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11η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ατόμων που Βιώνουν την
Φτώχεια
10-11 Μαΐου 2012
Egmont Palace, Βρυξέλλες
Η Έλλειψη Στέγης και τα Στεγαστικά Δικαιώματα σε καιρό
κρίσης
Είναι αρκετό στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2012 να έχεις μόνο μια στέγη
πάνω από το κεφάλι σου;

Υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οργανώθηκε με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια (EAPN)
Φιλοξενήθηκε στο Egmont Palace από την Βελγική Κυβέρνησηt
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Η 11η Ευρωπαϊκή συνάντηση έφερε μαζί περισσότερους από 150 αντιπροσώπους
(άτομα με άμεση εμπειρία της φτώχειας και/ή της έλλειψης στέγης) από 30 χώρες,
για να συσκεφθούν πάνω σε αυτό το θέμα κάτω από τρεις τίτλους: οι επιπτώσεις της
κρίσης, παραδείγματα πρακτικών και εισηγήσεις πολιτικής. Οι αντιπρόσωποι
αντάλλαξαν απόψεις με εκπροσώπους από εθνικά υπουργεία, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με
ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εκπροσώπους Κοινωνικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.

Δήλωση από τους αντιπροσώπους
Τα Άτομα που Βιώνουν την Φτώχεια έκαναν την πρώτη τους παρέμβαση στην 11η
Συνάντηση των Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια μέσω μιας κοινής Δήλωσης προς
γνώση όλων των Ευρωπαϊκών Θεσμών.
Οι Αντιπρόσωποι στην 11η Συνάντηση Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια
δείχνουν κόκκινη κάρτα στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς
Αυτή είναι η Ενδέκατη Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια.
Όμως φέτος, περισσότερο παρά ποτέ, νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι από αυτούς που
δηλώνουν πως στέκονται στο πλευρό μας, και εργάζονται για μας και μαζί μας.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται άστεγοι και ζουν σε επισφαλείς συνθήκες,
ακόμα μεγαλύτερος αριθμός χάνει το σπίτι του γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το
ενοίκιο ή την δόση του δανείου, και ακόμα πιο μεγάλος παραμένει χωρίς στέγαση
γιατί υπόκειται σε εναντίον του διακρίσεις..
Παντού, η ανεργία αυξάνεται, οι εργαζόμενοι νιώθουν αυξημένη ανασφάλεια και οι
νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν το μέλλον τους.
Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών και οι Ευρωπαϊκοί
θεσμοί δεν μπορούν να δουν πέρα από τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς.
Νιώθουμε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χάσει την επαφή τους με τους στόχους
για τους οποίους δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 60 χρόνια: στόχους που
συμπεριελάμβαναν σεβασμό στα δικαιώματα, ευρεία υλική ευμάρεια και κοινωνική
ευημερία, αλληλεγγύη και συνεργασία.
Οι πολιτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση της
χρηματοοικονομικής κρίσης δημιουργούν περισσότερη φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.
Έχουμε δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό ελάχιστο εισόδημα, σε μια ποιοτική εργασία,
σε αποτελεσματικές και προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες, στο νερό, τον ηλεκτρισμό,
σε ένα αξιοπρεπές μέρος διαβίωσης και στην υγεία.
Ποτέ δεν σκεφτήκαμε πως οι Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόμων που Βιώνουν
την Φτώχεια θα αποτελούσαν τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Αλλά ξέρουμε ότι
αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή μας, για να επιδράσουμε,
με άμεσες παρεμβάσεις, στην διαμόρφωση πολιτικών που όντως μας αφορούν
άμεσα αλλά και που έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την κοινωνία..
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Θέλουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενσωμάτωσης που να περιέχει
σημαντικές δράσεις στο τοπικό, το εθνικό και το Ευρωπαϊκό επίπεδο, ικανή να
ικανοποιήσει τον Ευρωπαϊκό στόχο μείωσης της φτώχειας. Ως άτομα που έχουν
πληγεί άμεσα, θέλουμε να λαμβάνουμε μέρος στις αποφάσεις για τις δράσεις που θα
αποφασιστούν και να αναμειχθούμε στην υλοποίηση και την αξιολόγηση αυτών των
δράσεων. Θέλουμε οικονομική επένδυση που να υποστηρίζει αυτές τις δράσεις.
Θέλουμε να ακουστούμε αλλά και να είμαστε ορατοί στον κοινωνικό χώρο, έτσι
σήμερα, ένα ή δύο άτομα από αρκετές αντιπροσωπείες θα αποχωρήσουν από την
Συνάντηση και θα μαζευτούν μπροστά από το Κτήριο του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δείξουν κόκκινη κάρτα στους Ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να αφήσουν εκεί τα μηνύματά μας.
Οπτικογράφηση:
http://www.youtube.com/watch?v=ZH71bDQ8_rw&feature=youtu.be

:
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Εναρκτήρια Ολομέλεια – εισαγωγικές
παρατηρήσεις

Ο Jesper BRASK FISCHER, Βοηθός Μόνιμος Γραμματέας, Δανικό Υπουργείο
Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθύμισε στους αντιπροσώπους ότι υπάρχει πολύ
περιορισμένη κοινή κοινωνική νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά οι
διαδικασίες – η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού (OMC) – επέτρεψαν στα κράτη να
ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν εμπειρίες για κοινές προκλήσεις και στόχους.
Ακόμα, η νέα στρατηγική Ευρώπη 2020 θέτει την κοινωνική ενσωμάτωση και την
μείωση της φτώχειας πλάι στην οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων
εργασίας ως αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιτύχει.
Αλλά ο αριθμός των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια μέσα στο 2009-2010.
Χρειάζονται πόροι για νέες πρωτοβουλίες και στοχευμένες μεθόδους ως μέρους
στρατηγικών που θα καταπολεμήσουν την έλλειψη στέγης.
Ο László ANDOR, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση τις Κοινωνικές
Υποθέσεις και την Ενσωμάτωση τόνισε ότι το μήνυμα των πρόσφατων εκλογών σε
πολλές χώρες της ηπείρου είναι πως η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία και ότι τα
«χονδρικά» μέτρα λιτότητας δεν είναι πλέον αποδεκτά. Χρειάζεται ένας πιο έξυπνος
τρόπος για δημοσιονομική εξυγίανση.
Η στρατηγική Ευρώπη 2020 περιέχει τον στόχο να βγουν από την φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπων μέχρι το 2020. Πριν
δύο χρόνια, δεχτήκαμε κριτική γιατί δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Τώρα, ο κόσμος
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λέει πως αυτός ο στόχος δεν είναι ρεαλιστικός. Αλλά, θα είναι μη ρεαλιστικός μόνο
αν δεν μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ευκαιρίες για ανάπτυξη στις χώρες που
έχουν περισσότερο επηρεαστεί από ψηλά επίπεδα-ρεκόρ στην ανεργία.
Πρέπει να ανανεώσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών καθώς και να βρούμε
την απαραίτητη αλληλεγγύη ώστε να χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες που
χρειάζονται.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα κατ’ ευθείαν
παρέμβασης στις κοινωνικές πολιτικές των Κρατών-Μελών αλλά η Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες αναγνώρισης των
αιτίων της έλλειψης στέγης και της εξεύρεσης καλών πρακτικών,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης καινοτόμων προσεγγίσεων. Πρέπει
επειγόντως να συζητήσουμε για τις ατυχείς πολιτικές που έχουν ποινικοποιήσει τους
αστέγους και να εξετάσουμε πώς η εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ενσωμάτωση των Ρομά και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας μπορεί να
συσχετιστεί με την έλλειψη στέγης και τους αστέγους.
Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προλάβουμε την δημιουργία περισσότερων
αστέγων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης ζητημάτων οικονομικών ρυθμίσεων
που αποτελούν συστημική αιτία της έλλειψης στέγης. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε
πώς οι πολιτικές για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την στήριξη της
απασχόλησης, την επισιτιστική βοήθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
περιφερειακή ανάπτυξη κ.λπ., επηρεάζονται. Για να υποστηρίξουμε τέτοιες
προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει όπως τουλάχιστον 20% του
συνολικού ποσού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να κατανεμηθεί
αποκλειστικά για την κοινωνική ενσωμάτωση.
Η Maggie DE BLOCK, Βελγίδα Υπουργός για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και
την Καταπολέμηση της Φτώχειας τόνισε πως στο Βέλγιο, ψάχνουν τρόπους για να
επιτύχουν διαρθρωτικές αλλαγές που θα αποδώσουν την απαραίτητη ανάπτυξη και
τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας ενώ θα μειώσουν τα έξοδα.
Είναι απαραίτητο οι αρχές να ακούν τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία της
φτώχειας ώστε να διαμορφώνουν συνεπείς και συνεκτικές πολιτικές. Είναι σημαντικό
να έχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια
και τέτοιες συναντήσεις πρέπει να συνεχιστούν ενόσω υπάρχει φτώχεια..
Ο συντονισμός των Ευρωπαϊκών πολιτικών είναι επίσης ένας τρόπος να
καταπολεμηθεί η έλλειψη στέγης, όπως υποστηρίχθηκε και στα συμπεράσματα του
Συμβουλίου το 2010.
Η Dominique PION, Γαλλίδα αντιπρόσωπος από την 10η Ευρωπαϊκή
Συνάντηση των Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια τόνισε πόσο σημαντικές και
εμπλουτιστικές είναι οι Ευρωπαϊκές Συναντήσεις ειδικά για τα ευάλωτα άτομα που
βιώνουν την φτώχεια.
Εντούτοις, υπήρξε τόσο λίγη ανταπόκριση στα ζητήματα που τονίστηκαν και στις
εισηγήσεις που έκαναν οι αντιπρόσωποι που είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί
πραγματική πρόοδος από τη μια χρονιά στην άλλη. Η απουσία των πολιτικών
εκπροσώπων από τις συναντήσεις βιώνεται ως έλλειψη σεβασμού.
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Όμως, δράσεις όπως αυτήν όπου ενθαρρύνεται η άμεση συμμετοχή είναι
απαραίτητες για να ακουστεί η φωνή των ατόμων που βιώνουν την φτώχεια και να
επιτρέψουν την διαμόρφωση κοινών μηνυμάτων. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαϊκές
Συναντήσεις να οργανώνονται κάθε χρόνο για να διατηρηθεί ο διάλογος με τους
πολιτικούς και τους αρμοδίους.
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Δημιουργικές παρουσιάσεις – η πραγματικότητα
των ανθρώπων που βιώνουν την φτώχεια στην
Ευρώπη
Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, οι εθνικές αντιπροσωπείες κλήθηκαν να
ετοιμάσουν μια δημιουργική παρουσίαση για να εκφράσουν και να απεικονίσουν την
πραγματικότητα της φτώχειας. Οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στο φετινό θέμα
της έλλειψης στέγης και των στεγαστικών δικαιωμάτων μέσα στην σημερινή
οικονομική κρίση και συμπεριελάμβαναν θεατρικά δρώμενα, ταινίες και διαφάνειες.
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/11th-europeanmeeting-of-people-experiencing-poverty-homelessness-and-housing-rights-in-thecontext-of-the-crisis

Εργαστήρια και συναντήσεις διαλόγου
Οι αντιπρόσωποι χωρίστηκαν σε έξι εργαστήρια για να ανταλλάξουν εμπειρίες,
σκέψεις και ιδέες, κυρίως γύρω από τρία βασικά ερωτήματα:
1. Ποιες είναι οι κύριες διαφορές σε σχέση με την έλλειψη στέγης και την
καταπάτηση των στεγαστικών δικαιωμάτων τώρα το 2012 σε σύγκριση με το
2008, πριν την κρίση;
2. Ποιες είναι οι καλές και κακές πρακτικές στην αντιμετώπιση της έλλειψης
στέγης και της καταπάτησης των στεγαστικών δικαιωμάτων;
3. Πώς καλύτερα μπορούν οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και Ευρωπαϊκές
πολιτικές να σχεδιαστούν ώστε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στέγης και
την καταπάτηση των στεγαστικών δικαιωμάτων;
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια δημιούργησαν τρεις ομάδες
διαλόγου μαζί με εκπροσώπους σημαντικών Ευρωπαϊκών εταίρων για να
συζητήσουν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων.

Τα Κύρια Μηνύματα
Για την πραγματικότητα της φτώχειας, της έλλειψης στέγης και του
στεγαστικού αποκλεισμού


Η Φτώχεια και η έλλειψη στέγης μπορεί να τύχει στον καθένα: Τα αίτια της
φτώχειας και της έλλειψης στέγης μπορούν να επηρεάσουν τον καθένα – από το
να χάσεις την δουλειά σου ως τα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, και
από την διάλυση σχέσεων ως τις λογικές μεν, ανήθικες δε, επιπτώσεις από την
συμπεριφορά των ανεξέλεγκτων ιδιοκτητών στέγης και των τραπεζών.



Οι Διακρίσεις αποτελούν μεγάλο πρόβλημα: Τα άτομα που βιώνουν την
φτώχεια, που έχουν έναν αντισυμβατικό τρόπο ζωής, που διαμένουν σε ατελείς
οικοδομές ή που έχουν ποινικό ή εργατικό μητρώο, αντιμετωπίζουν σημαντική
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προκατάληψη και διακρίσεις στην εξεύρεση στέγης. Αυτές οι διακρίσεις
πολλαπλασιάζονται για ομάδες όπως: τα άτομα με αναπηρίες, οι Ρομά, οι
μετανάστες (τόσο οι παράνομοι όσο και οι νόμιμοι), οι μονογονιοί και οι εθνικές
μειονότητες.


Η κρίση έχει δημιουργήσει νέα προφίλ ανθρώπων σε κίνδυνο: Οι νέοι
άνθρωποι που αγωνίζονται να βρουν εργασία, οι ηλικιωμένοι που βλέπουν την
αξία των συντάξεων και των αποταμιεύσεών τους να διαβρώνεται, και ο συνεχώς
αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων της «μεσαίας τάξης» που αντιμετωπίζει
υπερβολικά χρέη και αδυνατεί να αποπληρώσει υποθήκες για δάνεια, δείχνουν
ανησυχητικά τα νέα προφίλ των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τον
κίνδυνο της έλλειψης στέγης και του στεγαστικού αποκλεισμού.



Οι Αρχές πρέπει να σταματήσουν να μάχονται ενάντια στους φτωχούς:
Πολύ συχνά, οι αρχές φαίνεται να θέλουν περισσότερο να αποκρύψουν ή να
πολεμήσουν ενάντια στους ανθρώπους που βιώνουν την φτώχεια και την έλλειψη
στέγης, π.χ., η ποινικοποίηση της χρήσης των δημόσιων χώρων, η καταστροφή
κοινοτήτων αστέγων που κοιμούνται στο ύπαιθρο, η εκδίωξη των καταληψιών
κ.λπ., παρά να διασφαλίσουν τις όποιες εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν. Οι
άνθρωποι δεν πρέπει να ποινικοποιούνται επειδή είναι φτωχοί.



Η Έλλειψη Στέγης και ο στεγαστικός αποκλεισμός είναι τόσο αποτέλεσμα
της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, των
προβλημάτων υγείας κ.λπ. όσο και σύμπτωμά τους: Η έλλειψη σταθερής
στέγασης υποσκάπτει την ικανότητα των ανθρώπων να παραμείνουν ή να
επανέλθουν στην εργασία, να διατηρήσουν την καλή τους υγεία, να έχουν
πρόσβαση στα δικαιώματά τους, να ζουν αξιοπρεπώς και να συνεισφέρουν στο
μέγιστο στην κοινωνία. Συμβάλλει στον φαύλο κύκλο του αποκλεισμού.



Υπάρχει μια δραματική έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνική στέγαση: Σε
πολλές περιοχές, άνθρωποι χωρίς πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία ή χωρίς
ικανοποιητικό ελάχιστο εισόδημα πρέπει να περιμένουν τόσο πολύ μέχρι να
αποκτήσουν κοινωνική στέγαση με αποτέλεσμα οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν ώστε να αποκαταστήσουν τη ζωή τους να πολλαπλασιάζονται
μέχρι να στεγαστούν. Υπάρχει έλλειψη κοινωνικής στέγασης και προτεραιότητας
πρόσβασης για τους αστέγους.



Η ιδιωτική αγορά ενοικίασης προς το παρόν δεν ελέγχεται ικανοποιητικά ή
δεν έχει αρκετά κίνητρα ώστε να προσφέρει λύση: Τα υψηλά ενοίκια, οι
προκατειλημμένοι ιδιοκτήτες και η έλλειψη νομικής προστασίας σημαίνουν πως
τα ευάλωτα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας η αποκλεισμού συχνά δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά ενοικιαζόμενες κατοικίες ή έχουν ελάχιστη
προστασία από κακές συνθήκες διαβίωσης ή εξώσεις.



Τα Καταφύγια δεν προσφέρουν μακροχρόνια λύση στο πρόβλημα των
αστέγων: Πολλές προσπάθειες για παροχή προσωρινών καταφυγίων απλά
συγκάλυψαν τις ρωγμές από την διαμονή και τον ύπνο στο ύπαιθρο αλλά δεν
κατάφεραν να υποστηρίξουν ή να υποβοηθήσουν τα άτομα να μετακινηθούν σε
μόνιμη στέγαση ή να αντιμετωπίσουν άλλα ζητήματα, με αποτέλεσμα πολλοί
άστεγοι να ιδρυματοποιηθούν.

Για τις προσεγγίσεις και τις λύσεις που χρειάζονται
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Η Πρόσβαση στην Στέγαση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο
πρέπει να υλοποιηθεί: Οι Διεθνείς συμφωνίες, οι διακηρύξεις διάφορων
Ευρωπαϊκών θεσμών και μερικών Ευρωπαϊκών εθνικών συνταγμάτων,
αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη στέγαση. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα στο
Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Κρατών-Μελών για να εφαρμοστεί αυτό
το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, σε σύγκλιση με την εφαρμογή ανάλογων
δικαιωμάτων όπως π.χ. στην υγεία ή στην εκπαίδευση.



Αξίζει να αναπτύξουμε προσεγγίσεις όπως την «Στέγαση Τώρα»: Για
πολλούς αστέγους, είναι καλύτερο και συμφέρει οικονομικά να βρεθεί μια άμεση
στεγαστική λύση και στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν τα επιπρόσθετα
προβλήματα, παρά να προσπαθούμε να επιλύσουμε πρώτα τα άλλα
προβλήματα, μέσα σε επισφαλείς καταστάσεις ή με προσωρινή στέγαση.
Εντούτοις, η «Στέγαση Πρώτα» δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για την
διάλυση υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών ή
να αναγκάσει τους ανθρώπους να δεχτούν ακατάλληλη για τις ανάγκες τους
στέγη.



Η πολυπλοκότητα της έλλειψης στέγης και του στεγαστικού αποκλεισμού
απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις: Η «Στέγαση Τώρα» δεν σημαίνει μόνο την
εξασφάλιση στέγης. Είναι ταυτόχρονα απαραίτητη και η στοχευμένη υποστήριξη
για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ευάλωτων και άστεγων ανθρώπων όπως
αυτές της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας και του ελάχιστου εισοδήματος,
της κοινωνικής ενσωμάτωσης κ.λπ.



Να σταματήσει η ντροπή των ακατοίκητων κτηρίων που θα μπορούσαν να
στεγάσουν εκατομμύρια: Με λίγη πολιτική βούληση, θα ήταν δυνατόν να
σταματήσουμε την σημερινή πραγματικότητα όπου οι κερδοσκόποι αφήνουν
άδεια έναν σημαντικό αριθμό κτηρίων ενώ πολλοί πολίτες δεν έχουν πού να
μείνουν. Η αύξηση της φορολογίας για τα αχρησιμοποίητα κτήρια θα μπορούσε
να φέρει και επιπρόσθετα εισοδήματα για κοινωνικές επενδύσεις.



Οι Υπηρεσίες πρέπει να συνδεθούν σε όλα τα ζητήματα που έρχονται σε
επαφή με τους αστέγους: Η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία της παροχής
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς: την υγεία, την στέγαση, την απασχόληση κ.λπ.,
δεν μπορεί να συνεχίσουν να αποτελούν άλλη μια πρόκληση για τα άτομα που
βιώνουν ή που βρίσκονται σε κίνδυνο στεγαστικού αποκλεισμού. Χρειάζονται
ειδικά κέντρα «μιας στάσης» όπου οι άστεγοι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν
όλες τις σύνθετες ανάγκες τους.



Τα άτομα που βιώνουν την έλλειψη στέγης ή τον στεγαστικό αποκλεισμό
πρέπει να αναμειχθούν στις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή
τους ζωή: Ως ζήτημα ατομικής αξιοπρέπειας και για να αυξηθεί η απόδοση
καλύτερων αποτελεσμάτων, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν τα άτομα ώστε
να εμπλακούν με ουσιαστικό τρόπο στην διαμόρφωση σχεδίων ή πολιτικών που
θα βελτιώνουν την δικιά τους κατάσταση.



Πολιτικές Στέγασης και Πολιτικές για τους Αστέγους: Υπάρχει ανάγκη
περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων ολοκληρωμένων στρατηγικών στέγασης
και αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης – νοουμένου ότι αποδείχτηκαν
αποτελεσματικές – στο τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Τα άτομα που βιώνουν φτώχεια και έλλειψη στέγης πρέπει να
αναμειχθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών.
10
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Το κεντρικό μήνυμα από τους αντιπροσώπους ήταν ότι έχουν βαρεθεί τα μέτρα
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης τα οποία το μόνο που έκαναν ήταν να
δημιουργήσουν περισσότερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
Είναι καιρός να αναπτυχθούν πραγματικές στρατηγικές ενάντια στην έλλειψη
στέγης και για κοινωνική ενσωμάτωση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι
μόνο στα χαρτιά, αλλά με την υποστήριξη σημαντικών δράσεων.
Χρειάζεται βελτίωση στην συλλογή στατιστικών στοιχείων και καλύτερη αντίληψη της
πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που κινδυνεύουν από την
έλλειψη στέγης και τον στεγαστικό αποκλεισμό. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
πρέπει να χρησιμοποιηθούν με στρατηγικό τρόπο ώστε να υποστηρίξουν την μείωση
της φτώχειας και της έλλειψης στέγης.

Τελική Ολομέλεια – τελικές παρατηρήσεις

Η Joan BURTON, Ιρλανδή Υπουργός Κοινωνικής Προστασίας ήταν ξεκάθαρη
λέγοντας πως ένα κοινό θέμα στις παρεμβάσεις των αντιπροσώπων ήταν η ανάγκη
σεβασμού της αξιοπρέπειας των ανθρώπων.
Πολλοί άνθρωποι που τώρα βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων μπορεί
εύκολα να ξεχάσουν τις πραγματικότητες που εκείνοι οι ίδιοι αρχικά είδαν. Πρέπει να
συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε και να αναπτύσσουμε δομημένες συνεργασίες μεταξύ
αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις και των ανθρώπων που βιώνουν την φτώχεια
ώστε να ενημερώνουμε τις κοινωνικές μας πολιτικές.
Οι λύσεις πρέπει να διαπερνούν όλα τα πεδία πολιτικής για την φτώχεια και τον
στεγαστικό αποκλεισμό, σε όλες τις πολύπλευρες διαστάσεις τους. Υπάρχει κρίσιμος
ρόλος και για άλλα πεδία πολιτικής, πέρα από την παραδοσιακή αρμοδιότητα της
πολιτικής για κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση.
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της (Ιανουάριο με Ιούνιο του 2013), η Ιρλανδία θα
προάγει ενεργά την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Στόχου Μείωσης της Φτώχειας και θα
τονίσει την σημασία μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης στην καταπολέμηση της
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φτώχειας σε όλα τα Κράτη-Μέλη. Η βελτίωση της θέσης των ευάλωτων ομάδων,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των μονογονιών, των ανθρώπων με αναπηρίες
και των ανέργων νοικοκυριών, θα παραμείνει στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής
Προεδρίας. Η Ιρλανδία στοχεύει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της έλλειψης στέγης,
των αστέγων και του στεγαστικού αποκλεισμού σε Συνάντηση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που θα γίνει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της και θα οργανώσει την
12η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια.
Ο Lauris Beets, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας αναγνώρισε
πως αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά μια ταραχώδη περίοδο και οι
προοπτικές δεν είναι ευοίωνες.
Η παρακολούθηση που κάνει η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας επιβεβαιώνει πως
η οικονομική ύφεση απομάκρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον στόχο της να
μειώσει την φτώχεια μέχρι το 2020. Οι Δείκτες για την φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό δείχνουν πως κινούμαστε σε λανθασμένη κατεύθυνση. Υπάρχουν
περισσότεροι άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και
περισσότεροι άνθρωποι στον πυθμένα της κατανομής των εισοδημάτων, ακόμα και
μέσα στην ομάδα κινδύνου. Η πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας κοινωνικές και
ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες έχει χειροτερεύσει και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες
για φροντίδα που δεν αντιμετωπίζονται.
Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) προάγει την συνεργασία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Κράτη-Μέλη όσον αφορά τις πολιτικές κοινωνικής
προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζονται σε καλό συνδυασμό, τόσο κίνητρα όσο
και ευκαιρίες που θα μειώσουν την επί μακρόν ανεργία. Αλλά μόνον η αντιμετώπιση
της ανεργίας δεν είναι αρκετή.
Η τωρινή χρηματοοικονομική κρίση έχει ξεκάθαρα φέρει στο προσκήνιο τον ζωτικό
ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών. Η διατήρηση της υποστήριξης του εισοδήματος
ώστε να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι ένα επίσης αποτελεσματικό
εχέγγυο ενάντια στην ανασφάλεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και μειώνει τις
χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης.
Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ποιότητα των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες όλων των γενεών και να
διατηρούν την ικανότητα της κοινωνικής προστασίας να αμβλύνει τις επιπτώσεις των
οικονομικών τρανταγμάτων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ο
έλεγχος των δαπανών για την κοινωνική προστασία δεν αποτελεί την μόνη
προϋπόθεση για ανάπτυξη και εξ’ άλλου, η αιτία της σημερινής κρίσης δεν ήταν οι
δαπάνες για την κοινωνική προστασία.
Η ΕΚΠ ήδη έβαλε την έλλειψη στέγης και τον στεγαστικό αποκλεισμό ως κύριο στόχο
μέσα στην Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική
Ενσωμάτωση του 2010. Ένα από τα κύρια μηνύματα ήταν και η σημασία
ολοκληρωμένων στρατηγικών και η ανάπτυξη συνεκτικών και περιβαλλοντικά
βιώσιμων κοινωνιών. Η Επιτροπή θα μελετήσει επίσης περισσότερο πώς η Ανοιχτή
Μέθοδος Συντονισμού μπορεί καλύτερα να αυξήσει την προσοχή μας σε αυτά τα
ζητήματα. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα τροφοδοτήσουν
αυτή την μελέτη και ελπίζουμε να οδηγήσουν σε συγκεκριμένη πρόοδο πριν την
επόμενη Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια.
Ludo HOREMANS, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια
(EAPN)
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Το 2010, το Ευρωπαϊκό Έτος Ενάντια στη Φτώχεια, το EAPN αξιολόγησε τι έγινε με
τις εισηγήσεις των Συναντήσεων των πέντε προηγούμενων ετών και ανακάλυψε ότι
οι προσδοκίες πόρρω απείχαν από του να πραγματοποιηθούν.
Πολλοί αντιπρόσωποι εξέφρασαν αυξανόμενη δυσαρέσκεια από το γεγονός πως
ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε σε σχέση με τις εισηγήσεις τους. Το μήνυμα των
αντιπροσώπων είναι η δυσαρέσκεια για τις πολιτικές εξόδου από την κρίση που
περιέχουν μόνο μέτρα λιτότητας και επηρεάζουν τους απλούς ανθρώπους και τους
ανθρώπους που βιώνουν την φτώχεια οι οποίοι καθόλου δεν ευθύνονται για την
κρίση ενώ αφήνουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι σχεδόν ανέγγιχτους.
Ήταν καλό να δούμε τόσους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με
τους αντιπροσώπους στις εργασίες της Συνάντησης και ότι, ως αποτέλεσμα, ο
διάλογος με την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση φαίνεται να ενδυναμώνεται. Εντούτοις,
είναι σημαντικό να μην περιμένουμε τα πάντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
αποφάσεις παίρνονται κυρίως από τους Υπουργούς των εθνικών κυβερνήσεων και
έτσι είναι απαραίτητο οι εισηγήσεις από αυτές τις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις να
φτάνουν και κοντά τους.
Και ενώ είναι ουσιώδες να διαθέτεις μια στέγη, είναι ακόμα πιο απαραίτητο να έχεις
ένα σπιτικό όπου να ζεις με αξιοπρέπεια. Χρειάζονται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις
που να καλύπτουν τις πολύπλευρες ανάγκες των αστέγων, συνδυασμένες με
ισχυρές και εύρωστες κοινωνικές και ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες. Όταν
αναζητάμε λύσεις, είναι σημαντικό να ακούμε τα άτομα που βιώνουν τα
συγκεκριμένα προβλήματα όχι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αλλά με έναν δομημένο,
διαρκή τρόπο.
Είναι καλό που ακούσαμε ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα οργανώσει τον επόμενο
χρόνο την 12η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόμων που Βιώνουν την Φτώχεια, αλλά
αυτά που πρέπει να γίνουν δεν σταματούν στην πόρτα της. Χρειάζονται δράσεις
παρακολούθησης και εμπλοκή των ανθρώπων που βιώνουν την φτώχεια στην
συνεχή διαδικασία εξεύρεσης λύσεων. Χρειάζεται επίσης να σκεφτούμε κατά πόσον
πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων περισσότερη
«δράση».
Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για διάθεση του 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε μέτρα
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το ΕΑΡΝ δρομολογεί εκστρατεία για να περάσει αυτό το
μήνυμα σε όλους τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα βρει τρόπους εξόδου από την κρίση μόνο μέσω μιας τέτοιας κοινωνικής
επένδυσης.
Freek
Spinnewijn,
Διευθυντής
της
FEANTSA,
της
Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους Αστέγους
Είναι γεγονός πως η έλλειψη στέγης και ο στεγαστικός αποκλεισμός αποτελούν
μεγάλα προβλήματα. Παρά το ότι δεν έχουμε έναν αξιόπιστο αριθμό, ξέρουμε πως
αυτή η κατάσταση επηρεάζει αρκετά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για τους αστέγους.
Οι σχετικές εισηγήσεις που θα εξαχθούν από αυτή την συνάντηση πρέπει να
ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν. Ο Επίτροπος είπε πως μερικές χώρες ήδη κατέγραψαν
την έλλειψη στέγης ως προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής μέσα στα Εθνικά
Μεταρρυθμιστικά τους Προγράμματα. Αυτό αποτελεί καθαρή ένδειξη ότι τα Κράτη13
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Μέλη θα καλοδέχονταν περισσότερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να
βοηθηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης.
Ήδη ζητήθηκε να ισχυροποιηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την
έλλειψη στέγης: με Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, με την Κοινή Έκθεση για την
Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση που υιοθέτησε το Συμβούλιο
το 2010, με αναφορές από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών, και με το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Συναινετικής
Διάσκεψης για τους Αστέγους που οργάνωσε η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010. Υπάρχει βασική ομοφωνία για την ανάγκη μιας
τέτοιας δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είναι η ώρα της δράσης.
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Παράρτημα Ένα – παράπλευρες εκδηλώσεις
Όλοι οι αντιπρόσωποι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μία από δύο παράπλευρες
εκδηλώσεις που έγιναν το απόγευμα της 11ης Μαΐου 2012. Οι ακόλουθες σύντομες
αναφορές δίνουν μια γεύση των θεμάτων που συζητήθηκαν.
Παράπλευρη Εκδήλωση Ένα


Οργανώθηκε από: την EUH (την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Αστέγους) και
την HOPE (Άστεγοι Άνθρωποι σε Ευρωπαϊκούς Σταθμούς)

Οι οργανώσεις EUH και HOPE παρουσίασαν τη δράση τους. Η EUH είναι ένα άτυπο
δίκτυο ανθρώπων που βιώνουν έλλειψη στέγης και που οργανώνονται σε πέντε
οργανώσεις-μέλη από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Armutsnetzwerk, Γερμανία; Á
Varos Mindenkié, Ουγγαρία; Comité Des Sans Logis, Γαλλία; Daklozen Aktie
Kommitee, Ολλανδία και Front Commun SDF, Βέλγιο. Η HOPE είναι ένα διακρατικό
πρόγραμμα για βελτίωση των συνθηκών και την τοποθέτηση αστέγων σε
Ευρωπαϊκούς Σταθμούς, το οποίο συνεργάζεται με τις σιδηροδρομικές εταιρείες στο
Λουξεμβούργο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Πολωνία και την
Γαλλία.
Ο Maarten Loopmans από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Leuven έκανε την κύρια
ομιλία: «Οι Άστεγοι υπό πίεση: εξωραϊσμός, ανανέωση των κέντρων των πόλεων και
το επιλεκτικό δικαίωμα στην πόλη». Ισχυρίστηκε ότι οι διαδικασίες εξωραϊσμού
σημαίνουν πως η αγοραία αξία θα καθορίζει την χρήση των δημόσιων χώρων. Αυτό
οδήγησε σε πολιτικές που ιδιωτικοποιούν τους δημόσιους χώρους και αποκλείουν
την χρήση τους από τους αστέγους. Το «δικαίωμα στην πόλη» και η αρχή της κοινής
χρήσης της πόλης βρίσκονται υπό απειλή, περισσότερο από όλους για τις
περιθωριοποιημένες ομάδες.
Στην συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες γενικά συμφώνησαν ότι η
αξιοπρεπής στέγαση και η καταπολέμηση της φτώχειας παραμένουν ως
προτεραιότητες αλλά το δικαίωμα στην χρήση των δημόσιων χώρων είναι επίσης
σημαντικό και δεν πρέπει ποτέ να αρνιέται σε κανέναν. Υπήρχε η αίσθηση ότι
επαναλαμβανόμενα τοπικά ζητήματα και προσεγγίσεις – όπως η ποινικοποίηση των
αστέγων – απαιτούν μια κοινή τοπική, εθνική και Ευρωπαϊκή προσέγγιση.
Παράπλευρη Εκδήλωση Δύο


Οργανώθηκε από: La Strada και BRAVVO

Η LA STRADA http://www.lstb.be/ είναι μια περιφερειακή πρωτοβουλία της
Κοινοτικής Επιτροπής των Κοινοτήτων της Πόλης των Βρυξελλών (Commission
Communautaire Commune of Brussels City). Ξεκίνησε το 2008 για να βοηθήσει
στην ανάλυση και καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των αστέγων στην πόλη και
για να αποτελέσει κέντρο υποστήριξης των οργανώσεων που εργάζονταν σε αυτόν
τον τομέα. Η La Strada συλλέγει στοιχεία και προσωπικές εμπειρίες από τους
αστέγους, τα καταφύγια και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Διερευνούν επίσης τι είναι
αποτελεσματικό σε σχέση με τις πολιτικές και την παροχή υπηρεσιών
δημιουργώντας ευκαιρίες για διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων εταίρων.
Μελέτησαν ιδιαίτερα τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα όπου συνήθως
υπάρχει επείγουσα αντίδραση τελευταίας στιγμής για μια κατάσταση που θα
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μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Τέλος, προσπαθούν να συντονίσουν καλύτερα την
παροχή υπηρεσιών μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η BRAVVO http://www.bravvo.be/ είναι μια τοπική πρωτοβουλία της Πόλης των
Βρυξελλών. Ξεκίνησε εστιασμένη στους νέους που περνούσαν ώρες στους δρόμους
και τους δημόσιους χώρους αντί να βρίσκονται στα σχολεία ή σε κάποια εργασία.
Εντούτοις, με την αύξηση του αριθμού των αστέγων στους δρόμους των Βρυξελλών
τα τελευταία χρόνια, το κέντρο του ενδιαφέροντος της BRAVO μετακινήθηκε σε
πλατύτερες ομάδες και «κοινότητες» αστέγων. Η οργάνωση είναι ενεργός σε αυτόν
τον τομέα, προσεγγίζοντας τους αστέγους για να συζητήσουν την κατάστασή τους,
τις δυσκολίες τους, την ένταση και τις συγκρούσεις στις οποίες βρίσκονται και
προσπαθώντας να τους βοηθήσει προτείνοντας λύσεις.
Στη συζήτηση, έγινε σύγκριση μερικών κοινών αιτίων για την ύπαρξη αστέγων και
την αντιμετώπιση του κοινού και των αρχών στη χρήση δημόσιων χώρων από τους
αστέγους. Υπήρχε η αίσθηση ότι ενώ τα στοιχεία για τους αστέγους ουδέποτε θα
είναι πλήρη και ακριβή, κάθε περίπτωση είναι σημαντική ακόμα κι αν αφορά έναν
μόνο άνθρωπο και η συλλογή στοιχείων βοηθά στην αιτιολόγηση της ανάγκης
αλλαγής στάσης από τις αρχές. Έγινε συζήτηση για το πώς πρέπει να παρέχονται
συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς να διαχωρίζονται οι άστεγοι με μια «γκετοποιημένη»
προσέγγιση.
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Παράρτημα Δύο – Κατάλογος Συμμετεχόντων
Αυστρία

SCHUTTE Michael

Straßenzeitung Augustin

GANGLE Silvia

Amsel

TIGGES Axel

Personal Assistant Vera Hinterdorfer

HINTERDORFER Vera

BAKU – Begleitung aller Krisensituationen

GEIGER Carina

Personal Assistant Irmgard Kampass

KAMPASS Irmgard

Sichtbar-Werden

LEHNER Waltraud

MindestVerUnsicherung

Βέλγιο

VANDERMEERSCHEN Elke

BAPN

MEIRSCHAERT Véronique

BAPN

AUSLOOS Daniel

BAPN

LANGLOIS Dominique

BAPN

BAERT Geneviève

BAPN

Βουλγαρία

NIKOLOV Aleksandar

EAPN Bulgaria

TODOROV Aleksandar

EAPN Bulgaria

STAMBOLUSKII i Borislav

EAPN Bulgaria

NIKOLOV Ivan

EAPN Bulgaria

ASIPOV Sabri

EAPN Bulgaria

Γαλλία

COLLINET Geneviève

FNARS

BERTHON Francis

Entraide ouvrière

DEPLANQUE Richard

Fondation Armée du Salut

FRISCOURT Fabrice

Armée du Salut

PION Dominique

Impact

SZYMANSKI Catherine

Secours Catholique

Γερμανία

BIEHN Erika

VAMV

NIEDERLAND Karin

Straßenfeger

HENRICH Diana

Netzwerk Friesenkraft

MULLER Jörg
PLIETZSCH Sven

AWO

FRANKE Werner
Δανία

BAY-PETERSEN Sofie

SAND

Ernstsen Per

SAND

BERTELSEN Martin

SAND

ANDERSEN Leif

SAND

SCHEIL Eva Pia

SAND

Ελλάδα
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VARDARAMATOU Konstantina

EAPN Greece

ATHANASSOULAS Thanaddid

EAPN Greece

KESOVA Larisa

EAPN Greece

03.09.12

Εσθονία

KAHJU Laura

EAPN Eesti MTU

ELBING Andrus

EAPN Eesti MTU

TOPAASIA Ervin

Nõmme Child Welfare

TURSMAN Tiina

Omastehooldajate MTÜ

Ηνωμένο Βασίλειο

McCausland Fiona

EAPN UK

Mc MAHON Marisa

EAPN UK

Mc Manus Angela

EAPN UK

BRADY Sean

EAPN UK

SOBOR Aleksandra

EAPN UK

PODRIMAJ Lumturi

EAPN UK

Ιρλανδία

LYNCH Kay

EAPN Ireland

BRADY Deborah

One Family

MACKEY Michael

SIMON Galway

O"GORMAN Mickael

SIMON Galway

WARD Maureen

Irish Traveller Movement

Ισλανδία

GUDJONSDOTTIR Asta

Sjalfsbjorg

GUNNARSDOTTIR-Gigja Tinna

Bot

KRISTINSSON Guðmundur Ingi

Bot

OLAFSDOTTIR Laufey

Single Parents Association

Ισπανία

SALGADO VANELLA Fr.

Fundacion Atenea

AGUIRAN Maria

Red Aragonese

BANON Pedro

Solidarios para el Desarrollo

FERNANDEZ Ruben

Cocemfe

SANTANA Gladis

Fundacio Dexalles

Ιταλία

MELE Carlo

EAPN Italy

SOFIA Giuseppe

EAPN Italy

EMILIO Sabrina

EAPN Italy

BATTAGLIA Giuseppe

EAPN Italy

GRGA Mirko

EAPN Italy

RUFINO Francesca

EAPN Italy

RICCIARDI Luigi

EAPN Italy

Κροατία

SVAGUSA Vesna

Centre for social policy initiatives

Κύπρος

KAZANTZIS Ninetta

EAPN Cyprus

STAVROU Georgios

EKYSY
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KYRIAKOS Odysseos

EAPN Cyprus

APOSTOLIDOU Efrosini

Cyprus Greens Woman Movement
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Λιθουανία

BARANAUSKAITE Vaida

Baltic Foundation

LAUKEVICIENE Gemma

Red Cross

GRISKEVICIENE Lolita
TALANDIS Zanas

GELVONAI COMMUNITY
SOCIAL PROJECTS “MANO GURU”

Λουξεμβούργο

SCHULLER Anne-Marie

EAPN Luxemburg

ΠΓΔ της Μακεδονίας

TERZIEVA Pavlovska Meri

MAPP

STOJANOVSKI i Mite

MAPP

PANOV Ico

MAPP

Μάλτα

GRIMA Francis Saviour
GARRETT Antonia S.

Millenium Chappel Foundation

BRINCAT Johanna

Millenium Chappel Foundation

TODD DIMECH Joseph

Millenium Chappel Foundation

Νορβηγία

HASSAN Jamila

Din Fremtid

KASHALE Honoratte Muhanzi

BIBI AMKA

MATHISEN Berit

Stiftelsen Selvhjelpens Hus

ENGEN Johanna

EAPN Norway

MOSTAFA Mostafa Kuku

Din Fremtid

Ολλανδία

SMEEKES Alida

EAPN NL

NIELAND Marianne

EAPN NL

VAN DER VOORT Petra
Svanishvili Davit

EAPN NL

Pavliashvili inga

EAPN NL

Ουγγαρία

MESTER Attila

HAPN

SZIGETI Adrienn

The City is for All

DUKA Andrea AM

HAPN

SZARVAK Eva M

HAPN

SZABONE JUHASZ Sara Z

HAPN

Πολωνία

WYGNANSKA Julia

Fundation for Social Innovation and Research “Shipyard”

PALACZ Natalia

Apteka Sztuki Gallery

WRONSKA Barbara

Otwarte Drzwi Association

CZARNEKA Alina

The “Otwarte Drzwi” Association

SOSNOWSKI Z.P.

Kamilians Mission of Social Assistance

SUSZWEDYK Dariusz

Cammilian’s Mission of Social Assistance

Πορτογαλία

VICENTE Maria José

EAPN Portugal
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PEREIRA Ana

EAPN Portugal

JAIME Filipe

EAPN Portugal

MENESES Antonio

EAPN Portugal

SEABRA Joao

EAPN Portugal
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Σερβία

ZARKOVIC Branislava

Housing Centre

Σλοβακία

GALOVICOVA Anna

SAPN

MALEK Ivan

SAPN

ONSASNIKOVA Dana

SAPN

SUCHA Renata

SAPN

Σλοβενία

NOUHOUM Ibrahim

Zavod RiSi

CASL Primoz

Zavod RiSi

MAJER Petra

Zavod RiSi

PETRIC Zan

Zavod RiSi

Σουηδία

ANDERSSON Asa

Verdandi

JOHANSSON Eva

Verdandi

JONSSON Käthe

Verdandi

Nordqvist Lena

Insolvens

PERSON Lisabeth

Insolvens

Δημοκρατία της Τσεχίας

MROZEK Stanislav

Slezská Diakonie

FURAK Milan

Caritas Ostrava

LEWINSKI David

Slezská Diakonie

ORAWSKI Robert

Slezská Diakonie

PLSKOVA Jana

Salvation Army

Φινλανδία

VAISANEN Veikko

Settlement Kalliola

TOIVONEN Matias

VVA ry

KAHARA Pertti

Settlement Kaliola

VARSAMAKI Timo

KRIS

NIEMELAINEN Ulla Mari

S-asunnot oy

Πρόεδρος

BRASK FISHER Jesper

Deputy Permanent secretary Ministyr of Social Affairs, Denmark

Ομιλητές
ANDOR Làszlo

EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

BURTON Joan

Minister for Social Protection, Ireland

BEETS Lauris

Chair of the Social Protection Committee

DE BLOCK Maggie

Belgian State Secretary for Social Integration and Combating Poverty

PION Dominique

Delegate from the 10th EU Meeting

HOREMANS Ludo
MUNSLOW Anthony Neil

EAPN President
Eurocities - Groupe Homelessness
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MOLAS Jean-François

BAPSA Paris France

ROUMET Claire

CECODHAS Housing Europe

SPINNEWIJN Freek

Feantsa

LE BARS Sylvie

Solidarités actives - France
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Δανικό Υπουργείο
HAEKKERUP Karen

Mnister for Social Affairs

NYEGAARD JEPSEN A.L.

Personal Secretary

WINTHER Eva E

Head of Section

VIZARD Dorte B

Head of Department

MUNK Kirsten
Ιρλανδικό Υπουργείο
BURTON Joan

Minister for Social Protection

KELLY Paul

Assistant Principal Officer, Social Inclusion Division, Department of Social Protection

BROPHY Edward

Advisor to the Minister for Social protection

O'CONNELL Karen

Parliamentary Advisor, Department of Social Protection

CRAWFORD Jacinta

Private Secretary to the Minister for Social Protection

KEANE Sharon

Social Inclusion Division, Department of Social Protection

O'SULLIVAN Maeve

Social Inclusion Division, Department of Social Protection

Γραμματεία Βελγικού Κράτους
DE BLOCK Maggie

Belgian State Secretary for Social Integration and Combating Poverty

LAURENT Dominique

Head of Cabinet

VAN GEERTSOM Julien

SPP Social Integration, Director

VERSCHOOTEN Cedric

Belgian State Secretariat for Social Integration and Combating Poverty

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
FRANSEN Lieve

Director for Social Policy and Europe 2020

TOLEDANO LAREDO Emma

Empl D2 Head of Unit

PARASKEVAS Marie-Anne

Empl F1, Pinrcipal administrator

CULTRERA Concetta

Empl D2 Deputy Head of Unit

DEGRAND-GUILLAUD Anne

Empl D1, Team leader, Policy Officer

DENCH Kevin

Empl D2, policy analyst

IRONSIDE Sarah

Empl D1 Interinstitutional affairs assistant

TOTH Gabor

Empl E1, Policy officer

SASU Ionut

Empl D4 Policy officer

VANYOLOS Istvan

Empl D2 Policy analyst

ANDREI Corneli

Empl D2 Policy analyst

MOLSON Eric

Empl D2 Financial assistant

MESZARO Andrea

Empl D2 Policy analyst

HOLTHUIS Egbert

Empl D1 Head of Unit

ENGSTED MAQUET Isabelle

Empl A2 Deputy Head of Unit

HAAPAKKA Merja

DG REGIO C2 Policy officer

OPLAND Oyvind

Empl D1 Policy Analyst

SAINT DENIS Antoine

Empl D4 Policy officer

HUSZ Dora

Empl D2 Policy officer

OP DE BEKE Julisu

Empl D2 Policy officer

FAZI Elodie

Empl D2 Policy analyst
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STOYANOVA Galya

Trainee

KETTERER Hanna Maria

Trainee

03.09.12

WOLF Wlater
Empl D2 Policy Analayst
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
/ Επιτροπή Εργασίας
BEETS Lauris

Chair of the Social Protection Committee

RABAU Muriel

SPF Social Security Belgium

FOUDRIERE Pascal

Min. Solidarité & Cohésion sociale - France

GERSTMANN Kati

Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, Austria (BMASK)

SIRLINGER Gerald

Magistratsabteilung 24 Gesundheits- und Sozialplanung

CIERNA Maria

Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU

BOHAN John

Ministry for Social Protection, Ireland

Ακαδημαϊκή κοινότητα
MARLIER Eric
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
COTTINJI Jean Yves

Comité des Sans logis - EUH France

PEETERS Jean

Front Commun SDF - Belgium - EUH

SCHNEIDER Jürgen

EUH Germany

WILLEMSE Paul

Front commun SDF - NL - EUH

HARTUNG Brigitte

HOPE Germany

BURGERLING Elly

HOPE NL

RAZVAN Marin

HOPE Romania

PAARDEKOPER Edo

HOPE Nl

DUPRES Aurelie

EU Network of Social Integration enterprises

CLARK-FOULQUIER Clotilde
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Progress

Eurodiaconia

BANAS Pauline

Mental Health Europe

GREENE Caroline

Eurocities

GANZERLA Silvia

Eurocities

MARTINSSON Sofia
Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή

Eurocities

COULON Pierre Jean

Comité Economique & social

LUCAN Eugène

Comité économique & social

Συντονιστές
CALVANELLI Laura

Caritas Italy

GORIS Josee

PPS Social Integration - Belgium

HERMANS Marja

Welzijnszorg - Brussels

GINNELL Paul

EAPN Ireland

STRIANO Mauro

Feantsa

VEREECKEN Léopold
MARTON IZABELLA

EAPN Hungary

LEVOY Michele

PICUM

CARON Vincent

EAPN
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MARGUERY Olivier

Armée du Salut

CESARINI SFORZA

EAPN Italy

BACKES Stephan

EAPN Belgium
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Συντονιστές Διαλόγου
MARGUERY Olivier

Armée du Salut

BACKES Stephan

EAPN Belgium

GORIS Josée

PPS Social Integration - Belgium

HERMANS Marja

Welzijnszorg - Brussels

STRIANO Mauro

Feantsa

HOREMANS Ludo

EAPN President

Οργανωτική Επιτροπή
FARRELL Fintan

EAPN, Director

Γενικός Συντονισμός
GERONDAL Micheline

EAPN

Ετοιμασία Γενικής Αναφοράς
Edward THORPE
Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ενάντια στη Φτώχεια (EAPN)

Thorpe European Services

DAHMEN Sigrid

EAPN

FLEMAL Coralie

EAPN

LEE Rebecca

EAPN

GONZALEZ Leticia

EAPN
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