιδιά».
Οι κοινωνικές αρχές είπαν στη Lotta ότι θα µπορούσε να απευθυνθεί στον οργανισµό Verdandi, που
διαχειρίζεται το δικό του στεγαστικό έργο στην πόλη Borlänge. Ο Verdandi αναλαµβάνει το ενοίκιο και
την ευθύνη του διαµερίσµατος. Όταν ένας ενοικιαστής έχει ζήσει στο διαµέρισµα για ένα χρόνο και έχει
αποδείξει ότι µπορεί να αλλάξει τη ζωή του και να φροντίσει τον εαυτό του, τότε ο Verdandi του
επιτρέπει να αναλάβει το ενοίκιο. Έτσι η Lotta κατάφερε τελικά να βρει ένα διαµέρισµα για την ίδια και
τα παιδιά της.
Επίσης, µε τη βοήθεια του Verdandi κατάφερε να ξεπληρώσει το χρέος της στη Stora Tunabyggen. «Κάναµε
µια συµφωνία µε τις κοινωνικές αρχές. Ξεπλήρωσα το µεγαλύτερο µέρος του χρέους και µε βοήθησαν µε τα
υπόλοιπα». Σήµερα η Lotta έχει το δικό της διαµέρισµα. Είναι πολύ επιµελής µε τους λογαριασµούς, αλλά το
µέλλον της είναι ακόµη πολύ αβέβαιο.
«Η δουλειά µου στο δηµαρχείο της Borlänge είναι προσωρινή. Λήγει το Μάιο του 2005. Ελπίζω να
παραταθεί. Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό σε αυτό το µέρος της Σουηδίας, οπότε το µέλλον ακόµη
φαίνεται αβέβαιο. Η ευχή µου για το µέλλον είναι να βρω µια πραγµατική δουλειά για να µπορέσω να
κρατήσω το διαµέρισµα».
Κεφάλαιο 9

«Η παγκοσµιοποίηση και ο αντίκτυπός της στα συστήµατα πρόνοιας – από προοπτική κατά της
φτώχειας»50
Μαρία Μαρινάκου
«Με ρωτούν συχνά ποια είναι η πιο σοβαρή µορφή παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωµάτων στον
κόσµο σήµερα και η απάντηση µου είναι σταθερή: η ακραία φτώχεια.»

(Mary Robinson)51
Περίληψη
Το παρόν κεφάλαιο αναλύει τον αντίκτυπο των δυνάµεων της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης στα συστήµατα
πρόνοιας από την προοπτική της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Παρουσιάζει
γεγονότα και στατιστικές παγκόσµιας φτώχειας και ανισότητας και ισχυρίζεται ότι το νεοφιλελεύθερο
ηγεµονικό παράδειγµα σε παγκόσµιο επίπεδο αναγκάζει το σύστηµα κοινωνικής προστασίας να υποχωρήσει
και να διαιρεθεί και δηµιουργεί συγκέντρωση πλούτου σε πρωτοφανή επίπεδα. Εν κατακλείδι, κάνει λόγο για
το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαµόρφωση µιας παγκόσµιας κοινωνικής διάστασης και τις προοπτικές
της παγκόσµιας αλληλεγγύης.
Εισαγωγή
Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα διακριτών πολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών τάσεων, ο όρος
«παγκοσµιοποίηση» έχει γρήγορα αποτελέσει µία από τις πιο δηµοφιλείς λέξεις της σύγχρονης πολιτικής και
ακαδηµαϊκής συζήτησης. Στον κοινό λόγο, η παγκοσµιοποίηση συνήθως λειτουργεί ως κάτι παραπάνω από
συνώνυµο για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα φαινόµενα: η επιδίωξη κλασικών φιλελεύθερων πολιτικών
(ή «ελεύθερης αγοράς») στην παγκόσµια οικονοµία («οικονοµικός φιλελευθερισµός»), η αυξανόµενη
κυριαρχία των δυτικών (ή και αµερικανικών) µορφών πολιτικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής
(«δυτικοποίηση» ή «αµερικανοποίηση» ), η διάδοση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης (η «∆ιαδικτυακή
Επανάσταση»), καθώς και η αντίληψη ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στο κατώφλι συνειδητοποίησης µιας
µοναδικής ενωµένης κοινότητας, του «παγκόσµιου χωριού».
Η παγκοσµιοποίηση συνδέεται κυρίως µε τη απεδαφικοποίηση, σύµφωνα µε την οποία λαµβάνει χώρα µια
αυξανόµενη ποικιλία κοινωνικών δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία των µετεχόντων.
Όπως παρατηρεί ο Jan Aart Scholte «τα παγκόσµια γεγονότα µπορούν – µέσω τηλεπικοινωνιών, ψηφιακών
υπολογιστών, οπτικοακουστικών µέσων και τα λοιπά – να λάβουν χώρα ταυτόχρονα οπουδήποτε και παντού στον
κόσµο»52 . Η παγκοσµιοποίηση αναφέρεται σε αυξηµένες δυνατότητες για δράση µεταξύ και ανάµεσα σε άτοµα
που αντιµετωπίζουν καταστάσεις όπου η τοποθεσία φαίνεται ασήµαντη στην κοινωνική δραστηριότητα.
Επιχειρηµατίες σε διαφορετικές ηπείρους πλέον ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η τηλεόραση επιτρέπει
στους ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται να παρατηρούν τον αντίκτυπο τροµερών πολέµων που διεξάγονται
µακριά από την άνεση των σαλονιών τους. Το ∆ιαδίκτυο επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν στιγµιαία
µεταξύ τους παρά τις τεράστιες γεωγραφικές αποστάσεις που τους χωρίζουν. Τα εδάφη µε την έννοια της
παραδοσιακής έννοιας µιας γεωγραφικής τοποθεσίας δεν αποτελεί πλέον το σύνολο του «κοινωνικού χώρου»
στην οποία λαµβάνει χώρα η ανθρώπινη δραστηριότητα. Με την αρχική έννοια του όρου, η παγκοσµιοποίηση
αναφέρεται στην εξάπλωση νέων µορφών µη-εδαφικής κοινωνικής δραστηριότητας.53
50 – Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου στη Στρατηγική Οµάδα για την
Παγκοσµιοποίηση του EAPN, τους Ludo Horemans, Kaarina Laïne-Häikiö, Ole Meldgaard
για την κινητοποίηση και τις ιδέες τους, επίσης τους Nuria Molina και Fintan Farrell για τα
εποικοδοµητικά τους σχόλια. Επίσης, να ευχαριστήσω τους Chris Jones και Tony Novak για
τις διορατικές ιδέες τους (χρόνια τώρα) στις συζητήσεις µας για την πολιτική της φτώχειας.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στη Phyllis Memou για την υποστήριξη και
την ενθάρρυνση της σε πρόσφατες δύσκολες στιγµές. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν
κεφάλαιο και τυχόν επιπτώσεις αυτών είναι αποκλειστική ευθύνη της συγγραφέως.

51- Mary Robinson, 2002. Cited in Townsend, P. and Gordon, D., World Poverty: New
Policies to Defeat an Old Enemy. Policy Press, 2002.
52 - Scholte J.A., “Beyond the Buzzword: Towards a Critical Theory of Globalization,” in
Kofman, E. and Young, G. (ed.), Globalization: Theory and Practice London: Pinter,1996:
45.

Σύµφωνα µε την Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης για την Παγκοσµιοποίηση και την Ανθρώπινη
Ανάπτυξη του UNDP 1999:29 (Human Development Report on Globalisation and Human
Development), η παγκοσµιοποίηση χαρακτηρίζεται γενικά από:
•
ροές βραχυπρόθεσµων αλλοδαπών επενδύσεων που βασίζονται στο κερδοσκοπικό εµπόριο
συναλλάγµατος, πιο µακροπρόθεσµες αλλοδαπές άµεσες επενδύσεις
•
παγκόσµιο εµπόριο, µε πολιτικές που αποσκοπούν στην περαιτέρω µείωση των εµποδίων στο εµπόριο, το
µερίδιο της παγκόσµιας παραγωγής και εµπορίου που σχετίζεται µε διεθνικές επιχειρήσεις (TNC)
•
τη παγκόσµια διασύνδεση της παραγωγής, εν µέρει λόγω αλλαγών στην τεχνολογία της παραγωγής και
εξυπηρέτησης
•
η µετακίνηση των ανθρώπων για λόγους εµπορίου και εργασίας, η παγκόσµια επαφή µε νέες µορφές
επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της τηλεόρασης και του ∆ιαδικτύου.
Οι διαδικασίες αυτές και τα σχετικά φαινόµενα έχουν οδηγήσει την οικονοµική δραστηριότητα να γίνει
περισσότερο παγκόσµια. Επίσης, έχουν οδηγήσει στην ανάδυση µιας παγκόσµιας κοινωνίας των πολιτών
που µοιράζεται ένα κοινό πολιτικό και πολιτιστικό χώρο. Ωστόσο, σύµφωνα µε την έκθεση του UNDP, τα
παγκόσµια πολιτικά θεσµικά όργανα µένουν πίσω από τις εξελίξεις αυτές και παραµένουν ακινητοποιηµένα
σε µια προηγούµενη ιστορική εποχή διακυβερνητισµού.
Επίσης, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η παγκοσµιοποίηση έχει ζηµιώσει τη δυνατότητα των εθνικών
κυβερνήσεων να δράσουν µε τρόπο κοινωνικά αντισταθµιστικό κι επίσης έχει ζηµιώσει την ικανότητά τους να
λάβουν αυτόνοµες µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές αποφάσεις. Οι κερδοσκόποι συναλλάγµατος και οι
εκροές κεφαλαίων τιµωρούν τις χώρες που επιδιώκουν µακροοικονοµικές πολιτικές που περιλαµβάνουν δαπάνη
χρηµατοδοτούµενη µε έλλειµµα στον προϋπολογισµό.
Οι φορολογικές δυνατότητες χωρών δέχονται προκλήσεις από το φορολογικό ανταγωνισµό, τους φορολογικούς
παραδείσους και τους µηχανισµούς συµβατικών τιµών των πολυεθνικών επιχειρήσεων.54
Οι κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην επιδίωξη µικροοικονοµικών πολιτικών, όπως βιοµηχανικές
στρατηγικές. Οργανισµοί, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ), σπεύδουν να υπενθυµίσουν στις
κυβερνήσεις τα όρια της αυτονοµίας στον τοµέα αυτό. Ισχυρές διεθνικές επιχειρήσεις (TNC) φέρουν
κεφάλαιο, τεχνολογία και διαχείριση στις χώρες φιλοξενίας τους, αλλά χωρίς ευθύνη προς τη χώρα στην οποία
λειτουργούν. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή είναι η κατάσταση όχι µόνο στη χώρα στην οποία λειτουργούν,
αλλά σε οποιαδήποτε χώρα – εφόσον µερικές φορές δεν δεσµεύονται από εθνική νοµοθεσία από τις ‘πατρίδες’
τους όταν λειτουργούν στο εξωτερικό, αλλιώς, στην περίπτωση που δεσµεύονται, απλώς τυχαίνει να
εγγράψουν την επιχείρηση ή να εγκαταστήσουν την έδρα τους σε µια «φιλική» τρίτη χώρα.

Αυτή η πτυχή της «ληστρικής» νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης καταλήγει σε αυξηµένη ανισότητα εντός
και µεταξύ χωρών και σε αυξηµένη πρόκληση φτώχειας, καθώς επίσης καθιστά τα άτοµα περισσότερο
ευάλωτα σε κοινωνικούς κινδύνους, όπως ανεργία, ενώ οι πιθανότητες αποκλεισµού ατόµων, κοινοτήτων,
χωρών και περιφερειών αυξάνονται από τα πιθανά οφέλη της παγκοσµιοποίησης.
Εποµένως, οι κοινωνικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης δηµιουργούν την ανάγκη για περισσότερα, όχι
λιγότερα µέτρα κοινωνικής προστασίας. Η ανισότητα απαιτεί περισσότερη κοινωνική ανακατανοµή · η αδυναµία
απαιτεί την ενδυνάµωση των κοινωνικών δικαιωµάτων, προνοιακών δικαιωµάτων και συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας · ο κοινωνικός αποκλεισµός δηµιουργεί την ανάγκη για στρατηγικές ενδυνάµωσης των ατόµων που
βιώνουν φτώχεια και αποκλεισµό.
Παγκόσµια φτώχεια – τα γεγονότα
Ο Koffi Anan, ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ, σε µία οµιλία του στις 17 Οκτωβρίου του 2000, την
Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, δήλωσε ότι: «Σχεδόν ο µισός πληθυσµός της γης ζει
µε λιγότερα από δύο δολάρια την ηµέρα, αλλά ακόµη και αυτή η στατιστική δεν καταφέρνει να
συλλάβει την ταπείνωση, την αδυναµία και τη βάναυση ταλαιπωρία που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι
φτωχοί ανά τον κόσµο».
Σε όλο τον κόσµο, η ανισότητα ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, ακόµη και στα πιο
πλούσια έθνη αυξάνεται έντονα. Λιγότερα άτοµα γίνονται όλο και πιο «επιτυχηµένα» και εύπορα, ενώ
µια δυσανάλογη µεγαλύτερη µερίδα του πληθυσµού γίνεται όλο και πιο φτωχή. Στην ΕΕ, ένα από τα πιο
εύπορα µέρη του κόσµου, 68 εκατοµµύρια άτοµα ζουν στη φτώχεια και πολλά περισσότερα βιώνουν
διάφορες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού. Εµπλέκονται πολλά ζητήµατα κατά την εξέταση της
παγκόσµιας φτώχεια και ανισότητας. ∆εν αρκεί να πούµε ότι οι φτωχοί είναι φτωχοί λόγω κακής
διακυβέρνησης και περιορισµένων και αποσπασµατικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Μερικές
φορές, οι Βόρειες απόψεις τείνουν να κατηγορούν τις αναπτυσσόµενες χώρες ότι δεν λαµβάνουν υπόψη
τους ότι η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά είναι, δυστυχώς, προβλήµατα κοινά και στα δύο µέρη
του κόσµου. Στην πραγµατικότητα, εξετάζοντας τα στατιστικά για την παγκόσµια συγκέντρωση
πλούτου, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι επειδή οι πλούσιοι
γίνονται πλουσιότεροι και έχουν τη δύναµη να επιβάλλουν άνισες εµπορικές συµφωνίες που ωφελούν
τα συµφέροντά τους στις παγκόσµιες αγορές.
•
Ο µισός πληθυσµός της γης – σχεδόν τρία δισεκατοµµύρια άτοµα – ζουν µε λιγότερα από 2 δολάρια την
ηµέρα.
•
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των πιο φτωχών 48 εθνών (δηλαδή το ένα τέταρτο των χωρών
του κόσµου) είναι λιγότερο από τον πλούτο των τριών πιο εύπορων ατόµων του κόσµου µαζί.
•
Σχεδόν ένα δισεκατοµµύριο άτοµα εισήλθαν στον εικοστό-πρώτο αιώνα χωρίς να µπορούν να
διαβάσουν ένα βιβλίο ή να υπογράψουν τα ονόµατά τους.
•
Λιγότερο από 1 % των παγκόσµιων ετήσιων δαπανών σε όπλα απαιτείτο για να µπουν όλα τα παιδιά στο σχολείο
µέχρι το έτος 2000 κι όµως δεν συνέβη.
•
51 % των εκατό πιο πλούσιων φορέων του κόσµου είναι επιχειρήσεις.

•
Το πιο εύπορο έθνος στη Γη έχει το µεγαλύτερο χάσµα µεταξύ των πλούσιων και αγαθών από κάθε
βιοµηχανοποιηµένο έθνος
•
Όσο πιο φτωχή είναι µια χώρα, τόσο πιο πιθανό είναι ότι οι εξοφλήσεις χρέους αφαιρούνται απευθείας
από τα άτοµα που δεν σύναψαν τα δάνεια ούτε έλαβαν χρήµατα.
•
Το 20% του πληθυσµού στα αναπτυγµένα έθνη καταναλώνει το 86% των αγαθών του κόσµου.
•
Το ανώτατο ένα πέµπτο των ατόµων στις πιο πλούσιες χώρες του κόσµου απολαµβάνει το 82% του
αυξανόµενου εξαγωγικού εµπορίου και το 68% των αλλοδαπών άµεσων επενδύσεων – το κατώτατο ένα
πέµπτο, κάτι περισσότερο από το 1%.
•
Το 1960, το 20% των ατόµων στις πιο πλούσιες χώρες του κόσµου είχε 30 φορές το εισόδηµα του
φτωχότερου 20% - το 1997, 74 φορές πάνω.
Μία ανάλυση µακροπρόθεσµων τάσεων δείχνει ότι η απόσταση µεταξύ των πλουσιότερων και φτωχότερων
χωρών ήταν περίπου:
> 3 προς 1 το 1820
> 11 προς 1 το 1913
> 35 προς 1 το 1950
> 44 προς 1 το 1973
> 72 προς 1 το 1992.55
•
Ο αναπτυσσόµενος κόσµος δαπανάει σήµερα $13 σε εξόφληση χρεών για κάθε $1 που λαµβάνει από
επιχορηγήσεις.
•
Ο συνδυασµός του πλούτου των 200 πλουσιότερων ατόµων του κόσµου άγγιξε το $1 τρισεκατοµµύριο το
2001 · ο συνδυασµός των εισοδηµάτων των 582 εκατοµµυρίων ατόµων που ζουν στις 43 λιγότερο
αναπτυσσόµενες χώρες είναι $146 δισεκατοµµύρια.56
•
Τα πλουσιότερα 50 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική έχουν το ίδιο εισόδηµα µε
2.7 δισεκατοµµύρια φτωχά άτοµα.
•
Οι 497 δισεκατοµµυριούχοι του κόσµου το 2001 κατέγραψαν ένα συνδυασµένο πλούτο αξίας $1.54
τρισεκατοµµυρίων, που ξεπερνάει το συνδυασµό των ακαθάριστων εθνικών προϊόντων όλων των εθνών
της Αφρικής που βρίσκονται κάτω από τη Σαχάρα ($929.3 δισεκατοµµύρια). Επίσης, ξεπερνάει το
συνδυασµό των εισοδηµάτων του φτωχότερου µισού της ανθρωπότητας.
•
Μόνο ένα 12 % του πληθυσµού της Γης χρησιµοποιεί το 85 % του νερού του και αυτό το 12 % δεν ζει στον
Τρίτο Κόσµο.57
•
Όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη και σχεδόν όλους τους άλλους δείκτες, τα τελευταία 20 χρόνια (της
τρέχουσας µορφής της παγκοσµιοποίησης (1980-2000)) έχουν δείξει µια ξεκάθαρη µείωση στην πρόοδο
συγκριτικά µε τις προηγούµενες δύο δεκαετίες (1960-1980). Για κάθε δείκτη, οι χώρες χωρίστηκαν σε πέντε
σχεδόν ίσες οµάδες, σύµφωνα µε το επίπεδο που είχαν επιτύχει στις αρχές της περιόδου (1960 ή 1980).
Μεταξύ των ευρηµάτων της έρευνας ‘Τα Αποτελέσµατα της Παγκοσµιοποίησης 1980-2000: Είκοσι Χρόνια
Φθίνουσας Προόδου’ (The Scorecard on Globalisation 1980-2000: Twenty Years of Diminished Progress),
είναι ότι:58

•
Ανάπτυξη: Η πτώση στα ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης ήταν ιδιαιτέρως έκδηλη και επηρέασε όλες τις
οµάδες ή χώρες.
•
Προσδοκώµενη διάρκεια ζωής: Η πρόοδος στην προσδοκώµενη διάρκεια ζωής µειώθηκες σε τέσσερις
από τις πέντε οµάδες χωρών µε εξαίρεση την υψηλότερη οµάδα (προσδοκώµενη διάρκεια ζωής 69-76
χρόνια).
•
Βρεφική και παιδική θνησιµότητα: Η πρόοδος στη µείωση της βρεφικής θνησιµότητας ήταν σχετικά
χαµηλότερη κατά την περίοδο της παγκοσµιοποίησης (1980-1998) από τις προηγούµενες δύο δεκαετίες.
•
Εκπαίδευση και αλφαβητισµός: Η πρόοδος στην εκπαίδευση επίσης µειώθηκε κατά την περίοδο της
παγκοσµιοποίησης.
Εξετάζοντας τα στατιστικά της παγκόσµιας φτώχειας και ανισότητας, είναι ξεκάθαρο ότι οι Αναπτυξιακοί
Στόχοι της Χιλιετηρίδας του ΟΗΕ έχουν ακόµη δρόµο να διανύσουν µέχρι να επιτύχουν τους στόχους
τους.59 «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη», µια έκθεση του Προγράµµατος της Χιλιετηρίδας του ΟΗΕ, τονίζει
τις σοβαρές αδυναµίες να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετηρίδας µέχρι τις συµπεφωνηµένες
ηµεροµηνίες. Ακόµη κι αν ο κόσµος έχει τα διαθέσιµα µέσα για να τερµατίσει τη φτώχεια, δυστυχώς,
υπάρχει έλλειψη πολιτικής θέλησης.60
Ο αντίκτυπος της παγκοσµιοποίησης στις κοινωνικές πολιτικές και στα κράτη πρόνοιας
Η νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση παρουσιάζει µια πρόκληση στην παροχή κοινωνικής πρόνοιας
τόσο στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες, όσο και στις προοπτικές για δίκαιη κοινωνική ανάπτυξη στις
αναπτυσσόµενες και µεταβατικές οικονοµίες. Η πρόκληση αυτή προέρχεται εν µέρει από την ελεύθερη
φύση της αναδυόµενης παγκόσµιας οικονοµίας και εν µέρει από τα νεοφιλελεύθερα ιδεολογικά ρεύµατα
που κυριαρχούν στην παγκόσµια συζήτηση σχετικά µε κοινωνικές πολιτικές και κοινωνική ανάπτυξη.
Ορισµένες τρέχουσες παγκόσµιες συνθήκες υπονοµεύουν τις προοπτικές για εναλλακτικές που θα µπορούσαν να
δηµιουργήσουν ευκαιρίες για δίκαιη δηµόσια κοινωνική παροχή σε αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες. Οι
συνθήκες αυτές περιλαµβάνουν την προτίµηση της Παγκόσµιας Τράπεζας για ένα δίχτυ ασφαλείας και την
ιδιωτικοποίηση της στρατηγικής για κοινωνική πρόνοια και το Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ). Ο ΠΟΕ
πιέζει για µία ανοιχτή παγκόσµια αγορά σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ασφάλισης. Οι
τρέχουσες τάσεις για απελευθέρωση και ιδιωτικοποιήσεις των δηµόσιων υπηρεσιών έχουν καταλήξει σε
χαµηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, σε διαδικασίες gate-keeping και σε περιορισµένη πρόσβαση για τα
άτοµα που βιώνουν φτώχεια και αποκλεισµό. Αυτές οι ανησυχητικές τάσεις λαµβάνουν χώρα παράλληλα µε µια
σαφή µετατόπιση στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές που αφορούν τη λεγόµενη εκλογίκευση των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλειας, παροχές κατόπιν ελέγχου της απορίας, κλπ. που σχετίζονται µε ένα κυρίαρχο χάσµα
µεταξύ των άξιων και των ανάξιων και των «εχόντων και µη εχόντων».
Επιπλέον, τα διαφορετικά είδη του κράτους πρόνοιας δέχονται διαφορετικές προκλήσεις από την
παγκοσµιοποίηση και έχουν ανταποκριθεί διαφορετικά. Σύµφωνα µε πολλούς κοινωνικούς ερευνητές στο Βορά61,
η παγκοσµιοποίηση έχει θέσει τα κράτη πρόνοιας σε ανταγωνισµό µεταξύ τους. Οι Αγγλοσαξονικές χώρες, που
έχουν σµικρύνει και ιδιωτικοποιήσει την παροχή πρόνοιας είναι σύµφωνες µε την απελευθέρωση της
παγκοσµιοποίησης, αλλά εις βάρος της ισότητας και δικαιοσύνης.
Τα βασισµένα στο χώρο εργασίας συστήµατα πρόνοιας των πρώην σοσιαλιστικών χωρών και τα
βασισµένα στη φορολογία συστήµατα ασφάλισης Bismark που είναι κοινά σε πολλές χώρες της ∆υτικής

Ευρώπης, αποδεικνύονται ευάλωτα απέναντι στις παγκόσµιες ανταγωνιστικές πιέσεις (ενδεικτικό είναι το
παράδειγµα της Γερµανίας σε µειώσεις υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών). Τα κοινωνικά
δηµοκρατικά βασισµένα στην υπηκοότητα συστήµατα πρόνοιας µε χρηµατοδότηση από την κατανάλωση και
τους φόρους εισοδήµατος, που ιδρύθηκαν στις Σκανδιναβικές χώρες, παρά ορισµένες οπισθοχωρήσεις, περιέργως
είναι βιώσιµα απέναντι στις παγκόσµιες ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω της πολιτικής θέλησης για να διατηρηθούν.
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Enemy, Policy Press, 2002.
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Στο Νότο, η παγκοσµιοποίηση έχει δηµιουργήσει την ύπαρξη χρέους που έχει υπονοµεύσει τη
δυνατότητα των κυβερνήσεων να διασφαλίσουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική
προστασία. Έχει απειλήσει τα κοινωνικά και εργατικά πρότυπα, έχει περιορίσει τα κοινωνικά
δικαιώµατα, έχει κατακερµατίσει τις πολιτικές ανακατανοµής και έχει δηµιουργήσει περιφέρειες και
κοινότητες που έχουν µείνει πίσω. Στις αποκαλούµενες χώρες του τρίτου κόσµου, η παγκοσµιοποίηση
έχει φέρει νέους παίκτες στη δηµιουργία κρατικής κοινωνικής πολιτικής. ∆ιεθνείς οργανισµοί, όπως το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου
(ΠΟΕ) και υπηρεσίες του ΟΗΕ, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ), ο ∆ιεθνής Οργανισµός
Εργασίας (∆ΟΕ) έχουν εµπλακεί στη σύσταση πολιτικών για τις χώρες. Αυτό έχει δηµιουργήσει µια
παγκόσµια συζήτηση σχετικά µε επιθυµητές εθνικές κοινωνικές πολιτικές. Η εντός της χώρας πολιτική
για την πρόνοια έχει λάβει παγκόσµια διάσταση µε πολλές ιδέες που διενεργούνται εντός και µεταξύ
∆ιεθνών Οργανισµών για την επίτευξη οικονοµικών στόχων εις βάρος της κοινωνικής συνοχής. Η µάχη
για πολιτικές συνταξιοδότησης σε πρώην κοµµουνιστικές χώρες µεταξύ της Παγκόσµιας Τράπεζας και
του ∆ιεθνή Οργανισµού Εργασίας αποτελεί κλασικό παράδειγµα.62
Εν περιλήψει, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η παγκοσµιοποίηση θέτει κυρίως τα κράτη πρόνοιας σε
ανταγωνισµό µεταξύ τους. Οι κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν το ερώτηµα ‘ποιος τύπος κοινωνικής πολιτικής
αρµόζει καλύτερα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα’ χωρίς πραγµατικές ανησυχίες για την κοινωνική
αλληλεγγύη. Παρόλο που τα νότια κράτη πρόνοιας µπορεί να έχουν την ικανότητα να διατηρήσουν δίκαιες
προσεγγίσεις στην κοινωνική πολιτική και τα κοινωνικά δικαιώµατα (βέβαια η πολιτική θέληση για αυτό δεν
είναι πάντα εµφανής) σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, δεν έχουν έτσι τα πράγµατα για τα
ανατολικά και βόρεια συστήµατα πρόνοιας.
Η µάχη µεταξύ φιλελεύθερων και σοσιαλιστικών δηµοκρατικών προσεγγίσεων στις οικονοµικές και
κοινωνικές πολιτικές λαµβάνει παγκόσµια διάσταση. Το ερώτηµα για το εάν η νεοφιλελεύθερη

παγκοσµιοποίηση µπορεί να ενδώσει σε µια κοινωνική µεταρρυθµιστική παγκοσµιοποίηση παραµένει
ανοιχτό, παρόλο που οι πρόσφατες θέσεις του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριου Barroso,
για το µέλλον της Στρατηγικής της Λισαβόνας, υποδεικνύουν ότι υπάρχει µια στροφή στην αντίληψη της
ΕΕ προς περισσότερους στόχους οικονοµικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας εις βάρος της
κοινωνικής ενσωµάτωσης και κοινωνικής συνοχής (οι Ευρωπαϊκοί Κοινωνικοί ΜΚΟ απάντησαν στον
κύριο Barroso ότι «δεν πρόκειται για νέα στρατηγική, αλλά για νέα τραγωδία» 2005).
Εν κατακλείδι µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί παγκόσµιες ιδιωτικές αγορές
για κοινωνικές παροχές µε σοβαρές επιπτώσεις στα άτοµα που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισµό. Το αυξηµένο ελεύθερο εµπόριο δηµιουργεί τη πιθανότητα κυρίως αµερικανικών και
ευρωπαϊκών ιδιωτικών παροχέων υγειονοµικής φροντίδας και νοσοκοµείων, παροχέων εκπαίδευσης,
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εταιρειών κοινωνικής ασφάλισης που θα επωφελούνται από µια
διεθνή αγορά µέσης τάξης στην ιδιωτική κοινωνική παροχή. Η επίπτωση αυτής της ανάπτυξης για τη
διατήρηση διαταξικών, φύλου και φυλετικών αλληλεγγυών εντός µιας χώρας και µεταξύ χωρών στο
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης έχει αρχίσει να γίνεται πολύ περιορισµένη.
Για να αποφύγουµε έναν ανταγωνισµό τύπου ‘αγώνα προς τον πάτο’ µεταξύ των κρατών πρόνοιας και
να µπορέσουµε να διατηρήσουµε και να ενισχύσουµε τα συστήµατα πρόνοιας ανά τον κόσµο απαιτείται
ένας ευρύτερος κανονισµός σε παγκόσµιο επίπεδο. Μία παγκόσµια αγορά χωρίς παγκόσµιους θεσµούς
(ή παγκόσµια διακυβέρνηση) πιθανώς να αφήσει τους πιο αδύναµους απροστάτευτους. Θα πρέπει να
υπάρξει αναγνώριση ότι τα ηθικά ζητήµατα που τίθενται από την πόλωση του πλούτου, του
εισοδήµατος και της δύναµης και µαζί µε αυτά, οι τεράστιες ασυµµετρίες στις ευκαιρίες της ζωής δεν
µπορούν να αφεθούν προς επίλυση στις αγορές. Η σοσιαλιστική δηµοκρατία σε παγκόσµιο επίπεδο
συνεπάγεται την επιδίωξη µιας οικονοµικής ηµερήσιας διάταξης που ρυθµίζει την απελευθέρωση των
αγορών µε προγράµµατα µείωσης της φτώχειας και την άµεση προστασία των ευάλωτων – βοράς,
νότος, ανατολή και δύση. Η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να παρέχει µια δυναµική κινητήριο δύναµη
για την επίτευξη των στόχων της ανθρώπινης ανάπτυξης. Αλλά η ελεύθερη οικονοµική ανάπτυξη που
απλώς ακολουθεί τους υπάρχοντες κανόνες και τα παγιωµένα συµφέροντα της παγκόσµιας οικονοµίας
δεν θα οδηγήσει στην ευηµερία όλων. Η οικονοµική ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως µέσο για
ένα σκοπό και όχι ως αυτοσκοπός.63
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο στο παγκόσµιο πλαίσιο
Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι ένα σηµαντικό µέρος των επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης και της
υπερεθνικής ενσωµάτωσης στην περικοπή του κράτους πρόνοιας έχει επικεντρωθεί στην πλήρη
απασχόληση, ένα από τα θεµέλια των µεταπολεµικών ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας, η υποτιµολόγηση
του οποίου µπορεί µε τη σειρά του να έχει επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση και υπηρεσίες. Η
απελευθέρωση των διασυνοριακών µετακινήσεων του κεφαλαίου έχει σε µεγάλο βαθµό αντιστρέψει την
κατάσταση προς όφελος των κυβερνήσεων που προσπαθούν να διασφαλίσουν την πλήρη απασχόληση.
Εντός της ΕΕ οι εξελίξεις που περιορίζουν τις επιλογές οικονοµικών πολιτικών των κυβερνήσεων σε χώρες
µέλη είναι σηµαντικές. Η επιστροφή της µαζικής ανεργίας και οι προσπάθειες για περικοπές στα κοινωνικά
δικαιώµατα των πολιτών που καταλήγουν σε αυξήσεις της φτώχειας, ανισότητας και κοινωνικού
αποκλεισµού, εµφανίζονται ως αναθεώρηση του σαφούς κοινωνικού συµβολαίου, του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Μοντέλου που εδραιώθηκε στη ∆υτική Ευρώπη µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.64
Ο Jürgen Habermas έχει προσπαθήσει να διατυπώσει µια υπεράσπιση της ΕΕ την οποία αντιλαµβάνεται ως
βασικό βήµα προς την υπερεθνική δηµοκρατία. «Εάν η ΕΕ πρόκειται να βοηθήσει επιτυχώς στη διάσωση της
αρχής της λαϊκής διακυβέρνησης σε ένα κόσµο όπου η φθορά µιας δηµοκρατίας βασισµένης σε έθνη κράτη

καθιστά τη δηµοκρατία ευάλωτη, τότε η ΕΕ θα πρέπει να ενδυναµώσει τα εκλεγµένα όργανα εκπροσώπησης
και να εγγυηθεί καλύτερα τα αστικά, πολιτικά και οικονοµικά δικαιώµατα όλων των Ευρωπαίων».65
Ωστόσο, τέσσερα χρόνια µετά την παράδοση στη Λισαβόνα και το Συµβούλιο την άνοιξη του 2004
συνοδευµένο από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Barroso, είναι ξεκάθαρο ότι οι πτυχές της Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης της Στρατηγικής της Λισαβόνας στη δέσµευση της να «καταστήσει ένα αποφασιστικό
αντίκτυπο στην εξάλειψη της φτώχειας µέχρι το έτος 2010» έχει αρχίσει να αποτελεί «χίµαιρα».
Υπάρχει µια αυξανόµενη αντιφατική συζήτηση που λαµβάνει χώρα στην Ευρώπη από το 2000,
προσπαθώντας να επηρεάσει τις µελλοντικές κατευθύνσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας και πρόσφατα
κυριαρχεί σε πολιτικές συζητήσεις, κυρίως εν όψει της Ενδιάµεσης Αναθεώρησης το 2005 και πιθανών
αναπροσαρµογών. Η συζήτηση αυτή χαρακτηρίζεται από ισχυρή πόλωση απόψεων, πολιτικών και
ιδεολογικών, και φαίνεται ότι ήδη διαµορφώνει το έδαφος για µελλοντικές εξελίξεις. Από τη µία πλευρά, όχι
µόνο δεξιά πολιτικά κόµµατα, αλλά και οργανισµοί και θεσµοί που εκπροσωπούν την άποψη υπέρ της
ανάπτυξης και ανταγωνισµού, προτρέπουν περισσότερο «απελευθερωµένες» αγορές, αυξηµένα (ευέλικτα)
επίπεδα απασχόλησης µε κάθε κόστος, ιδιωτικοποίηση δηµόσιων υπηρεσιών και εκσυγχρονισµό
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας από την άποψη των περικοπών και παροχή τύπου ‘µείωσης τιµών’ των
κρατών πρόνοιας. Από την άλλη πλευρά, τα παραδοσιακά σοσιαλιστικά δηµοκρατικά κόµµατα, οι
οργανισµοί της αστικής κοινωνίας µε πολλούς ΜΚΟ στο προσκήνιο της συζήτησης ισχυρίζονται ότι η
δύναµη της στρατηγικής της Λισαβόνας βρίσκεται στην εξισορρόπηση των οικονοµικών, εργασιακών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και στο όραµά της για κοινωνικά συνεκτικές κοινωνικές και
αυτή η ισορροπία θα πρέπει να διατηρηθεί. Μέχρι σήµερα, η Λισαβόνα δεν έχει επιτύχει την ισορροπία αυτή.
Οι πτυχές της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης και Περιβάλλοντος (παρόλο που η ΕΕ υπέγραψε το πρωτόκολλο
του Kyoto) θυσιάζονται προς µια µονόδροµη πορεία ανάπτυξης και ανταγωνισµού. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
για την Καταπολέµηση της Φτώχειας στις τελευταίες Στρογγυλές Τράπεζες για την Κοινωνική Ενσωµάτωση
στο Τορίνο και το Ρότερνταµ έκανε λόγο για «περισσότερη πολιτική ενέργεια στη πραγµατοποίηση της
στρατηγικής της Λισαβόνας, δηλώνοντας ότι η ορµή που χαρακτήρισε την Ευρώπη: µια κοινή δέσµευση για
κοινωνικά δικαιώµατα για όλους, αλληλεγγύη και ισότητα, µε την υποστήριξη µιας υψηλού επιπέδου
κοινωνικής προστασίας, ποτέ δεν φαινόταν τόσο ανασφαλής».
Η αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισαβόνας εστιάζοντας σε δουλειές και ανάπτυξη κινδυνεύει να έρθει σε
σοβαρή αντίφαση µε τις δεσµεύσεις των Ηγετών Κρατών και Κυβερνήσεων στο Συµβούλιο την άνοιξη του
2005 ότι η στρατηγική παραµένει σε ισορροπία ανάµεσα στις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
πτυχές της. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η αντίφαση, απαιτείται να δοθεί ίση βαρύτητα και πολιτική προσοχή
στην αναθεωρηµένη Στρατηγική Ενσωµάτωσης της ΕΕ και τη Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης, όπως και στη
Στρατηγική για την Απασχόληση και Ανάπτυξη.
62 - Deacon, B Global Social Policy: International Organizations and the Future of Welfare.
London: Sage, 1997.
63 - Held, D Global Covenant: The Social Democratic Alternative to the Washington
Consensus. Cambridge, Polity Press, 2004.
64 - Fligsten, N., ¬Merand F, Globalization or Europeanization? Evidence on the European
economy since 1980. Acta Social. 45:7 22, 2002.
65 - Habermas, J., The Postnational Constellation: Political Essays , Cambridge, USA: MIT
Press, 2001: 58-113.

Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήµατα για αλλαγή στην τρέχουσα πολιτική συζήτηση της ΕΕ και τον
προσανατολισµό των πολιτικών ειδικά στην κοινωνική προστασία µε σκοπό να τεθούν η κοινωνική
ενσωµάτωση, η κοινωνική συνοχή και η εξάλειψη των διακρίσεων στο κέντρο του εκσυγχρονισµού των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Χωρίς περικοπή, αλλά ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωµάτων για
όλους. Οι εκστρατείες της κοινωνίας των πολιτών έχουν δείξει ότι η αυξηµένη οικονοµική ανάπτυξη δεν
συνεπάγεται απαραίτητα τη µείωση της φτώχειας.
Αντιθέτως, αν δεν τεθούν σε ισχύ πραγµατικές κάθετες πολιτικές ανακατανοµής, η ανάπτυξη που θα
συσσωρεύεται στα χέρια λίγων, µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερες ανισότητες. Οµοίως, η αύξηση στα
ποσοστά απασχόλησης είναι σηµαντική και απαραίτητη, αλλά δεν συνεπάγεται αυτοµάτως ότι η
εισχώρηση στην αγορά εργασίας αποτελεί διαφυγή από τη φτώχεια. Σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
υπάρχουν 11.4 εκατοµµύρια φτωχοί εργαζόµενοι, το διπλάσιο από το ποσοστό των ανέργων.
Εάν η ΕΕ πρόκειται να διαδραµατίσει ένα ρόλο στο παγκόσµιο πλαίσιο ως «αντίποδας» του ηγεµονικού
νεοφιλελεύθερου αµερικανικού παραδείγµατος κυριαρχίας της ελεύθερης αγοράς, τότε το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Μοντέλο θα πρέπει να ενδυναµωθεί και να ενισχυθεί. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η
οικονοµική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν είναι αντικρουόµενοι στόχοι και ότι (για να
παραφράσω το παράδειγµα του Barroso) «ένας πατέρας µπορεί να φροντίσει όλα τα παιδιά του
ταυτόχρονα, ακόµη κι αν ένα από αυτά (κατά τη γνώµη του, η οικονοµική ανάπτυξη) έχει περισσότερες
ανάγκες από τα υπόλοιπα».
Στην αναφορά του «Ευρώπη και η Νέα Παγκόσµια Τάξη Πραγµάτων» (2003) (“Europe and the New Global
Order”), o Paul N. Razsmusen ισχυρίζεται ότι η πολιτική ικανότητα της ΕΕ να δρα σε παγκόσµιο επίπεδο έχει
αρχίσει να γίνεται κρίσιµη. «Σε πολιτικό επίπεδο, η ΕΕ χρειάζεται µια Παγκόσµια Στρατηγική Έννοια. Θα
πρέπει να επανεξετάσει τη δυνατότητά της να δρα από γεωπολιτική άποψη». Προτρέπει την ΕΕ να εφαρµόσει
µια έννοια και µια ηµερήσια διάταξη αυτού του είδους και να ενδυναµώσει τις θεσµικές και πολιτικές
ικανότητές της ως διεθνής παίκτης. «Για µετατρέψουµε την παγκοσµιοποίηση από απειλή στο οικονοµικό και
πολιτικό µας µοντέλο σε µια νέα οικονοµική και κοινωνική ευκαιρία, χρειαζόµαστε µια νέα ολοκληρωµένη
εσωτερική ηµερήσια διάταξη πολιτικών».
Γενικά αυτή η ηµερήσια διάταξη θα πρέπει να περιλαµβάνει:
•
Την εκ νέου ενεργοποίηση και διεύρυνση της στρατηγικής της Λισαβόνας για περισσότερες και καλύτερες
δουλειές, κοινωνική συνοχή, υψηλότερη ανάπτυξη και ένα υγιές περιβάλλον µε:
•
Τη σηµαντική βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης για να εξοπλίσουµε τους ανθρώπους
να αντιµετωπίσουν τις αλλαγές και να τους ενδυναµώσουµε να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους σε ένα
ανοιχτό κόσµο.
•
Τη δηµιουργία νέων γνώσεων και καινοτοµιών µέσω των αυξηµένων επενδύσεων σε δηµόσια και ιδιωτική
έρευνα.
•
Τη διασφάλιση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις υλοποιούν τις δεσµεύσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας
αποτελεσµατικά, και µέσω θεσµικών αλλαγών εάν είναι απαραίτητο.
•
Τη λήψη συγκεντρωµένης δράσης για βιώσιµες δοµές παραγωγής και κατανάλωσης να σπάσουν το
δεσµό ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη που χρειαζόµαστε και την πίεση σε φυσικούς πόρους και
στο περιβάλλον ειδικά µέσω περισσότερων επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες.

Στην Παγκόσµια Παγίδα υπάρχουν ορισµένα ισχυρά επιχειρήµατα που υποδεικνύουν ότι εάν
αποφευχθούν οι κίνδυνοι της παγκόσµιας οικονοµικής απελευθέρωσης:
Οι χώρες της Ευρώπης µπορούν και θα πρέπει να ξεκινήσουν να δρουν συλλογικά κατά του κινδύνου
αυτού (µιας απελευθερωµένης παγκοσµιοποίησης), αλλά η λύση δεν βρίσκεται στην αντιπαράθεση ενός
Φρουρίου Ευρώπη στο επερχόµενο Φρούριο Αµερική…ο στόχος θα είναι να αντιµετωπιστεί ο
καταστροφικός …φιλελευθερισµός µε µία ισχυρή και εφικτή ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση…στον
αδέσµευτο παγκόσµιο καπιταλισµό µόνο µια ενωµένη Ευρώπη θα µπορέσει να επιβιώσει από νέους
κανόνες παρέχοντας µια µεγαλύτερη κοινωνική ισορροπία και οικολογική αναδόµηση…Μια
Ευρωπαϊκή Ένωση πραγµατικά άξια του ονόµατός της θα µπορούσε να επιµείνει ότι οι φορολογικοί
παράδεισοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να απαιτήσει την ενίσχυση ελάχιστων κοινωνικών και
οικολογικών επιπέδων ή να αυξήσει το φόρο του κύκλου εργασιών στο κεφάλαιο και το εµπόριο
συναλλάγµατος.66
Παρόµοιες συστάσεις προέκυψαν από την αναφορά του Rasmusen που τονίζει τις άµεσες δράσεις προς:
Πρώτον, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη προοδευτική ανάπτυξη µιας πραγµατικά παγκόσµιας νοµικής τάξης
πραγµάτων. Με την πρόσφατη εµπειρία της, η ΕΕ θα µπορούσε να προτείνει µια Παγκόσµια Καταστατική
Χάρτα Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, που θα βασίζεται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και τις συµφωνίες του ΟΗΕ για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα, καθώς και για τα οικονοµικά
και κοινωνικά δικαιώµατα. Μία βελτιωµένη παγκόσµια νοµική τάξη πραγµάτων θα πρέπει να δεχθεί την
υποστήριξη πραγµατικά παγκόσµιων και δίκαιων θεσµικών οργάνων, που έχουν την ικανότητα να επιβάλλουν
όλες τις διεθνώς συµπεφωνηµένες δεσµεύσεις – συµπεριλαµβανοµένων όσων αναφέρονται σε µια ίση
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. ∆εύτερον, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει µια πιο φιλόδοξη µεταρρύθµιση
του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας για καλύτερη διακυβέρνηση γενικά και το διεθνή ρυθµιστικό πλαίσιο
για τον οικονοµικό τοµέα ειδικά. Η ΕΕ επίσης θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη δηµιουργία µιας Παγκόσµιας
Οικονοµικής Αρχής. Προς το παρόν, αναφορικά µε τους παγκόσµιους οικονοµικούς και χρηµατο-οικονοµικούς
οργανισµούς (∆ΝΤ και Παγκόσµια Τράπεζα), η Ευρώπη διατηρεί µια ιδιαίτερα ασυνεπή στάση. Ενώ η ΕΕ
είναι ένας από τους µεγαλύτερους µετέχοντες, προσπαθεί να εµείνει στην καθεστηκυία τάξη που κυριαρχούσε
το 1945. Εάν η ΕΕ πρόκειται να υποστηρίξει πιο δίκαιους διακανονισµούς στην παγκόσµια οικονοµική
διακυβέρνηση, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να είναι έτοιµη να παραιτηθεί του δικού της µεριδίου εξουσίας στο
Ταµείο και την Τράπεζα που δεν αντιστοιχεί πλέον στη βαρύτητα της στην παγκόσµια οικονοµία.
Τρίτον, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει µια νέα ηµερήσια διάταξη για την παγκόσµια φορολόγηση που θα
οδηγεί σε διεθνή συµφωνία ή κώδικα συµπεριφοράς για τα φορολογικά συστήµατα, µειώνοντας τις
επιζήµιες φορολογικές πρακτικές και σταδιακά εξαλείφοντας τους φορολογικούς παραδείσους. Τέταρτον,
η ΕΕ θα πρέπει να αντιµετωπίσει τη νέα της παγκόσµια οικονοµική ευθύνη που προέρχεται από τη
νοµισµατική ένωση και το συνολικό οικονοµικό µέγεθος της διευρυµένης Ευρώπης των 25 µελών. Η
απόδοση της οικονοµικής ανάπτυξης της Ευρώπης αποτελεί σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ένα
παγκόσµιο θέµα.
Όντως η ΕΕ παίζει ένα τόσο παγκοσµίως προοδευτικό ρόλο;
Χρειάζονται αλλαγές στις πολιτικές σε πολύ γενικό επίπεδο, αλλά και σε ένα πλήθος ειδικών τοµέων,
στην οργάνωση και διαδικασία. Επίσης χρειάζονται πρωτοβουλίες. Σε γενικό επίπεδο, αυτό που
απαιτείται είναι η διαµόρφωση µιας πιο ξεκάθαρης και πιο συνεπούς ευρωπαϊκής πολιτικής που θα
αντιµετωπίζει τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης. Εάν επιτευχθεί µια υψηλού
επιπέδου διακυβερνητική συµφωνία, οι προοπτικές της Ευρώπης να µιλάει µε µία δυνατή φωνή για µια
κοινωνικά υπεύθυνη παγκοσµιοποίηση θα αυξηθούν. Οµοίως, υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη συνοχή
σε όλες τις διάφορες διαστάσεις των ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι εσωτερικές συζητήσεις για τη

φορολογική εναρµόνιση δεν έχουν νόηµα εάν δεν συνδέονται µε συζητήσεις για τη παγκόσµια
οικονοµική ρύθµιση, ή συζητήσεις για εσωτερική κοινωνική πολιτική.

Καταληκτικά σχόλια
Μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της παγκόσµιας αλληλεγγύης; Είναι δυνατή η ύπαρξη ενός άλλου
κόσµου ή άλλων κόσµων όπως είχαν υπονοήσει τα Παγκόσµια Κοινωνικά Συνέδρια του 2000;
Υπάρχουν πολιτικές παγκόσµιες δυνάµεις που µπορούν να αλλάξουν τις παγκόσµιες νεοφιλελεύθερες
τάσεις;
Πιστεύουµε ότι η κυρίαρχη προοπτική της παγκοσµιοποίησης θα πρέπει να στραφεί περισσότερο από τη
στενή ενασχόληση µε αγορές προς µια ευρύτερη ενασχόληση µε άτοµα. Η παγκοσµιοποίηση θα πρέπει να
µεταφερθεί από το υψηλό βήµα των εταιρικών συµβουλίων και υπουργικών συναντήσεων στις ανάγκες
των ατόµων στις κοινότητες που ζουν. Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης αφορά την εργασία,
την υγεία και την εκπαίδευση – αλλά εκτείνεται και πέρα αυτών. Πρόκειται για τη διάσταση της
παγκοσµιοποίησης την οποία βιώνουν οι άνθρωποι στην καθηµερινή τους εργασία και ζωή: το σύνολο των
προσδοκιών τους για δηµοκρατική συµµετοχή και υλική ευηµερία. Μια καλύτερη παγκοσµιοποίηση είναι
το κλειδί για καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή για όλο τον κόσµο τον 21ο αιώνα.67
Ωστόσο, η ανάπτυξη – όπως κι αν έχει οριστεί – θα πρέπει να γίνει αντιληπτή όχι µόνο ως διαδικασία
συσσώρευσης ή αλλαγής, αλλά περισσότερο ως συλλογικό αγαθό. Μερικές φορές το πρόβληµα είναι η
ίδια η «ανάπτυξη», όταν επιβάλλεται χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες ορισµένων
πλαισίων.
66 - Martin’s et al., The Global Trap, 1997, pp.219.
67 - Report of the World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair
Globalization: Creating Opportunities for All, 2004 p. vii
Ωστόσο, οι εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές δεν τροποποιούνται πάντα µε βάση τις αρχές θεµελιωδών
ανθρώπινων δικαιωµάτων. Αντ’ αυτού, οι αναπτυξιακές στρατηγικές υπόκειντο σε γενικούς στόχους
ανάπτυξης στην αναδυόµενη παγκόσµια αγορά. Μία από τις µεγαλύτερες ψευδαισθήσεις των
τελευταίων δεκαετιών ήταν ότι οι δυνάµεις της αγοράς µπορούν από µόνες τους να ‘σώσουν’ τις
φτωχότερες χώρες και τους φτωχότερους πληθυσµούς σε όλες τις χώρες από το τέλµα που βρίσκονται.
Οι αναπτυξιακές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για τη µείωση της φτώχειας, δεν µπορούν να αφεθούν
µόνο στις αγορές.
Οι κοινωνικές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και
τη µείωση των επίµονων κατηγορηµατικών ανισοτήτων θα πρέπει να εστιάσουν στις ανάγκες και τα
δικαιώµατα συγκεκριµένων κατηγοριών ή οµάδων στην κοινωνία. Και µάλιστα θα πρέπει να γίνει αυτό
σε τοµείς που θα κάνουν τη διαφορά: δηλαδή, σε παραγωγικές δραστηριότητες και ιδιοκτησία και σε
έλεγχο των µέσων παραγωγής και στις απολαβές της εργασίας, στην οργάνωση του χώρου εργασίας,
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στο νοµικό πλαίσιο διευκολύνοντας την αυτόνοµη συµµετοχή, στο
σεβασµό προς τις πολιτισµικές διαφορές και τις κοινωνικές ταυτότητες και φυσικά, στη δηµοκρατική
διακυβέρνηση.

Οι ανθρώπινες ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα εξυπηρετούνται καλύτερα µε την έκφραση
συµµετοχικών θεσµών προσανατολισµένων στον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. ∆εν θα
πρέπει να αντιλαµβανόµαστε το κράτος µόνο ως ρυθµιστικό µηχανισµό για διάφορα και µερικές φορές
αντικρουόµενα συµφέροντα, αλλά και ως όργανο για την επίτευξη κοινωνικά επιθυµητών συλλογικών
αγαθών και της ευηµερίας όλων των µελών της κοινωνίας. Ένα τέτοιο κράτος µπορεί να δοµηθεί µόνο από
το λαϊκό στρώµα και να καρποφορήσει σε δηµοκρατικό περιβάλλον. Είναι υπόλογο σε όλα τα επίπεδα και
συνδέεται µε διάφορους άλλους θεσµούς της κοινωνίας των πολιτών. Οι θεσµοί αυτοί, µε τη σειρά τους,
θα πρέπει να αποτελέσουν τη δύναµη της αντιπολίτευσης προς την κρατική εξουσία. Η
δηµοκρατικοποίηση, η αποκέντρωση, η απελευθέρωση και η αυτονόµηση είναι όλες έννοιες που
συνδέονται µε το κοινωνικά υπόλογο κράτος.
Οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικών θα πρέπει να καταλάβουν ότι η αγορά εξυπηρετεί µόνο ως απαραίτητος
µηχανισµός για τη διανοµή ορισµένων ειδών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και ως ερέθισµα για
αλλαγές στην παραγωγικότητα – όχι ως κριτής και παροχέας κοινωνικά πολύτιµων συλλογικών αγαθών.
Αυτά τα συλλογικά αγαθά µπορούν να αποκτηθούν µέσω της πολιτικής: η πολιτική της δόµησης
συµφωνιών, συλλογική συµµετοχή, διαφανής λήψη αποφάσεων και δηµοκρατικές δεσµεύσεις,
εµπνευσµένες από τις αξίες της ελευθερίας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει µια βιώσιµη παγκόσµια ηµερήσια διάταξη πολιτικών που θα συνδυάζει
την καταπολέµηση της φτώχειας µε την περιβαλλοντική ισορροπία. Αυτό ξεκίνησε στο Γιοχάνεσµπουργκ
το 2002 και η υλοποίησή του παραµένει µη προσεγγίσιµη. Η αντιπολίτευση παραµένει ισχυρή σε µερικές
βιοµηχανοποιηµένες χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και σε µερικές αναπτυσσόµενες χώρες. Η ΕΕ θα
πρέπει να προτείνει µια νέα συµφωνία σε παγκόσµιο επίπεδο για να διασφαλίσει τη βιώσιµη ανάπτυξη
βαθιά µέσα στην παγκόσµια ηµερήσια διάταξη πολιτικών.
Τα δύο εκατοµµύρια ατόµων που ζουν µε λιγότερα από δύο δολάρια την ηµέρα θέτουν ένα σοβαρό
ερώτηµα στη νοµιµότητα του παγκόσµιου οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος. Πολλά νέα
παγκόσµια κοινωνικά κινήµατα, όπως το Παγκόσµιο Κοινωνικό Συνέδριο, έχουν αναπτύξει ισχυρούς
αντιπολιτευτικούς διαλόγους, συζητώντας για παγκόσµιες εναλλακτικές λύσεις και παρέχοντας ανοιχτό
χώρο για δηµιουργικό διάλογο για όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά των ΜΚΟ.
Μέσω αυτών των διαδικασιών ανάπτυξης ισχυρών συµµαχιών θα ενισχυθεί – και τελικά θα
πραγµατωθεί – η µάχη για παγκόσµια κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ισότητα για όλους.
Πορτρέτο 8
Πορεία µετ’ εµποδίων προς την Ενσωµάτωση
Η παρούσα µελέτη περίπτωσης αρχικά ετοιµάστηκε για µια άσκηση Αξιολόγησης Οµοτίµων µε θέµα
την ενσωµάτωση µεταναστών που έλαβε χώρα στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2004.
Καταγόµενη από το Mali, η κυρία Χ µένει µόνη της µε το µωρό της 16 µηνών. Βρίσκεται στη Γαλλία
εδώ και δύο χρόνια χωρίς χαρτιά και σταθερή στέγη. Την υπόθεση είχε αναλάβει µια οργάνωση που τη
βοήθησε να λάβει νόµιµα χαρτιά και στην προσπάθειά της να ρυθµίσει την κατάστασή της. Οι
προσπάθειες αυτές τελικά καρποφόρησαν και πρόκειται να λάβει άδεια παραµονής ενός έτους. Ζει µε τη
φροντίδα του συλλόγου σε ξενώνα µε το παιδί της τους τελευταίους µήνες στο κέντρο Επείγουσας
Ιατρικής Φροντίδας (SAMU) του Παρισιού. Η κατάστασή της είναι πολύ ασταθής εφόσον αναγκάζεται
να αλλάζει τακτικά δωµάτιο και η µόνη στήριξή της είναι ο σύλλογος που τη βοηθάει να τη ρυθµίσει.
Πλέον εµπίπτει στην κατηγορία «πρόσφυγας προσφάτως εισελθών σε γαλλικό έδαφος».

Την κάλεσαν πρόσφατα για το ιατρικό τεστ OMI (υποχρεωτικό για άδεια παραµονής ενός έτους), αλλά
της ζήτησαν να εµφανιστεί χωρίς το µωρό της, πράγµα που σήµαινε ότι ο σύλλογος θα έπρεπε να το
φροντίσει κατά την επίσκεψή της στο κέντρο.
Στη συνέχεια, της ζήτησαν να παραβρεθεί στη µονοήµερη εισαγωγική οµιλία «Η ζωή στη Γαλλία». Και πάλι
προέκυψε το πρόβληµα µε τη φροντίδα του µωρού και λύθηκε κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά την εκπαίδευσή
της, αξιολογήθηκαν οι γλωσσικές ικανότητες της κυρίας Χ και επέστρεψε µε ένα χαρτί που την ταξινοµούσε
στην 4η κατηγορία. Ο σύλλογος δεν γνώριζε τι σηµαίνει αυτό. Έπρεπε να υπογράψει τη Σύµβαση
Ενσωµάτωσης, αλλά ποτέ δεν την ενηµέρωσαν ότι είχε το δικαίωµα να αρνηθεί. Ούτως ή άλλως, δεν
γνωρίζουµε εάν η Σύµβαση Ενσωµάτωσης είναι καθοριστική για την απόφαση της κυβέρνησης να αφήσει το
µετανάστη να µείνει στη Γαλλία.
Η κυρία Χ σύντοµα θα πρέπει να λάβει µέρος στην οµιλία για το γαλλικό διοικητικό σύστηµα, που θα πρέπει και
πάλι να λύσει το πρόβληµα µε τη φύλαξη του µωρού.
Ο σύλλογος που την βοηθάει και οργανώνει τα µαθήµατα γλώσσας δεν έχει επιλεγεί µέσω µειοδοτικών
διαγωνισµών (µόνο δύο οργανώσεις έχουν επιλεγεί σε όλο το Παρίσι). Το δηµόσιο ίδρυµα FASILD
ενηµέρωσε το σύλλογο αυτό ότι δεν θα λαµβάνει πλέον χρηµατοδότηση για την παροχή βοήθειας για αυτή
την κατηγορία γυναικών. Η γυναίκα αυτή έχει λάβει υποστήριξη από δύο εργαζόµενους και έναν εθελοντή
του συλλόγου τα τελευταία δύο χρόνια και µε αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να βγει από την κατάσταση
(ελπίζουµε).
Ο σύλλογος ανησυχεί ότι εφόσον τακτοποιηθεί η άδεια παραµονής της, η υπόθεσή της θα µεταφερθεί από
το κρατικό κοινωνικό σύστηµα βοήθειας (Επείγουσες κοινωνικές υπηρεσίες) στο διαµερισµατικό
κοινωνικό σύστηµα βοήθειας (της πόλης του Παρισιού) και ο φάκελός της θα πρέπει να µεταφερθεί.
Προφανώς, κάποιος άλλος κοινωνικός λειτουργός θα αντικαταστήσει αυτόν που έχει αναλάβει τώρα την
υπόθεση.
Ο σύλλογος πιστεύει ότι επειδή αυτή η γυναίκα είναι νέα και δυναµική, πιθανώς να βγάλει τον εαυτό της από
την κατάσταση. ∆υστυχώς, το σύστηµα πιθανώς να αποθαρρύνει πολλούς άλλους που θα δειλιάσουν
µπροστά στα εµπόδια που δηµιουργεί η Κυβέρνηση.
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Επιτροπής κατά του Ρατσισµού και Ανέχειας, Συµβούλιο της Ευρώπης (ECRI). Ο José Manuel
συµµετέχει ενεργά στο EAPN από το ξεκίνηµά του: ήταν ο πρόεδρος του ισπανικού EAPN την περίοδο
1993-1995, µέλος της Επιτροπής Στελεχών του EAPN (Ευρώπης) την περίοδο 1995-1997 και
συντονιστής της Οµάδας EAPN για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία την περίοδο 1998-2002.
Brian Harvey
Ο Brian Harvey είναι ερευνητής και αναλυτής κοινωνικών πολιτικών έχοντας βάση του το ∆ουβλίνο της
Ιρλανδίας. Εργάζεται στο χώρο της φτώχειας, ισότητας, κοινωνικών πολιτικών, καθώς και στον κόσµο των µη
κυβερνητικών οργανισµών και ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης. Εργάζεται για κυβερνητικές υπηρεσίες, µη
κυβερνητικούς οργανισµούς, συνασπισµούς µεγάλων επιχειρήσεων, δίκτυα και ιδρύµατα. Είναι συγγραφέας του
‘∆ικτύωση στην Ευρώπη’ – ένας οδηγός για ευρωπαϊκές εθελοντικές οργανώσεις, ‘∆ικτύωση στην Ανατολική και
Κεντρική Ευρώπη’ και το Εγχειρίδιο του EAPN για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία.
Ludo Horemans
Ο Ludo Horemans είναι στέλεχος ανάπτυξης στο επίπεδο λαϊκών στρωµάτων στην περιοχή Antwerp του
Βελγίου παραπάνω από 30 χρόνια. εργάζεται µε άτοµα που βιώνουν φτώχεια στο τοµέα της κοινοτικής
ανάπτυξης. Συντονίζει τους συλλόγους ατόµων που βιώνουν φτώχεια σε επίπεδο πόλης στο Antwerp. Ο Ludo
είναι πρόεδρος του περιφερειακού φλαµανδικού EAPN τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι ενεργό µέλος του EAPN
από το ξεκίνηµα του ∆ικτύου και ήταν Πρόεδρος του EAPN (Ευρώπης) την περίοδο 2001-2003. Πρόσφατα
είναι ένας από τους Αντι-Προέδρους του EAPN.
Μαρία Μαρινάκου
Η Μαρία Μαρινάκου κατάγεται από την Ελλάδα και είναι Πρόεδρος του EAPN από το 2003. ∆ιαθέτει
µακρόχρονη εµπειρία ως λέκτορας και ερευνήτρια στους τοµείς της συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής
και των κρατών πρόνοιας και ειδικά στα ζητήµατα της φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισµού και το ρόλο
των ΜΚΟ. Από το 1995, η Μαρία έχει εργαστεί µε αιτούντες άσυλο, µετανάστες και πρόσφυγες σε
διάφορους ΜΚΟ. Είναι Εθνική Αξιολογήτρια προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό
Ίδρυµα Επιστηµών (ESF) στην Ελλάδα. Πρόσφατα εργάζεται στη θεσµική δόµηση πολιτικών για την
κοινωνική προστασία σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Anita Morhard
Η Anita Morhard έχει Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα σε γλώσσες και διαπολιτισµική επικοινωνία. Είναι
υπεύθυνη πολιτικών για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και έχει εργαστεί για την καταπολέµηση

της φτώχειας σε Οµοσπονδιακό επίπεδο του Arbeiterwohlfahrt (έναν από τους µεγαλύτερους
γερµανικούς οργανισµούς πρόνοιας). Η Anita είναι ενεργό µέλος του γερµανικού δικτύου κατά της
φτώχειας. Πρόσφατα είναι µία από τις Αντι-Προέδρους του EAPN (Ευρώπης).
Michaela Moser
Η Michaela Moser έχει εργαστεί πολλά χρόνια µε τα δίκτυα γυναικών, εκπαιδευτικούς οργανισµούς και
οργανισµούς νέων. Ως ενεργό µέλος του αυστριακού EAPN τα τελευταία επτά χρόνια, πρόσφατα
εργάζεται ως υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων στην Ένωση Κέντρων Συµβουλών Χρέους της Αυστρίας και
επίσης, συµµετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα της κοινωνικής και φεµινιστικής ηθικής.
Alida Smeekes
Η Alida Smeekes έχει εργαστεί (εθελοντικά) πάνω από 20 χρόνια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στην
ολλανδική οργάνωση αυτοβοήθειας Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand, που εργάζεται υπέρ
των γυναικών µε ελάχιστο εισόδηµα. Η Alida παρέχει συνεχή υπενθύµιση ότι ο αγώνας για την ισότητα
των φύλων ακόµη συνεχίζεται. Επίσης, είναι Πρόεδρος του LKU (Εθνικό Ίδρυµα Κατάρτισης που
οργανώνεται και είναι προς όφελος των εναγόντων) που έχει ως στόχο να ενδυναµώσει τους ανθρώπους
να αποκαταστήσουν και να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και τη συµµετοχή τους στην κοινωνία.
Edward Thorpe
Ο Edward Thorpe έχει ως έδρα του τις Βρυξέλλες όπου είναι ο Υπεύθυνος Πολιτικών του AGE
(Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα των Ηλικιωµένων Ατόµων). Έχει την ευθύνη και συντονίζει την εργασία της
οµάδας κοινωνικής ενσωµάτωσης του AGE και επίσης ασχολείται µε σχετικά θέµατα αναφορικά µε τα
ηλικιωµένα άτοµα, όπως: διακρίσεις, απασχόληση, υπηρεσίες, υγεία και συντάξεις. Ο Edward
εκπροσωπεί το AGE στη συνεργασία του µε το EAPN και είναι µέλος της Υπεύθυνης Επιτροπής του
EAPN Ευρώπης. Επιπλέον, έχει υπάρξει υπεύθυνος στο AGE για τις συνεργασίες τους µε συλλόγους
στις χώρες προσάρτησης και τα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ.
Από την ίδρυσή του το 1990, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κατά της Φτώχειας (EAPN) επιδιώκει να τονίσει τα
ζητήµατα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Κάνοντας αυτό, το
EAPN επιδιώκει να µεταφέρει την προοπτική των ΜΚΟ που προστατεύουν τα συµφέροντα των ατόµων
που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό στην ανάπτυξη προτάσεων και δράσεων που θα
στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στις χώρες της ΕΕ.
Το EAPN συνεχίζει να οραµατίζεται την πραγµάτωση µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισµό. Στο τρίτο βιβλίο που εκδίδει το EAPN γίνονται παρατηρήσεις για τις
υπάρχουσες στρατηγικές της ΕΕ που στοχεύουν σε ένα αποφασιστικό αντίκτυπο στην εξάλειψη της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην ΕΕ, καθώς και στην ανάπτυξη συζητήσεων για τις
προσεγγίσεις που απαιτούνται για την πραγµατική επίτευξη ενός τέτοιου οράµατος για την ΕΕ.
Επίσης, το παρόν βιβλίο περιλαµβάνει µια σειρά από δοκίµια που αποδεικνύουν ότι υπάρχει µια
δραµατική πολιτική αποτυχία για την αποτελεσµατική καταπολέµηση και αποτροπής της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού εντός και εκτός της ΕΕ. Τα δοκίµια αυτά εξετάζουν τα βασικά αίτια που
κρύβονται πίσω από την αποτυχία αυτή και δηµιουργούν ζήτηση για µια πολιτική ηγεσία που να είναι
εναρµονισµένη µε τις καθηµερινές προσδοκίες των πολιτών και κατοίκων των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Επιπλέον, το βιβλίο παρέχει µια σειρά από πορτρέτα ατόµων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό
σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Αυτά τα πορτρέτα παρουσιάζουν ένα ίχνος µερικών πραγµατικοτήτων από τα
68 εκατοµµύρια άτοµα που αντιµετωπίζουν φτώχεια και αποκλεισµό στην ΕΕ. Τα πορτρέτα απεικονίζουν τη
ζηµιά που υφίστανται άτοµα από την αποτυχία να οργανώσουµε την κοινωνία µας µε τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι
άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, καθώς και δείχνουν πως άτοµα που βιώνουν
φτώχεια και αποκλεισµό µπορούν να υπερπηδήσουν µεγάλα εµπόδια και να συµβάλλουν στη δηµιουργία της
ΕΕ που Εµείς Επιθυµούµε!
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Το EAPN είναι µία ανεξάρτητη συµµαχία µη κυβερνητικών οργανισµών (ΜΚΟ) και οµάδων
που ασχολούνται µε την καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στα
Κράτη Μέλη και σε υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα µέλη του EAPN
στοχεύουν να ενδυναµώσουν τα άτοµα και τις κοινότητες που βιώνουν φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισµό να ασκήσουν τις ευθύνες και τα δικαιώµατά τους και να τους
διευκολύνουν να σπάσουν την αποµόνωσή τους και να αντικρούσουν τον κοινωνικό
αποκλεισµό τους.

