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Οι Αντιπρόσωποι στην 23
η
 Γενική Συνέλευση τιυ Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη 

Φτώχεια (Νορβηγία, 7-9 Ιουνίου 2012) ενώνονται με τα άτομα που βιώνουν την 

φτώχεια και δείχνουν «κόκκινη κάρτα» στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς που έχουν 

εγκαταλείψει τους λαούς, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον ευάλωτων ομάδων, 

στην προσπάθειά τους να κατευνάσουν τις αγορές. Τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δρώντας μαζί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιδιώκουν την προσέγγιση 

«λιτότητα πρώτα» η οποία αναγκάζει τους «φτωχούς» να πληρώσουν το τίμημα για μια 

κρίση που οι ίδιοι δεν δημιούργησαν και υποσκάπτει μια περιεκτική ανάκαμψη. Οι 

Αντιπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση κάλεσαν τοιυ Ευρωπαίους Ηγέτες να θέσουν 

τους λαούς και τον πλανήτη μπροστά από τις αγορές και να συμφωνήσουν σε ένα 

Σύμφωνο Κοινωνικής Επένδυσης έτσι ώστε να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του 

κόσμου και να διαμορφώσουν ένα θετικό όραμα και μια σωστή πορεία για την 

μελλοντική συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι Αντιπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση: 

• Απορρίπτουν την βάρβαρη εγκατάλειψη του Ελληνικού λαού από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με την επιβολή πολιτικών χωρίς να ληφθούν υπόψη οι άμεσες και 

μακροπρόθεσμες κοινωνικές τους επιπτώσεις.  

• Αμφισβητούν τις υποσχέσεις της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για περιεκτική 

ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας αφού ο στόχος μείωσης της φτώχειας δεν 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διαλύει τις εθνικές κοινωνικές υποδομές και δημιουργεί μεγαλύτερη φτώχεια και 

ανισότητα, ειδικά στις χώρες της Τρόϊκα.  

• Καταγγέλλουν την κατάρρευση της ανάμειξης των κοινωνικών εταίρων σδς καίριες 

διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Στρατηγική Ευρώπη 2020, και την 

περιθωριοποίηση των δημοκρατικών διαδικασιών ως αποτέλεσμα των δια-

κυβερνητικών συμφωνιών που επιβάλλονται χωρίς ικανοποιητικό και εξονυχιστικό 

κοινοβουλευτοκό έλεγχο.    

• Δεν κατανοούν και εκφράζουν τον θυμό τους γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να 

υποστηρίζει ένα μοντέλο κατάφωρα αποτυχημένης λιτότητας που οδηγεί σε ύφεση 

και διασπά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να προωθεί επειγόντως έναν 

διάλογο και δράσεις που να υποστηρίζουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για 

περιεκτική ανάκαμψη που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, την κοινωνική επένδυση 

και την επιδίωξη δίκαιης κοινωνίας. 

 



Γι αυτό, οι Αντιπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση καλούν τα Κράτη-Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν σε ένα Σύμφωνο Κοινωνικής Επένδυσης το 

οποίο θα: 

1) Επενδύει σε ένα προοδευτικό πακέτο κινήτρων που θα υποστηρίζει τον κόσμο και 

θα ανεβάζει τα εισοδηματικά επίπεδα με την επένδυση στην δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας, προσβάσιμων υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ικανοποιητικού 

ελάχιστου εισοδήματος, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η πρόσβαση στις πλέον 

ευάλωτες ομάδες με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις Ενεργούς Ενσωμάτωσης. Η 

επένδυση στην Εκπαίδευση, τις Υπηρεσίες Υγείας, την προσιτή Στέγη και Ενέργεια 

και η αντιμετώπιση της αυξανόμενης έλλειψης στέγης πρέπει να αποτελέσουν 

μέρος ενός τέτοιου Συμφώνου. 

2) Υποστηρίζει τον ρόλο του Κράτους στην παροχή κοινών αγαθών και στην 
διασφάλιση της ενσωμάτωση και της κοινωνικής συνοχής – με την εγγύηση 

καθολικής και δίκαιης ευημερίας και απαραίτητων υπηρεσιών για την ανθρώπινη 

ευζωΐα. Πρέπει αμέσως να σταματήσουν τα εμβάσματα κρατικών πόρων προς 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ειδικά εκεί όπου ο ανταγωνισμός επιτίθεται στα 

κοινωνικά δικαιώματα.  

3) Λαμβάνει και κατανέμει τους πόρους με δίκαιο τρόπο – με αντιστροφή της τάσης 

αύξησης των εργαζόμενων φτωχών μέσα από έλεγχο των μισθών ώστε να 

επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση και με επένδυση σε σχέδια ικανοποιητικού 

ελάχιστου εισοδήματος (τουλάχιστον ίσου με το 60% του διάμεσου διαθέσιμου 

εισοδήματος) ενώ θα προχωρά στην διαμόρφωση Ευρωπαϊκού πλαισίου που να 

διασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα και ψηλά κοινωνικά επίπεδα σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Αυτό, να χρηματοδοτείται μέσω της φορολογικής δικαιοσύνης – να δοθεί 

προτεραιότητα σε προοδευτική εισοδηματική φορολόγηση, φορολόγηση του 

πλούτου, φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και κλείσιμο των 

«φορολογικών παραδείσων» και των νομοθετικών κενών με Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. 

4) Διασώσει το Ευρώ και να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Οικονομική Σταθερότητα 
– αλλά χωρίς να θυσιάσει την αλληλεγγύη μεταξύ των περιοχών ή μεταξύ των 

πλουσίων και των φτωχών. Τα Ευρωομόλογα, η απάλειψη των χρεών που δεν 

μπορούν να αποπληρωθούν, η ευέλικτη διαχείριση του ελλείμματος, η νομισματική 

διαχείριση και η θέσπιση Φόρου για τις Ευρωπαϊκές Χρηματοοικονομικές 

Συναλλαγές είναι εργαλεία ζωτικής σημασίας, αλλά η οικονομική διαχείριση πρέπει 

να υλοποιείται με κοινωνικούς στόχους και με την κοινωνική δικαιοσύνη ως τον 

τελικό σκοπό. Επείγουσα προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η παραμονή της 

Ελλάδας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα να παρέχει προσιτή οικονομική στήριξη σε όλες τις χώρες που χρειάζονται 

«οικονομική διάσωση».  

5) Ενδυναμώσει την δημοκρατική ευθύνη μέσα από άμεση και συμμετοχική 
δημοκρατία – με το να ενδυναμώσει τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και του 

Ευρωκοινοβουλίου και να επενδύσει σε πραγματικό και τακτικό κοινωνικό διάλογο 



με όλους τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Μη-Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και των ίδιων των Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια, για τον 

σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση εναλλακτικών λύσεων στην 

κρίση, και μέσα από την Στρατηγική Ευρώπη 2020.  

6) Μετρά την κοινωνική πρόοδο και όχι την οικονομική επίδοση – να πάει πέρα από 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και να αναπτύξει έναν πολυδιάστατο, 

βιώσιμο δείκτη ανάπτυξης ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς δείκτες 

από την Κοινωνική Ανοιχτή Μέθοδο Συνονισμού και θα μετρά την πρόοδο προς την 

ισότητα, την υγεία, τα υλικά ωφελήματα και την ευζωία καθώς και την συμμετοχή 

στην πολιτιστική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή. Να μειωθεί το εισοδηματικό 

χάσμα και το χάσμα πλούτου θέτοντας έναν ρεαλιστικό αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξο 

στόχο για να επιτευχθούν κοινωνίες με λιγότερες ανισότητες.  

 

Η επανενεργοποίηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 πρέπει να λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη τον στόχο της περιεκτικής ανάπτυξης και τον στόχο της μείωσης της φτώχειας – 

και να μην τους υποβαθμίζει μετά από δεύτερες σκέψεις – και θα πρέπει να παρέχει 

ένα πρωταρχικό πλαίσιο για την προώθηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης 

ενός τέτοιου Συμφώνου Κοινωνικής Επένδυσης. Μια επανενεργοποίηση της 

Στρατηγικής θα πρέπει να υποστηρίζεται από Συστάσεις για Μείωση της Φτώχειας και 

της Ανισότητας και από ανάλογη οικονομική επένδυση, ειδικά μέσα από τα Ευρωπαϊκά 

Ταμεία με τουλάχιστον το 25% του Ταμείου Συνοχής να κατανέμεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και τουλάχιστον το 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να 

προορίζεται αποκλειστικά για την κοινωνική ενσωμάτωση και την καταπολέμηση της 

φτώχειας. 

Σημείωση: Η 23
η
 Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια 

πραγματοποιήθηκε από τις 7 ως τις 9 Ιουνίου 2012 στη Νορβηγία. Αντιπροσωπείες από 

29 Εθνικά Δίκτυα και 9 Ευρωπαϊκές Οργανώσεις συμμετείχαν στις εργασίε, τις 

συζητήσεις και τις δραστηριότητές της. Σε αυτή την Γενική Συνέλευση, το Δίκτυο 

καλωσόρισε ως μέλη την Dynamo International (Δίκτυο Εργαζομένων με τους Αστέγους) 

και την Διεθνή Συνομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών. 


