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Οι Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια
εγκαινιάστηκαν από το Βέλγιο το 2001 και από το 2003 αποτελούν µόνιµο
θέµα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια συναντήθηκαν για 7η φορά στις Βρυξέλλες
την 16η και 17η Μαΐου 2008. Στη Συνάντηση πήραν µέρος 124
εκπρόσωποι–άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό–από 26 χώρες και καλωσόρισαν 90 προσκεκληµένους από
Υπουργεία, Ευρωπαϊκά Όργανα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),
Ακαδηµαϊκούς και Συνδικάτα.
Η Σλοβενική Προεδρία πρότεινε να επικεντρωθεί το Συνέδριο σε τέσσερα
θέµατα – κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στέγαση και
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα – τέσσερις πυλώνες - κλειδιά στον αγώνα
ενάντια στη φτώχεια, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται όπως τα κοµµάτια ενός
παζλ.
Οι εκπρόσωποι προετοίµασαν την 7η Συνάντηση θέτοντας τις ίδιες τρεις
ερωτήσεις για το καθένα από τα τέσσερα θέµατα (κοινωνικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στέγαση και ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα):
o
Τι λειτουργεί;
o
Τι δεν λειτουργεί;
o
Πώς µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση;
Μετά από τη συνεδρίαση της ολοµέλειας για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες,
οι εκπρόσωποι χωρίστηκαν σε επτά εργαστήρια όπου η προεργασία τους σε
εθνικό επίπεδο χρησιµοποιήθηκε ως η βάση ανταλλαγών συζητήσεων. Τα
εργαστήρια ολοκληρώθηκαν µε αναφορές. Αυτές προσέφεραν υποδείξεις
που παρουσιάστηκαν σε µια ακόµα συνεδρίαση της ολοµέλειας, η οποία
πραγµατοποιήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Έπειτα οι προτάσεις που
προέκυψαν από αυτή την εστιασµένη προσπάθεια σχολιάστηκαν και
συζητήθηκαν.
Η αναφορά αυτή αρχικά συνοψίζει τα κύρια µηνύµατα των εκπροσώπων
της
Συνάντησης, έπειτα
τα
αποτελέσµατα
των
προηγούµενων
συνεδριάσεων, τις οµιλίες της εναρκτήριας συνεδρίασης, µια περίληψη των
εργαστηρίων µε αποσπάσµατα από την προετοιµασία που είχε γίνει σε
εθνικό επίπεδο, τις προτάσεις και υποδείξεις, τα σχόλια και τις συζητήσεις
της ολοµέλειας και τελικά τις οµιλίες λήξης.

Καθορισµός του πλαισίου για την 7η Συνάντηση.
Η Κα Βέσνα Λεσκόσεκ, Προεδρεύουσα της 7ης Συνάντησης (Ms Vesna
LESKOŠEK) , Σχολή Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήµιο της Λιουµπλιάνα,
Σλοβενία, καλωσόρισε τους συµµετέχοντες και παρουσίασε επιγραµµατικά
τη Συνάντηση συνοψίζοντας τα ουσιώδη ζητήµατα των τεσσάρων θεµάτων
προς συζήτηση.
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Οι Κοινωνικές υπηρεσίες θέτουν σε εφαρµογή τις τακτικές που
διατυπώνονται από τις κυβερνήσεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι
πολιτικές επιτρέπουν ή εµποδίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και
προγράµµατα και η φυσική προσβασιµότητα είναι σηµαντική σε αυτή την
περίπτωση, π.χ. µέσα µαζικής µεταφοράς, εγγύτητα υπηρεσιών, εµπόδια
από το σχεδιασµό των κτιρίων κ.λ.π. Ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η
κοινωνική προσβασιµότητα που σχετίζεται µε διαφορετικές οµάδες
χρηστών.
Μια άλλη σηµαντική διάσταση, όσον αφορά στην
προσβασιµότητα, είναι ο αριθµός γραφειοκρατικών εµποδίων, που
αποτρέπουν την εφαρµογή της. τα γραφειοκρατικά εµπόδια συχνά
απηχούν στρατηγικές περιορισµού των κοινωνικών δικαιωµάτων. Ένας
άλλος παράγοντας είναι το πώς αντιµετωπίζονται τα άτοµα: θεωρούνται
κοινωνικό
πρόβληµα, στιγµατίζονται ως ανενεργοί, στερούµενοι
νοηµοσύνης, ανίκανοι να παρέχουν τα απαραίτητα στους εαυτούς τους και
ευθυνόφοβοι; Ή ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να διευρύνουν τις
δυνατότητές τους; Προσπαθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες να αποµακρύνουν
τα εµπόδια για µια καλύτερη ενσωµάτωση στην κοινωνία, αντιµετωπίζουν
τους χρήστες µε σεβασµό και διατηρούν την αξιοπρέπεια τους; Επίσης οι
κοινωνικές υπηρεσίες µπορεί να είναι ιδιωτικοποιηµένες, γεγονός που
πολλές φορές σηµαίνει πως δεν είναι προσβάσιµες σε όλους υπό τις ίδιες
συνθήκες και συχνά βάζουν το κέρδος πάνω από την αξιοπρέπεια των
ανθρώπων.
Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα είναι ένας από τους κύριους πυλώνες
στην καταπολέµηση της φτώχειας, ο οποίος θέτει τα κριτήρια για µια
αξιοπρεπή ζωή. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει πολύπλευρη αντιπαράθεση
σχετικά µε τις συνιστώσες της αξιοπρεπούς ζωής και µε το πώς η τελευταία
µπορεί να διασφαλισθεί. Το δικαίωµα στα επιδόµατα της κοινωνικής
πρόνοιας αποκτήθηκε µετά από σκληρούς εργατικούς αγώνες και οι
απολαβές αυτές πρέπει να κατανέµονται δίκαια. Τα άτοµα που δε µπορούν
ή δεν µπορούν πια να παρέχουν τα απαραίτητα στον εαυτό τους έχουν
αυτό το δικαίωµα. Αυτό συχνά παραβλέπεται και είναι κοινό στερεότυπο η
άποψη πως τα άτοµα σιγά-σιγά αποκτούν εξάρτηση από τα επιδόµατα και
έτσι χάνουν το κίνητρο αναζήτησης εργασίας. Τέτοιου είδους
αντιπαραθέσεις µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την κατάργηση των
επιδοµάτων ή την µείωση των πόρων µε σκοπό να αυξηθεί η πίεση στα
άτοµα να αναζητήσουν εργασία. Η πείρα όµως δείχνει πως η µείωση των
επιδοµάτων στην πραγµατικότητα αυξάνει τη φτώχεια χωρίς να αυξάνει
παράλληλα και την απασχόληση. Η πολιτισµική και οικονοµική πρόοδος
έθεσαν υψηλότερα το επίπεδο της αξιοπρεπούς ζωής, στην οποία όλοι
έχουν δικαίωµα, άσχετα από το εάν αυτή επιτυγχάνεται µέσω της εργασίας
ή όχι. Τα άτοµα δεν ζουν σε συνθήκες φτώχειας κατ’ επιλογή. Τα αίτια της
φτώχειας πρέπει να αναζητηθούν σε δοµικά χαρακτηριστικά τα οποία
διαµορφώνονται από συγκεκριµένες πολιτικές. Ως αποτέλεσµα, η Πολιτεία
υποχρεούται να αναλάβει την ευθύνη έτσι ώστε τα άτοµα να ζουν
αξιοπρεπώς. Η εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος είναι ένα
αποτελεσµατικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρέπει
επίσης να δοθεί έµφαση στο ότι αυξανόµενες πληθυσµιακά οµάδες, όπως
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µετανάστες, νόµιµοι και παράνοµοι, άστεγοι
και
άλλοι
χωρίς
τις
κατάλληλες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, στερούνται πρόσβασης στις
κοινωνικές υπηρεσίες.
Η Στέγαση δεν περιλαµβάνει µόνο την παροχή στέγης αλλά ένα σπιτικό το
οποίο εγγυάται ασφάλεια και σταθερότητα. Το σπίτι προσφέρει έναν
ιδιωτικό χώρο, µέσω του οποίου ο άνθρωπος διατηρεί την αξιοπρέπειά του,
ανασυντάσσει τις δυνάµεις του, ξεκουράζεται, αξιοποιεί τον ελεύθερο
χρόνο του, διατηρεί κοινωνικούς δεσµούς και διαφυλάσσει τη µνήµη του
παρελθόντος µέσω των αντικειµένων που βρίσκονται σε αυτό. Όλα αυτά
συµβάλλουν στην ασφάλεια και αποµακρύνουν τις µόνιµες ανησυχίες για
θέµατα βασικής επιβίωσης. Το να έχει κανείς νερό, ηλεκτρικό και θέρµανση
δίνει τη δυνατότητα να αφιερώσουν τα άτοµα χρόνο και ενέργεια σε άλλα
πράγµατα. Χωρίς τα στοιχειώδη, το να σκέφτεται κανείς πώς θα επιβιώσει
γίνεται καθηµερινός Γολγοθάς: πώς να παραµείνει καθαρός, πού να
κοιµηθεί, πού να ασφαλίσει τα προσωπικά του αντικείµενα, πώς να βρει
την ενέργεια να περάσει τη µέρα. Οι πολιτικές στέγασης αποτελούν λοιπόν
έναν από τους παράγοντες – κλειδιά στη µείωση της φτώχειας, γιατί µας
επιτρέπει να διοχετεύουµε την ενέργεια µας σε διαφορετικά πράγµατα και
όχι στο πού θα βρούµε φαγητό, πού θα κοιµηθούµε κ.λ.π. Η κατοχή ενός
σπιτιού µας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούµε την αναζήτηση εργασίας, τη
µόρφωση και την κατάρτιση µας κ.λ.π. ∆εκαετίες εµπειριών έχουν
αποδείξει ότι η στεγαστική αγορά ως έχει δεν παρέχει αξιοπρεπή στέγαση
σε αυτούς που ζουν µέσα στη φτώχεια ή είναι στα όρια της φτώχειας. Τα
κράτη πρέπει λοιπόν να διαχειριστούν τη στεγαστική πολιτική έχοντας
συνειδητοποιήσει τη σηµασία του «σπιτιού» στη ζωή κάθε ανθρώπου. Τα
κράτη πρέπει να αναρωτηθούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά της
αξιοπρεπούς στέγασης που παρέχεται στους ανθρώπους που ζουν στη
χώρα.
Όπως είναι φανερό από τις εφαρµογές στα εργαστήρια, οι
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι, ως ένα βαθµό, ένας κρυφός πυλώνας
της φτώχειας, γιατί η επίδραση τους δεν διερευνάται αρκετά και δεν
υπάρχει γενική επίγνωση της σηµασίας τους. Η έλλειψη επίγνωσης
υφίσταται γιατί η έλλειψη σε προµήθειες νερού και ηλεκτρικού συχνά
παρατηρείται σε οµάδες αγροτικών και περιθωριοποιηµένων περιοχών, των
οποίων το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η έλλειψη στέγης και υποδοµών.
Πρόσφατα το πρόβληµα εµφανίστηκε επίσης σε υποβαθµισµένες αστικές
περιοχές, στις οποίες κατοικούν µετανάστες, άνθρωποι µεγάλοι σε ηλικία,
τσιγγάνοι, άστεγοι και άλλες περιθωριοποιηµένες οµάδες. Οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας συµπεριλαµβάνουν λεωφορεία και τρένα, τα οποία, στην
εποχή αυτή της ευέλικτης απασχόλησης, είναι απαραίτητα για να µπορέσει
κανείς να βρει και να διατηρήσει µια δουλειά. Πολύ λίγοι άνθρωποι
ελπίζουν να βρουν εργασία στην πόλη διαµονής τους και µεγάλος αριθµός
ατόµων πρέπει να µετακινείται επί πολλές ώρες κάθε µέρα για να φτάσει
στον τόπο εργασίας του. ∆ιανύουµε επίσης µια εποχή που τα µαγαζιά
τείνουν να συγκεντρώνονται σε εµπορικά κέντρα, τα οποία συχνά
βρίσκονται µακριά από κατοικηµένες περιοχές: τα δηµόσια µέσα µαζικής
µεταφοράς είναι απαραίτητα σε αυτούς που ζουν στο κέντρο της πόλης ή
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σε αποµακρυσµένα προάστια, και ακόµα περισσότερο σε αυτούς που
ζουν σε αγροτικές περιοχές, στους οποίους η πρόσβαση σε υπηρεσίες,
όπως υγεία και παιδεία, είναι δύσκολη.
Όλα αυτά τα θέµατα χρειάζονται εκτενή συζήτηση. Οι προηγούµενες
Συναντήσεις έχουν δείξει ότι δε µπορούµε να περιµένουµε αποτελέσµατα
και αλλαγές άµεσα. Είναι σηµαντικό, παρόλα αυτά, να καθιερωθεί ο
διάλογος ανάµεσα στους ανθρώπους που βιώνουν τη τη φτώχεια και να
βοηθήσουν οι αρµόδιοι στο σχεδιασµό προγραµµάτων και πολιτικών για να
περιοριστούν οι ανισότητες. Είµαι σίγουρη ότι η Συνάντηση αυτή θα
βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του σκοπού.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Λουξεµβούργο, 9 & 10 Ιουνίου
2008).
Η Σλοβενική Προεδρία, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Βελγικής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου καταπολέµησης της
Φτώχειας (ΕΑPN), οργάνωσε την έβδοµη Ευρωπαϊκή Συνάντηση των
ατόµων που βιώνουν φτώχεια, στις Βρυξέλλες την 16η και 17η Μαΐου
2008.
Στη Συνάντηση πήραν µέρος 124 εκπρόσωποι από 26 χώρες, 90
προσκεκληµένοι από Εθνικά Υπουργεία, Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ακαδηµαϊκοί και Συνδικάτα.
Η φετινή συνάντηση επικεντρώθηκε σε τέσσερις πυλώνες στον αγώνα
ενάντια στη φτώχεια: υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κοινωνικές υπηρεσίες,
στέγαση και ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Τα παρακάτω είναι µερικές από
τις βασικές προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους αντιπροσώπους της
έβδοµης συνάντησης.
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας είναι πολύ σηµαντική για µια
αξιοπρεπή ζωή και για το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Πολλοί
από τους συµµετέχοντες εξέφρασαν τις αυξανόµενες δυσκολίες πρόσβασης
σε τέτοιες υπηρεσίες. Η Ενεργειακή Φτώχεια συζητήθηκε ως συγκεκριµένο
παράδειγµα. Προέκυψαν βασικές ανησυχίες σχετικά µε το αντίκτυπο που
έχουν οι αυξήσεις των τιµών της ενέργειας στους ανθρώπους χαµηλού
εισοδήµατος. Οι συµµετέχοντες µίλησαν για την απαράδεκτη κατάσταση να
αναγκάζονται να διαλέξουν ανάµεσα στο φαγητό και τη θέρµανση. Οι
βασικές προτάσεις από τους εκπροσώπους συµπεριέλαβαν:
Οικονοµικά προσιτή πρόσβαση στην ενέργεια και σε άλλες βασικές
υπηρεσίες ως θεµελιώδες δικαίωµα.
•
Τα Κράτη - Μέλη πρέπει να εγγυηθούν σε όλους πρόσβαση σε
στοιχειώδεις υπηρεσίες, όπως ελεγχόµενα τιµολογιακά καθεστώτα,
εγγυηµένη πρόσβαση σε ένα ελάχιστο πακέτο υπηρεσιών, απαγόρευση
περικοπών κ.λ.π.
•
Ο προτεινόµενος Ευρωπαϊκός Χάρτης των ∆ικαιωµάτων των
Καταναλωτών Ενέργειας πρέπει να περιλαµβάνει κοινωνικά κριτήρια και
•
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να είναι νοµικά δεσµευτικός. Ο χάρτης
πρέπει
να
αποτελεί
εργαλείο για την προστασία των καταναλωτών.
•
Η Ενεργειακή Φτώχεια πρέπει να αναγνωρισθεί ως βασικό πρόβληµα,
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα και
ενωµένη, ειδικά µε την αύξηση των τιµών ενέργειας να διαφαίνεται στον
ορίζοντα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να
επιτευχθεί η δίκαιη τιµολόγηση και η επάρκεια της ενέργειας και να
συνδέεται µε τη διασφάλιση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
•
Κατανοητές και προσβάσιµες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται
µέσω διαπροσωπικών υπηρεσιών και να µην ενθαρρύνεται η εξάρτηση
από τα ηλεκτρονικά µέσα, στα οποία δεν έχουν πρόσβαση άτοµα µε
χαµηλό εισόδηµα, µε σκοπό να διασφαλίζεται η ελευθερία και
ανεξαρτησία των συµβουλευτικών υπηρεσιών και οι αποτελεσµατικές
διαδικασίες παραπόνων.
•
Οι
συνέπειες
της
απελευθέρωσης
των
αγορών,
συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες
πρέπει να αξιολογηθεί επειγόντως, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι
κοινωνικές επιπτώσεις στους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό.
•
Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια πρέπει να εµπλακούν στην
ανάπτυξη, την εφαρµογή και την αξιολόγηση των πολιτικών που
σχετίζονται µε τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, εάν πρόκειται να γίνει
πραγµατική αξιολόγηση του κατά πόσο οι υπηρεσίες αυτές και οι
τρέχοντες µηχανισµοί της εσωτερικής αγοράς υποστηρίζουν την
κοινωνική ενσωµάτωση.
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες είναι σηµαντικές υπηρεσίες
οι οποίες
υποστηρίζουν την κοινωνική ενσωµάτωση των ανθρώπων που βιώνουν
φτώχεια και πρέπει να είναι προσβάσιµες, καλής ποιότητας και να είναι
εξασφαλισµένες για όλους. Τα δικαιώµατα της εσωτερικής αγοράς δεν
πρέπει να προηγούνται των θεµελιωδών δικαιωµάτων και δεν πρέπει να
παρεµποδίζουν τα καθήκοντα των Κρατών Μελών να οργανώνουν
προσβάσιµες κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις
πραγµατικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το δικαίωµα στην κοινωνική
πρόνοια αναγνωρίζεται στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, αλλά το
δικαίωµα αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποκτηθεί λόγω
αποτρεπτικών κριτηρίων, συµβολαίων και κυρώσεων. Οι βασικές προτάσεις
των εκπροσώπων συµπεριέλαβαν:
•
Εγγυηµένο δικαίωµα πρόσβασης σε καλής ποιότητας κοινωνικές
υπηρεσίες.
•
Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να είναι οικονοµικά προσιτές, καλής
ποιότητας και συνεχόµενες, να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές και
εξελισσόµενες ανάγκες των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό κατά τη διάρκεια της ζωής τους ανάλογα µε τις
διαφορετικές περιστάσεις που αντιµετωπίζουν.
•
Όλοι έχουν το δικαίωµα να αντιµετωπίζονται ισότιµα, µε αξιοπρέπεια
και να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς καµία διάκριση.
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Πληροφορίες και συµβουλές πρέπει να παρέχονται σε όλους
υποχρεωτικά, µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιµες σε
χαµηλόµισθους, δηλαδή µέσω τοπικών υπηρεσιών.
•
Η πρόσβαση σε οικονοµικά προσιτή, ποιοτική ιατρική περίθαλψη και
στέγαση πρέπει να βελτιωθεί επειγόντως.
•
Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο υγείας και
φτώχειας.
•
Η νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη ατοµικών συµβολαίων ανάµεσα σε
πελάτες και παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών προκαλεί ανησυχία στους
ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια. Πρέπει να γίνουν ενέργειες για να
διασφαλισθεί πως τα συµβόλαια αυτά δεν προωθούν διακρίσεις.
•
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθιερώσει ποιοτικά κριτήρια, τα
οποία θα διασφαλίζουν ότι τα Κράτη - Μέλη εγγυώνται οικονοµικά
προσιτή πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες καλής ποιότητας.
•
Οι Εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εγγυηθούν πως οι κοινωνικές
υπηρεσίες λειτουργούν αποτελεσµατικά σύµφωνα µε τα κριτήρια που
έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•
Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να συντονίζονται, να εφαρµόζονται
και να αξιολογούνται στο τοπικό επίπεδο.
•
Για να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα άτοµα που
βιώνουν τη φτώχεια πρέπει να εµπλέκονται θεσµικά. Συµµετοχικά
µοντέλα για την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών πρέπει να
προωθούνται ενεργά και να υποστηρίζονται µέσω των µηχανισµών
εθνικής και ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης.

•

Η στέγαση αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα το οποίο πρέπει να
αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκπρόσωποι έδωσαν έµφαση
στο ότι η στέγαση είναι κάτι περισσότερο από τέσσερις τοίχοι και στο ότι οι
άνθρωποι χρειάζονται ένα σωστό περιβάλλον µε αποτελεσµατικές
υπηρεσίες για να ζουν µε αξιοπρέπεια. Υπογραµµίστηκαν συγκεκριµένες
δυσκολίες που σχετίζονται µε τη στέγαση και τους ξενώνες αστέγων,
χρηστών
ουσιών
ή
ατόµων
µε
ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα.
Παρουσιάστηκαν επίσης παραδείγµατα επιτυχηµένων έργων στέγασης, τα
οποία απευθύνονται στις ανάγκες αυτών των οµάδων, διευθύνονται από
µη κυβερνητικούς οργανισµούς και σχετίζονται άµεσα µε τα άτοµα που
αφορούν.
Οι εκπρόσωποι εξέφρασαν µέγιστη ανησυχία όσον αφορά στις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες σε σχέση µε τη στέγαση. Σηµειώθηκε
επίσης πως τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όσον αφορά
στη στέγαση, έτσι ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωµα τους στην
ανεξάρτητη διαβίωση. Τονίστηκε παρόλα αυτά, πως σε πολλά Κράτη Μέλη
το αυξανόµενο κόστος της στέγασης και το ποσοστό του εισοδήµατος που
πρέπει να διαθέσει κανείς, σήµαινε πως οι δυσκολίες σε σχέση µε τη
στέγαση αποτελούσαν πρόβληµα για µεγάλο τµήµα της κοινωνίας. Ενώ
αναγνωρίστηκε πως η στέγαση αποτελεί αρµοδιότητα ενός Κράτους
Μέλους, θεωρήθηκε επίσης πως έπρεπε να γίνουν µεγαλύτερες
προσπάθειες µέσω συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να
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αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα πρόσβασης στη στέγαση. Βασικές
προτάσεις από τους εκπροσώπους συµπεριέλαβαν:
•
Η συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των ατόµων που
έχουν προβλήµατα στέγασης είναι απαραίτητη για να αντιµετωπιστούν οι
πραγµατικές ανάγκες των αστέγων και των ατόµων που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα στέγασης.
•
Σηµαντική οικονοµική υποστήριξη, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα
στα άτοµα που βιώνουν την έλλειψη στέγης να εκφραστούν και θα
βοηθήσει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να ανταποκριθούν στα
προβλήµατα στέγασης.
•
Πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές και Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για
να αντιµετωπιστούν προβλήµατα στέγασης και αστέγων.
•
Η στέγαση και η έλλειψη στέγης πρέπει να αποτελέσουν βασικό θέµα
συζήτησης για ένα θεµατικό έτος στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Ενσωµάτωση.
•
Η ύπαρξη ∆ηµόσιας και Κοινωνικής στέγασης αποτελεί σηµαντικό
κοµµάτι µιας επιτυχηµένης στρατηγικής για την αντιµετώπιση
προβληµάτων στέγασης.
•
Τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία πρέπει να υποστηρίζουν
περισσότερο αποτελεσµατικά την πρόσβαση σε προσιτή οικονοµικά και
βιώσιµη στέγαση.
•
Τα Κράτη Μέλη πρέπει να θέσουν στόχους για το ποσοστό του
διαθέσιµου εισοδήµατος, το οποίο πρέπει να πληρώνει ο καθένας για τη
στέγασή του.
•
Οι φορολογικές πολιτικές πρέπει να αποθαρρύνουν τη µη διάθεση
των σπιτιών και την κερδοσκοπία στην αγορά στέγης.
•
Είναι απαραίτητο να µη γίνονται διακρίσεις στην πρόσβαση της
στέγασης και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία πρέπει από αυτή την άποψη να
ενδυναµωθεί και να εποπτεύεται αυστηρά η εφαρµογή της.
Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα πρέπει να είναι διαθέσιµο σε όλα τα
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεωρείται ως δικαίωµα,
αναγνωρίζοντας ότι η αξιοπρέπεια στην πραγµατικότητα κοστίζει, και να
αποτελεί απαραίτητη επένδυση για το µέλλον της κοινωνίας µας. Βασικές
προτάσεις από τους εκπροσώπους συµπεριέλαβαν:
• Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα πρέπει να θεωρηθεί ένα δυναµικό
εργαλείο, το οποίο µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί από ανθρώπους που
βρίσκονται σε ανάγκη, έτσι ώστε να αλλάξει η ζωή τους.
• Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα αποτελεί επένδυση για τη βελτίωση της
ενσωµάτωσης των ατόµων, αναγνωρίζοντας ότι η απασχόληση δεν είναι
ο µόνος δρόµος για την ενσωµάτωση.
• Οι συµµετέχοντες επιµένουν πως πρέπει να γίνει πρόοδος αναφορικά µε
την πληροφόρηση και την πρόσβαση στο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα.
Οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να γίνουν πιο απλές, πιο διαφανείς και
να σέβονται περισσότερο την αξιοπρέπεια των ατόµων που αφορούν
(π.χ. δηµιουργώντας µόνο ένα µέρος για να γίνεται η αίτηση και
αποφεύγοντας την επανάληψη των πληροφοριών που αναγκάζονται να
δίνουν τα άτοµα).
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Το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν
έχει να κάνει µόνο µε χρήµατα, αλλά επίσης µε την πρόσβαση στην
ιατρική περίθαλψη, τον πολιτισµό και άλλους πόρους απαραίτητους για
µια αξιοπρεπή ζωή.
•
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα πρέπει να
ανταποκρίνεται στο πραγµατικό κόστος ζωής, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
αύξηση των τιµών, αναφορικά µε τα πρότυπα κάθε χώρας, και σε σχέση
µε τις πραγµατικές ανάγκες των ατόµων. Οι κοινωνικές Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις έχουν ένα συγκεκριµένο ρόλο στο να διευκολύνουν τη
συµµετοχική προσέγγιση για τον καθορισµό ενός «καλαθιού µε αγαθά»,
το οποίο θεωρείται απαραίτητο για µια αξιοπρεπή ζωή.
•
Η Ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αναγνωρίσει ότι
το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα αποτελεί πλεονέκτηµα και πόρο, και όχι
αποκλειστικά έξοδο, και πρέπει να αποφεύγεται ο στιγµατισµός των
σχεδίων ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ως «παθητικά µέτρα».

•

Οι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη να είναι ορατοί οι τέσσερις αυτοί
πυλώνες στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Τόνισαν επίσης την ανάγκη να δεσµεύσουν τα ΜΜΕ ώστε να δίνουν την
ακριβή εικόνα του τι είναι στην πραγµατικότητα η φτώχεια και να
εξαλείψουν αρνητικές εικόνες «οκνηρών ατόµων που δεν θέλουν να
εργαστούν». Οι εκπρόσωποι επέµειναν πως η ενίσχυση της συµµετοχής
των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν
αυτά τα αρνητικά στερεότυπα και να αναγνωριστεί η νοηµοσύνη τους, η
πολύτιµη εµπειρία τους και η ικανότητά τους να προσφέρουν
εποικοδοµητικές προτάσεις.
Οι εκπρόσωποι απαίτησαν την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης, έτσι ώστε
να υπολογίζουν την πρόοδο ανάµεσα στις Συναντήσεις. Τόνισαν επίσης την
ανάγκη αξιολόγησης του αντίκτυπου της τρέχουσας Ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την Ενσωµάτωση καθώς ξεκινά η προετοιµασία για το
2010 – Ευρωπαϊκό Έτος ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό
Αποκλεισµό.
Προτάσεις της Προεδρίας
Η προεδρία υποστηρίζει την άποψη ότι η συµµετοχή των ατόµων που
βιώνουν τη φτώχεια είναι απαραίτητη και ζητά να γίνουν µεγαλύτερες
προσπάθειες για την ενίσχυση αυτής της συµµετοχής.
Η Προεδρία ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να λάβουν κατάλληλα υπόψη τους
τα µηνύµατα και τις προτάσεις που εκφράστηκαν από τους εκπροσώπους
στην 7η Συνάντηση στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 2008 – 2011, στα Εθνικά
Μεταρρυθµιστικά Προγράµµατα και στη συνέχεια της επικοινωνίας της
ενεργούς ενσωµάτωσης.
Η Προεδρία ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη
της τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους εκπροσώπους της 7η
συνάντησης όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, στις αρχές που πρέπει
να διατυπωθούν αναφορικά µε την ενεργή ενσωµάτωση, στις ενέργειες
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συνέχειας της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, στην Ανοιχτή Μέθοδο
Συντονισµού για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση
και στις προτάσεις για τη µελλοντική Κοινωνική Ατζέντα.
Η Προεδρία ενθαρρύνει όλους τους συµµετέχοντες και προσκεκληµένους
της 7ης συνάντησης να διαδώσουν όσο περισσότερο µπορούν τα πορίσµατα
και τις εµπειρίες τους από αυτή τη συνάντηση, και να κάνουν µεγαλύτερες
προσπάθειες ώστε να δείξουν πώς τα αποτελέσµατα των συναντήσεων
συµβάλλουν στην ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, την ανάπτυξη
δράσεων για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού σε όλα τα επίπεδα και τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη πολιτικών
για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (2000) συµφώνησε να
εφαρµόσει µια Ευρωπαϊκή στρατηγική µε σκοπό να «συµβάλλει
αποφασιστικά στην εξάλειψη της φτώχειας µέχρι το 2010 στην Ευρώπη».
Μια από τις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν – η εξάλειψη της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού – αποτελεί κλειδί για την προώθηση αυτής
της
δέσµευσης
και
πρέπει
να
συµπεριλάβει
όλους
τους
εµπλεκόµενους,
συµπεριλαµβάνοντας
τους
ανθρώπους
που
βιώνουν τη φτώχεια.
Οι Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια συνδέονται
µε αυτή την προσέγγιση και είναι φανερά µέρος µιας διαδικασίας σε
εξέλιξη. Ο κύκλος της συνέχειας και των προετοιµασιών είναι σε εξέλιξη σε
κάθε Κράτος-Μέλος.
Τι µπορούµε να αποκοµίσουµε από τις προηγούµενες συναντήσεις;
2001
Η Βελγική Κυβέρνηση ασκεί την επιρροή της από το 1994 και
αξιοποίησε την Προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει
την 1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια, η
οποία αξιολόγησε τέσσερα θέµατα: στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και
εισοδήµατα.
Το σηµαντικό συµπέρασµα από το πρώτο αυτό γεγονός ήταν πως τα άτοµα
που βιώνουν φτώχεια είχαν τη γνώση και την επιδεξιότητα να
αναλύσουν τον αποκλεισµό και έβαλαν στόχο να συµµετάσχουν
στην κοινωνία και στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.
2003 To 2002, η Βελγική Κυβέρνηση πρότεινε µια 2η Συνάντηση – µια
πρωτοβουλία που πάρθηκε από την Ελληνική Προεδρία. Ζητήθηκε από το
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας
να την
προετοιµάσει, αλλά δεν υπήρχε χρόνος να προετοιµαστεί το υλικό σε
συνεννόηση µε τις αντιπροσωπείες. Το θέµα ήταν «καλές πρακτικές
συµµετοχής». Οι προετοιµασίες και τα εργαστήρια παρήγαν προσπάθειες
δηµιουργίας µοντέλων για τις διαδικασίες συµµετοχής και ένα αίτηµα από
τους εκπροσώπους: τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια επιθυµούν
να έχουν τη δυνατότητα να µιλούν πρόσωπο µε πρόσωπο µε τους
ιθύνοντες όσον αφορά σε πολιτικές που τα επηρεάζουν.
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Απαντώντας
σε
αυτά
το αίτηµα,
η
Ελληνική
Προεδρία
ζήτησε από το Συµβούλιο του Ιουνίου να αποτελέσουν οι Ευρωπαϊκές
Συναντήσεις επαναλαµβανόµενη διαδικασία, όπως ακριβώς και η
Στρογγυλή Τράπεζα Κοινωνικών Υποθέσεων.
2004 To θέµα που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής
Προεδρίας παρουσίασε τα αιτήµατα που προέκυψαν από τη 2η Συνάντηση
και επικεντρώθηκε στο διάλογο ανάµεσα στους ανθρώπους που βιώνουν
τη φτώχεια και τους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής υπό τον τίτλο: «Η
συµµετοχή είναι δρόµος διπλής κατεύθυνσης». Μέσω µιας
αντιστροφής των παραδοσιακών ρόλων, οι «αρχές» αυτή τη φορά
θεωρήθηκαν «καλεσµένοι» των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια
και ήρθαν σε άµεση επαφή µε τους εκπροσώπους σε συζητήσεις κατά τη
διάρκεια των εργαστηρίων. Η συνάντηση κατέληξε µε ένα ανοιχτό φόρουµ
των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και µια δηµόσια συζήτηση των
αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής. Ένα DVD που δηµιουργήθηκε θα
αποτελέσει εργαλείο εκτενούς χρήσης από τα εθνικά δίκτυα του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την καταπολέµηση της Φτώχειας, έτσι ώστε να
υπάρξει συνεννόηση επί του θέµατος ανάµεσα στους αρµόδιους για τη
χάραξη πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
2005 Η Προεδρία του Λουξεµβούργου επέλεξε να διερευνήσει αντιλήψεις
και εικόνες φτώχειας. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τοποθετείται σε
παραγωγές των ΜΜΕ - πίνακες και φωτογραφίες – οι οποίες προέρχονται
από άτοµα τα οποία βιώνουν φτώχεια. Αυτές οι δηµιουργικές, φιλότιµες
προσπάθειες συλλέχτηκαν σε µια έκθεση στη Στρογγυλή Τράπεζα του
Λίβερπουλ. Ένας κατάλογος µε τα έργα δηµοσιεύθηκε. Η Προεδρία του
Λουξεµβούργου έδειξε το βάθος της ανάµιξής της εκφράζοντας ένα ισχυρό
µήνυµα στο Συµβούλιο των Υπουργών τον Ιούνιο, καλώντας όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοργανώσουν µια παρόµοια
Συνάντηση.
Πολλά εθνικά δίκτυα σταδιακά ξεκίνησαν να οργανώνουν
παρόµοιες συναντήσεις σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο
2006 Οι προετοιµασίες υπό την Αυστριακή προεδρία συµπεριέλαβαν όλες
τις διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού γύρω από το
θέµα «Πώς τα καταφέρνουµε µε την καθηµερινή ζωή;» Οι
προετοιµασία που έγινε από τους αντιπροσώπους αποκάλυψε την διάθεση
να αναλάβουν ατοµική δράση και την ενέργεια των ατόµων που
βιώνουν τη φτώχεια. Κάθε αντιπροσωπία ατόµων που βιώνουν τη
φτώχεια προετοίµασε µια αφίσα και την παρουσίασε στην ολοµέλεια: ήταν
µια αξέχαστη στιγµή της 5ης Συνάντησης. Οι αφίσες παρουσιάστηκαν σε
µια έκθεση στη Στρογγυλή Τράπεζα της Φινλανδίας, στο κτίριο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο του 2007, και στην πρώτη Εθνική
Συνάντηση ατόµων που βιώνουν φτώχεια στο Ηνωµένο Βασίλειο, τον
Ιούλιο του 2007. Η αξιολόγηση της 5ης Συνάντησης αποκάλυψε την
ανάγκη να διενεργηθεί απογραφή των πέντε πρώτων Συναντήσεων.
2007 Η 6η Συνάντηση, υπό τη Γερµανική προεδρία, αποφάσισε να
διοχετεύσει
αυτή
την
προτεραιότητα
και
διάλεξε
ως
θέµα,
«Ενδυναµώνοντας την Πρόοδο, σχεδιάζοντας τα επόµενα βήµατα». 130
εκπρόσωποι από 27 χώρες και 97 αντιπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Εθνικών
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Αρχών συναντήθηκαν στις 4 και 5 Μαΐου
στις
Βρυξέλλες.
Οι
εκπρόσωποι και οι προσκεκληµένοι προσέδωσαν στη Συνάντηση οπτική
έκφραση µε συµβολικά αντικείµενα. Χωρίς να υποβαθµίζουν την πρόοδο
που έγινε στο κοινωνικό «µέτωπο», οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι ο στόχος
της εξάλειψης της φτώχειας ως το 2010 είναι ουτοπικός από τη στιγµή που
υπάρχουν ξεκάθαρα σηµάδια ότι η φτώχεια εξαπλώνεται. Η 6η Συνάντηση
έδειξε ξεκάθαρα ότι
οι συµµετοχικές διαδικασίες διευρύνουν τις
προσδοκίες και βοηθούν στην αύξηση πραγµατοποιήσιµης ενδυνάµωσης.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι γινόταν περισσότερη κοινή δουλειά από
συνδέσµους και δηµόσιες αρχές, και υπήρχε ζήτηση για συνεχιζόµενο
διάλογο σε εθνικό επίπεδο.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Κα Μαριέτα ΚΟΤΜΑΝ (Ms Marjeta COTMAN), Υπουργός Εργασίας,
Οικογενειακών Θεµάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σλοβενία.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές,
ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Φτώχειας (EAPN), το ∆ιευθυντή
Κο Φιντάν Φαρέλ (Mr Fintan Farrell) και την οµάδα του, χωρίς τους
οποίους η Συνάντηση αυτή δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί. Θα ήθελα επίσης
να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη
συµµετοχή της και την οικονοµική υποστήριξη καθώς και τη Βελγική
Κυβέρνηση, η οποία προσέφερε το χώρο συνάντησης και µας έδωσε τη
δυνατότητα να συζητήσουµε για το ζήτηµα της φτώχειας που µας
απασχολεί όλους.
Πρέπει να παραδεχτώ ότι θα ήµουν περισσότερο ευχαριστηµένη εάν δεν
έπρεπε να συζητήσουµε για τη φτώχεια στην Ευρώπη, όπου τα συστήµατα
κοινωνικής ασφάλειας αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. ∆υστυχώς
πρέπει να αποδεχτούµε το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα, η φτώχεια δεν είναι
απλώς µέρος της ζωής µας αλλά αυξάνεται συνεχώς.
∆εν θα σας κουράσω µε στατιστικές, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση
µε εσάς ή τις οικογένειες σας. Κατά τη γνώµη µου, ένα από τα µεγαλύτερα
καθήκοντά µας είναι να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες που θα παρέχουν σε
όλους την ευκαιρία µιας αξιοπρεπούς και καλής ποιότητας ζωής. Πρέπει
εδώ να λάβουµε υπόψη µας τις κοινές Ευρωπαϊκές αξίες, όπως η
αλληλεγγύη και η ενότητα, οι ίσες ευκαιρίες, ο αγώνας ενάντια σε κάθε
είδους διάκριση, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, η ενσωµάτωση της
κοινωνίας των πολιτών και η διαρκής ανάπτυξη.
Η πιο σηµαντική αξία είναι η εργασία. Όχι µόνο η εργασία που αποφέρει
κέρδη, αλλά η εργασία που συµβάλλει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
κατοχυρώνει την ασφάλεια. Γι’ αυτό το λόγο, η ένταξη στην αγορά
εργασίας όλων των ατόµων που είναι ικανά να εργαστούν αποτελεί
σηµαντικό στόχο. Παράλληλα µε αυτό, θα πρέπει να εγγυηθούµε επαρκή
κοινωνική προστασία σε αυτούς που δεν µπορούν να εργαστούν.
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Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελούν περίπλοκα
και πολύπλευρα προβλήµατα που αφορούν την κοινωνία και το άτοµο.
Πρέπει να αντιµετωπισθούν ταυτόχρονα. Η εµπειρία που αποκοµίστηκε από
τις προηγούµενες Συναντήσεις καταδεικνύει πως η συνεργασία ανάµεσα
στους αντιπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων
και άλλων σηµαντικών παραγόντων στον αγώνα κατά της φτώχειας, είναι
ζωτικής σηµασίας στην ανταλλαγή εµπειριών µε άτοµα που βιώνουν τη
φτώχεια. Μια συνεργασία τέτοιου είδους είναι σηµαντική για τη βελτίωση
των πολιτικών και πρακτικών που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των
ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια.
Οι πρόσφατες συζητήσεις στην ανανεωµένη Κοινωνική Ατζέντα
επιβεβαιώνουν πως κοινωνικοί στόχοι πρέπει να ενσωµατωθούν και να
τηρηθούν στις Ευρωπαϊκές πολιτικές. Πρέπει να διασφαλίσουµε επίσης το
ότι αυτοί οι στόχοι θα κερδίσουν την υποστήριξη των ανθρώπων.
Όλοι επιθυµούµε ευκαιρίες για την δια βίου προσωπική µας ανάπτυξη.
Όλοι χρειαζόµαστε πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ποιοτική υγειονοµική
περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Και πάνω απ’ όλα,
χρειαζόµαστε αλληλεγγύη: τη χρειαζόµαστε όταν δεν είµαστε ικανοί να
φροντίσουµε τους εαυτούς µας και η κοινωνία σαν σύνολο τη χρειάζεται
για να αναπτυχθεί και να συνεχίσει να υπάρχει.
Γνωρίζουµε πως οι κοινωνικοί στόχοι πρέπει να καθιερωθούν σε όλες τις
Ευρωπαϊκές πολιτικές. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες για να
µεγιστοποιήσουµε την ανάπτυξη των ατοµικών δυνατοτήτων σε όλα τα
στάδια της ζωής. Πρέπει να δηµιουργήσουµε πρόσβαση στην εκπαίδευση,
ποιοτική µέριµνα, κοινωνική προστασία και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Γι’
αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα πρέπει να προσδώσει έµφαση στην
δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών. Τέλος, η αλληλεγγύη είναι
απαραίτητη, ατοµικά για εκείνους που δεν είναι ικανοί να φροντίσουν τον
εαυτό τους και συνεχώς για την κοινωνία ως σύνολο για να υπάρξει και να
αναπτυχθεί.
Η 6η Συνάντηση, η οποία οργανώθηκε από τη Γερµανική Προεδρία πέρυσι,
ήδη καθιέρωσε πως αυτό το είδος Συναντήσεων δίνει µια νέα ευκαιρία για
να δεσµευθούµε για την εφαρµογή διαφορετικών διαδικασιών και
πολιτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι οι πολιτικοί και οι ακαδηµαϊκοί,
αλλά τα άτοµα που γνωρίζουν τα προβλήµατά τους καλύτερα. Κάθε λέξη
και κάθε άποψη είναι σηµαντική για να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή
κοινωνική ενσωµάτωση. Συνεπώς, κάθε άτοµο πρέπει να εκφράζει τη
γνώµη του και να συµβάλει για µια Ευρώπη ελεύθερη από τον κοινωνικό
αποκλεισµό!
Η φετινή Συνάντηση έχει τον τίτλο «Τέσσερις πυλώνες κατά της
Φτώχειας». Οι πυλώνες αυτοί είναι: οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι
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υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η
εγγυηµένο εισόδηµα.

στέγαση

και

το

ελάχιστο

Γιατί οι 4 αυτοί πυλώνες; Επειδή στην περυσινή Συνάντηση αναδείχθηκαν
ως ιδιαιτέρως φλέγοντα ζητήµατα. Συνεπώς, αυτοί οι τοµείς χρειάζονται
την κοινή µας συµβολή. Επιπλέον, µπορούν να συµπεριληφθούν στις
τρέχουσες συζητήσεις που αφορούν στην εσωτερική αγορά και την
απελευθέρωση των υπηρεσιών, καθώς και στην καθιέρωση ενός ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να γίνουν προσπάθειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για να διατηρηθεί ο
ρόλος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και η σηµασία τους για τους
ανθρώπους. Θέλουµε επίσης να ενισχύσουµε την ποιότητα και την
πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, γεγονός που θα βελτιώσει
αναµφισβήτητα την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Αυτή είναι µια από τις κύριες επιδιώξεις που υποστηρίχθηκαν από τη
Σλοβενική Προεδρία, η οποία προσέδωσε ιδιαίτερη έµφαση στις κοινωνικές
υπηρεσίες. Υποστηρίζουµε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ίδρυση ενός αδιατάραχτου Ευρωπαϊκού πλαισίου κοινωνικών υπηρεσιών.
Είµαστε επίσης υπέρµαχοι της συµφωνίας των γενικών αρχών όσον αφορά
στην ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Θα µας ενδιέφερε ιδιαίτερα να ακούσουµε τις απόψεις σας στα
θέµατα που αφορούν στη στέγαση και το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Χρειαζόµαστε τη βοήθεια σας για να βρούµε κατάλληλες λύσεις. Είµαι
πεπεισµένη ότι στις επόµενες δυο µέρες θα είστε δραστήριοι και θα έχετε
επιτυχίες, θα είστε ικανοί να ακούτε, να ακούγεστε και να γίνεστε
κατανοητοί. Είµαι πεπεισµένη ότι µαζί θα ψάξουµε και θα βρούµε λύσεις
στα καθηµερινά σας προβλήµατα.
Εύχοµαι οι συζητήσεις σας να είναι παραγωγικές.
Κος Zερόµ ΒΙΝΙΟΝ (Mr Jérôme VIGNON), ∆ιευθυντής, ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας και Ενσωµάτωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα θέµατα της νέας αυτής Συνάντησης Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια και
Κοινωνικό Αποκλεισµό.
Είχα το προνόµιο να πάρω µέρος στις προηγούµενες Συναντήσεις εκ
µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να εστιάσω στο τι έχουν
προσφέρει στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς, την Ευρωβουλή, το Συµβούλιο
των Υπουργών και την Επιτροπή, και να τονίσω πόσο παραγωγικός είναι
αυτός ο διάλογος, ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2001.
Θα ήθελα να αποδώσω φόρο τιµής στο Βέλγιο, το οποίο εκπροσωπείται
σήµερα από τον Υφυπουργό για θέµατα φτώχειας, Ζαν-Μαρκ Ντελιζέ
(Jean-Marc Delizée), γιατί γνωρίζω πολύ καλά πως το Βέλγιο υπήρξε η
κινητήριος δύναµη της καθιέρωσης αυτής της συνάντησης το 2001 και της
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έναρξης
της
Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέµηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Γνωρίζουµε πως τίποτα δε µπορεί να είναι τέλειο. ∆εν είναι εύκολο να
ερχόµαστε από όλες τις γωνιές µιας απέραντης και ολοένα
αναπτυσσόµενης Ευρώπης. ∆εν είναι εύκολο να διευθετούµε τα πράγµατα
εκ των προτέρων. Αλλά η αξιέπαινη καρτερικότητα του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και των διοργανωτών του,
κάνει το στόχο µας πραγµατοποιήσιµο και περισσότερο χρήσιµο κάθε
φορά. Και αποδίδω φόρο τιµής σε αυτούς ειδικά γιατί το 2007
διαισθάνθηκα πως υπήρχαν κάποιες δυσκολίες προσαρµογής.
Τι απέδωσαν οι Συναντήσεις στη Επιτροπή; Είχαν πραγµατικό αντίκτυπο.
Πρώτα απ’ όλα, εσείς παρουσιάζετε τους θεσµούς, οι οποίοι αποτελούν µια
σηµαντική, συµβολική εικόνα της συνεισφοράς από τα άτοµα που βιώνουν
τη φτώχεια.
Μεταξύ 2001 και 2003, η Επιτροπή συνειδητοποίησε πως η συµµετοχή
ήταν το κλειδί της Ευρωπαϊκής στρατηγικής. Το 2005 τονίστηκε η
συµβολική σηµασία της εικόνας και της αντίληψης των ατόµων που
βιώνουν τη φτώχεια. Από τότε, το πρόγραµµα «Πρόοδος» επικεντρώθηκε
στην επικοινωνία και την εικόνα.
Το 2006: η µείωση των ανισοτήτων σε µια κοινωνία που αναπτύσσεται
πυραµιδικά, ήταν ένα βασικό µήνυµα της Ευρωπαϊκής Συνάντησης. Μετά
από αυτό το συµπέρασµα, η Στρατηγική της Λισσαβόνας αναφέρεται στην
κοινωνική ενσωµάτωση ως βασική επιδίωξη. Η κοινωνική συνοχή έγινε
στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2008 θα αναφέρεται στο πως οι υπηρεσίες µπορούν να συνεργαστούν
αποτελεσµατικά. Η κοινωνική συνοχή δεν έχει σχέση αποκλειστικά µε την
εργασία. Όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
συνεργαστούν για να δηµιουργηθεί µια ενιαία Ευρώπη. Είµαι σίγουρος πως
τα µηνύµατα από τη Συνάντηση αυτή θα έχουν αντίκτυπο στη συνεχή
ανάπτυξη του σηµαντικού αυτού θέµατος των υπηρεσιών καθώς και στο
ζήτηµα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Κος Ζαν-Μαρκ ΝΤΕΛΙΖΕ (Mr Jean-Marc DELIZEE), Υφυπουργός
Καταπολέµησης της Φτώχειας, Βέλγιο.
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σας πω πως είναι τιµή για µένα να συµµετέχω
σε αυτή την Ευρωπαϊκή Συνάντηση και συµµετέχω µε ανάµεικτα
συναισθήµατα ταπεινότητας και σεβασµού. Ταπεινότητα, επειδή το να είναι
κανείς υπεύθυνος για τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια στο Βέλγιο, όπως
και οπουδήποτε στην Ευρώπη, σε κάνει να νιώθεις πολύ µικρός µπροστά
σε µια τεράστια πρόκληση. Αναρωτιέται κανείς: πώς µπορούµε να
µειώσουµε την ανισότητα στο Βέλγιο, την Ευρώπη και τον κόσµο; Πώς
θεραπεύουµε το διαχωρισµό στην κοινωνία µας; Πώς µπορούµε να
εγγυηθούµε µια ασφαλή ύπαρξη και αξιοπρέπεια για όλους;
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Σεβασµό, γιατί φαντάζοµαι πόσο µεγάλη είναι η προσπάθεια που
καταβάλλουν κάποιοι από εσάς. Υποθέτω πως δεν µπορεί να είναι εύκολο
για εσάς να έρχεστε εδώ και να γίνεστε µάρτυρες, να εξηγείτε την
πραγµατικότητα της ζωής σας και να εκφράζετε όσα επιθυµείτε. Σεβασµό,
γιατί βρήκατε τη δύναµη να το κάνετε.
Το 2001, η Βελγική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήρε την
πρωτοβουλία και οργάνωσε την 1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για τη φτώχεια,
υιοθετώντας µια προσέγγιση διαλόγου και συνεργασίας. Αυτή η
πρωτοβουλία υιοθετήθηκε και από άλλα Κράτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους αρµόδιους για τη χάραξη της πολιτικής που συνέχισαν αυτό το θεσµό,
ειδικά τη συνάδελφό µου από τη Σλοβενία, Κυρία Κότµαν, η οποία
οργάνωσε την 7η Συνάντηση.
Το Βέλγιο έχει τώρα τον πρώτο Υφυπουργό Καταπολέµησης της Φτώχειας.
Η Βελγική κυβέρνηση σκοπεύει να προσδώσει µεγάλη σηµασία σε αυτό. Το
ζήτηµα αυτό αποτελεί µεγάλη πρόκληση, η οποία απαιτεί δράση από
όλους. Ένας υφυπουργός θα κάνει πολιτικά ορατό τον αγώνα ενάντια στη
φτώχεια. Ο ρόλος µου είναι να συντονίσω και προωθήσω τις διαδικασίες.
Οι εργασίες της συνάντησης αυτής τροφοδοτούν τη σκέψη µου. Αυτό που
θέλω να κάνω βασικά είναι να ακούσω τα θέλω σας, τις εµπειρίες σας και
τις απαιτήσεις σας. ∆εν µπορούµε να βρούµε λύση χωρίς να ακούσουµε,
να ανταλλάξουµε απόψεις και να κάνουµε διάλογο. Η πολιτική δεν
δηµιουργείται για ανθρώπους αλλά µε αυτούς και κινητοποιώντας τις
δυνάµεις όλων σε όλα τα επίπεδα, από τη γειτονιά και το χωριό µέχρι τις
Ευρωπαϊκές Αρχές.
Στη Λισσαβόνα το 2000, οι Αρχηγοί του Κράτους και της Κυβέρνησης
έθεσαν κάποιους πολύ φιλόδοξους στόχους, αλλά αυτοί δεν
πραγµατοποιήθηκαν. Πρέπει µαζί να προτείνουµε συγκεκριµένα µέτρα στα
Κράτη µας και να αναδιαµορφώσουµε τους Ευρωπαϊκούς στόχους µας για
µια ενιαία κοινωνία.
Κα Σαλώµη ΜΠΟΥΓΚΟΥΑ (Ms Salomé MBUGUA),
εκπρόσωπος στην 6η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των ατόµων που
βιώνουν φτώχεια – 2007.
Θα ήθελα µε αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής
της σηµαντικής Συνάντησης και να εκφράσω την ελπίδα πως αυτό το είδος
της συνάντησης θα συνεχίσει να διεξάγεται.
Είναι προνόµιο και τιµή µου η δυνατότητα που µου δίνεται να µοιραστώ
µαζί σας την εµπειρία του τελευταίου χρόνου.
Όταν προτάθηκα το 2007 να συµµετάσχω στην 6η Συνάντηση, δεν ήµουν
σίγουρη για το τι έπρεπε να περιµένω. Τέσσερις από τους συµµετέχοντες
από την Ιρλανδία συναντήθηκαν αρκετές φορές µε σκοπό να
προετοιµαστούν για τη Συνάντηση. Οι εµπειρίες των µεταναστών είχαν

19
επιλεχθεί ως θέµα για την Ιρλανδία, συνεπώς οι
επιλεχθεί από διάφορες κοινότητες µεταναστών.

αντιπρόσωποι

είχαν

Συµφωνήθηκαν έξι τοµείς που επηρεάζουν τον τρόπο και τις συνθήκες
ζωής των µεταναστών και σε κάθε συµµετέχοντα ανατέθηκε ένας από τους
τοµείς προς διερεύνηση, ονοµαστικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

€19.10 για όσους αναζητούν άσυλο ενηλίκων.
Περιορισµένη κινητικότητα.
Επανένωση των οικογενειών.
Ρατσισµός και διακρίσεις.
Εργάτες χωρίς έγγραφα.
Έλλειψη αναγνώρισης τυπικών προσόντων.

Οι τέσσερις εκπρόσωποι εργάστηκαν µε τις αντίστοιχες οµάδες τους, µε
σκοπό να σχεδιάσουν εικόνες για την παρουσίαση. Η στήριξη του
ιρλανδικού δικτύου στην διαδικασία προετοιµασίας αποτέλεσε σηµαντική
βοήθεια και έγινε δεκτή µε ευχαρίστηση: η επαγγελµατική υποστήριξη και
διορατικότητα ήταν πολύ σηµαντικές για εµάς. Οι εκπρόσωποι έφυγαν από
την Ιρλανδία µια µέρα πριν τη συνάντηση. Οι εκπρόσωποι όλων των
χωρών έπρεπε να παρουσιάσουν τα τρισδιάστατα αντικείµενα που είχαν
δηµιουργήσει για την εναρκτήρια συνεδρίαση. Όταν ήρθε η σειρά µας,
ένιωσα πως η παρουσία των τεσσάρων εκπροσώπων από εθνικές
µειονότητες ήταν µία πρόκληση για εµάς. Είχαµε επιλέξει να στείλουµε στη
Συνάντηση εκπρόσωπους, οι οποίοι είχαν άµεση εµπειρία στα θέµατα που
ήταν υπό συζήτηση. Ήταν µια ιδιαίτερα σηµαντική εµπειρία. Νιώσαµε πως
η παρουσία µας άγγιξε µια ευαίσθητη χορδή. Πιστεύουµε επίσης πως
µάθαµε πολλά από τους άλλους, γιατί είναι σηµαντικό να ακούει κανείς για
την ποικιλοµορφία των λαών που ζουν στην Ευρώπη, τις εµπειρίες
φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισµού και διακρίσεων.
Η παρουσίασή µας έθεσε επίσης σε αµφισβήτηση την επικρατούσα άποψη
µε την πρόσφατη οικονοµική επιτυχία της Ιρλανδίας. Τονίσαµε το ρόλο
των µεταναστών στην οικονοµική αυτή ανάπτυξη, και επίσης την έκταση
στην οποία παρέµεναν αόρατοι και ζούσαν στη φτώχεια. Ήταν σηµαντικό
για µας να δείξουµε πως έχουµε φωνή, να εκπροσωπήσουµε τους εαυτούς
µας και να ακουστούµε ως ίσοι.
Τα εργαστήρια µας έδωσαν την ευκαιρία να δικτυωθούµε, να µοιραστούµε
τις εµπειρίες µας και τις στρατηγικές µας για να προχωρήσουµε µπροστά.
Το αποτέλεσµα ήταν έξοχο και µπορέσαµε να εκφράσουµε τις απόψεις µας
και να µάθουµε από τους άλλους συµµετέχοντες. Η απήχηση της
δικτύωσης δεν µπορεί να υπερτιµηθεί και δηµιουργεί ένα ιδιαιτέρως
αγώγιµο περιβάλλον. Τις τελευταίες δύο µέρες κατάφερα να συναντήσω
ένα µεγάλο αριθµό εκπροσώπων µε τους οποίους έχω διατηρήσει επαφή.
Οι παρουσιάσεις και οι απόψεις των άλλων χωρών ήταν ιδιαίτερα
διαφωτιστικές και οι παρουσιάσεις επέδειξαν ένα υψηλό επίπεδο
δηµιουργικότητας.
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Η Συνάντησης ήταν εξαιρετική και ο πρόεδρος
ήθελε
συνεχώς
να
διαβεβαιώνει πως οι εκπρόσωποι ήταν ευχαριστηµένοι. Σε µια περίσταση, η
Ιρλανδική αντιπροσωπεία επισήµανε παραλήψεις σε κάποιες από τις
εισηγήσεις της, γεγονός το οποίο διορθώθηκε. Το γεγονός αυτό ήταν
σηµαντικό για εµάς, την οµάδα των µεταναστών, και µας έδειξε πως µας
λαµβάνουν σοβαρά υπόψη.
Ήταν µια θετική εµπειρία. Το µόνο αρνητικό ήταν η δυσκολία στο να
αποκτήσουµε βίζα. Κάποιος από εµάς δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, γεγονός
το οποίο αποτέλεσε µια σκληρή υπενθύµιση του λόγου για τον οποίο
είχαµε έρθει.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Επτά εργαστήρια έλαβαν χώρα, φέρνοντας σε επαφή:
•

•

•

αντιπροσώπους από 25 Χώρες Μέλη και τη Νορβηγία, το 90%
των οποίων ήταν άνθρωποι που µετέφεραν τις δικές τους εµπειρίες για
την επιβίωση στα πλαίσια της φτώχειας.
«Φιλοξενούµενους» που αντιπροσώπευαν διάφορα ευρωπαϊκά και
διεθνή ιδρύµατα µε αρµοδιότητα τη δράση για το φαινόµενο της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, ευρωπαϊκούς οργανισµούς
και επιστήµονες.
« Άτοµα-πηγές» από την Επιτροπή, Ευρωπαϊκούς οργανισµούς,
Ευρωπαϊκές Μ.Κ.Ο., τοπικές κυβερνήσεις και πάροχους κοινωνικών
υπηρεσιών.

Αυτό ήταν µια καινοτόµα
πραγµατικές ανταλλαγές.

οργάνωση

σχεδιασµένη

να

παρακινήσει

Η βασική εργασία για κάθε εργαστήριο έγινε σε κάθε Χώρα – Μέλος και τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτήν – που χρησιµοποιήθηκαν ως
πρόλογος των αναφορών εργασίας- παρουσιάστηκαν από κάθε
αντιπροσωπεία για την διευκόλυνση των σχετικών συζητήσεων. Στο τέλος
των εργαστηρίων γράφτηκε µια περίληψη και συντάχθηκε ένα σύνολο από
προτάσεις και συστάσεις. Τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν στην
ολοµέλεια για σχολιασµό και συζήτηση.
Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα
Αποσπάσµατα των προπαρασκευαστικών βασικών εργασιών
Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Μάλτα, Σλοβενία, Κύπρος, Φινλανδία,
Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο.
Τι λειτουργεί
•

Το καλό µε το σχέδιο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι ότι
υπάρχει, αλλά δεν µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα της φτώχειας.
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Το σχέδιο για το ελάχιστο
εγγυηµένο
εισόδηµα
αντιµετωπίζεται ως µέσο για κάτι περισσότερο από την απλή εξασφάλιση
µετρητών και γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο για να προσδώσει αξιοπιστία
στο µέτρο και να διασφαλίσει τη µετατροπή του σε δικαίωµα, το οποίο
µπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία εξάλειψης της ατοµικής και
οικογενειακής φτώχειας.
•
Το σχέδιο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα αποτελεί το
διαβατήριο για άλλα δικαιώµατα (φροντίδα, δικαίωµα στέγασης κλπ) και
για την προαιρετική βοήθεια (µεταφορές, ψυχαγωγία, πολιτισµό κλπ)
•
Το σχέδιο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι το λιθαράκι που
θα ξαναφτιάξει τις ζωές των ανθρώπων.
•

Τι δεν λειτουργεί
Η πρόσβαση στο σχέδιο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα συχνά
θεωρείται ως προνόµιο παρά δικαίωµα.
•
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα σου επιτρέπει να επιβιώσεις, όχι να
ζήσεις.
•
Οι
διαδικασίες
χαρακτηρίζονται
από
καθυστερήσεις
και
γραφειοκρατία. Εµπλέκονται υπερβολικά πολλοί υπάλληλοι. Μια και
µόνον επαφή είναι αρκετή.
•
Το κοινό αµφιβάλλει για την αξία του σχεδίου για το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα να αντιµετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισµό. Είναι
αναγκαίο να πειστεί η ευρεία κοινή γνώµη ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο
τρόπο καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, και
να επενδύσουµε στην εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων µερών στην
εκπλήρωση του µέτρου (κοινωνικούς λειτουργούς, δηµόσιους φορείς,
τοπική κοινωνία κλπ)
•
Πολλοί κοινωνικοί λειτουργοί δεν µπορούν να κατανοήσουν το
νόηµα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και τηρούν αρνητική
στάση απέναντι στους δικαιούχους.
•
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι συχνά κάτω από το όριο της
φτώχειας.
•
Οι νέοι µεταξύ 18 και 25 ετών δεν δικαιούνται το ελάχιστο εισόδηµα.
•
∆εν υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες για το σχέδιο, ούτε και τα
απαραίτητα κριτήρια.
•
Η στάση διάκρισης της κοινωνίας έναντι των διεκδικητών του
σχεδίου τους στιγµατίζει και οδηγεί στην περιθωριοποίησή τους και την
απώλεια του αυτοσεβασµού.
•
Η ανασφάλεια δυσκολεύει την προσπάθεια να γίνει κάποιος
κατάλληλος γονιός.
•
Τα πλεονεκτήµατα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος
διαφέρουν σε µεγάλο εύρος – είναι µία λοταρία ταχυδροµικού κώδικα.
•

Τα σχόλια των εργαστηρίων
•

Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα µε βοήθησε να ξαναφτιάξω τη ζωή
µου, µου έδωσε χρόνο, ιατρική περίθαλψη.
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Το
ελάχιστο
εγγυηµένο
εισόδηµα σου δίνει το δικαίωµα
στην περίθαλψη και τον πολιτισµό, αλλά θα πρέπει να τα διεκδικήσεις.
•
Το 90% των άστεγων ανθρώπων δε γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους.
•
Το να ζεις µέσα στη φτώχεια σηµαίνει να ζεις µέσα στη ντροπή.
•
Η συµπεριφορά απέναντι στους φτωχούς έχει σκληρύνει. Οι
διεκδικητές
–
δικαιούχοι
των
παροχών
κοινωνικής
πρόνοιας
αποκαλούνται φυγόπονοι. Ωστόσο καµία µελέτη δεν αποδεικνύει ότι οι
δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος είναι οκνηροί!
•
Ωστόσο αν κάποιος παραβεί τα χρονικά περιθώρια, τότε αποκλείεται
από τα πάντα.
•
Οι άστεγοι άνθρωποι δεν είναι ανίκανοι.
•
Αν υπήρχε µαζική απάτη, θα το γνωρίζαµε.
•
Οι νέοι µεταξύ 18 και 25 ετών δεν δικαιούνται τίποτε.
•
Οι αλλοδαποί, ακόµη και αυτοί που έχουν βίζα, δυσκολεύονται πάρα
πολύ να διεκδικήσουν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
•
Η λήψη του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος είναι µια δύσκολη
υπόθεση.
•
Η φτώχεια των εργαζόµενων αυξάνεται. Είναι µια αόρατη µορφή
φτώχειας.
•
Η εργασία πάντα εκτιµάται ως πιο σηµαντική από τη ζωή κι αυτό
είναι λάθος.
•
∆ε θέλουµε να εξιστορούµε την ιστορία µας χίλιες φορές.
•

Περίληψη
Το καλό είναι ότι το σχέδιο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα υπάρχει,
λένε οι αντιπρόσωποι – ακόµα κι αν δεν εφαρµόζεται ακόµα σε ολόκληρη
την Ευρώπη. ∆εν βρίσκεται όµως σε πολύ υψηλό επίπεδο επειδή δεν είναι
συνδεδεµένο µε το πραγµατικό κόστος ζωής. Συχνά το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ θα έπρεπε
να είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. Αυτοί που δε µπορούν να ζήσουν
από την εργασία τους θα έπρεπε να µπορούν να ζουν µια αξιοπρεπή ζωή.
Οι προϋποθέσεις απόκτησης του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και οι
διεκδικήσεις που εγείρει διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Κάποιες
φορές αποτελεί το διαβατήριο για άλλα σχετικά προνόµια. Αλλά η
πρόσβαση στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δυσχεραίνεται από
παρατεταµένες διαδικασίες, επαναλαµβανόµενη γραφειοκρατία και
καθυστερήσεις. Αν δεν βρεθούν στην ανάγκη, δε γνωρίζουν όλοι τα
δικαιώµατά τους.
Το σχέδιο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα έπρεπε να είναι ένα
δυναµικό εργαλείο που προωθεί την κοινωνική ενσωµάτωση. Η εργασία
δεν είναι ο µόνος δρόµος για την κοινωνική ενσωµάτωση – αυτό µπορεί να
επιτευχθεί και µέσω της εκπαίδευσης, της πρόσβασης στον πολιτισµό, την
υγεία και την αξιοποίηση της µη εµπορικής εργασίας.
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Οι
δικαιούχοι
του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος νιώθουν
στιγµατισµένοι. Κατηγορούνται ότι είναι ανίκανοι, νωθροί ακόµα και
απατεώνες.

Προτάσεις
Όλα τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να εφαρµόσουν το σχέδιο
για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
•
Η φτώχεια θα πρέπει να γίνει ορατή µέσω της Ανοιχτής Μεθόδου
Συντονισµού, χωρίς εξαιρέσεις. Θα έπρεπε να:
• αυξηθούν οι συµβουλευτικοί και εποικοδοµητικού διαλόγου τόποι
δηµόσιας διαβούλευσης µε ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια για
την περιγραφή, καταγραφή και εκτίµηση των κοινωνικών πολιτικών.
Να εντοπιστούν αποτελεσµατικοί τρόποι δηµόσιας διαβούλευσης.
• υποστηριχτεί η ολοκληρωµένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και να υιοθετηθούν κοινές αρχές στην ενεργή κοινωνική
ενσωµάτωση, η οποία θα συζητηθεί τον Οκτώβριο του 2008.
• δηµιουργηθούν ελεγκτικοί µηχανισµοί και ευρωβαρόµετρα.
• υιοθετηθεί η αντίληψη της σχετικής φτώχειας και όχι της απόλυτης
φτώχειας, εκφρασµένης µε τον πιο πρακτικό τρόπο.
• εργαστούµε στο ζήτηµα της γραµµής που διαχωρίζει το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα από τη φτώχεια.
• οργανωθεί µια ευρωπαϊκή εκστρατεία το 2010 για την ανάγκη
ύπαρξης του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε όλες της χώρες.
• Οι διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να απλοποιηθούν για να γίνει η
πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ευκολότερη µε τη
δηµιουργία πληροφοριακών περιπτέρων.
• Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα πρέπει να συνδεθεί µε τις τιµές
του πληθωρισµού.
• Τα Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να εµπλακούν στον αγώνα κατά της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού.
•

Συστάσεις
•

•

•

Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα
δυναµικό εργαλείο, το οποίο εύκολα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ώστε να αλλάξουν τη ζωή
τους.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι µια επένδυση για την
κοινωνική ενσωµάτωση, γνωστοποιώντας πως η εργασία δεν
αποτελεί το µόνο δρόµο προς αυτήν.
Οι συµµετέχοντες επιµένουν ότι χρειάζεται να βελτιωθεί το σύστηµα
παροχής πληροφοριών σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Οι διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να απλουστευτούν και να γίνουν
πιο διαφανείς, δείχνοντας περισσότερο σεβασµό στην αξιοπρέπεια
των ενδιαφερόµενων (για παράδειγµα, δηµιουργώντας µόνο ένα

•

•

•
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µέρος
όπου
όλοι
θα
ενηµερώνονται για την αίτηση
και αποφεύγοντας τη διαδικασία επανάληψης της ιστορίας της ζωής
τους)
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν αφορά µόνο στα χρήµατα,
αλλά και στην ιατρική περίθαλψη, τον πολιτισµό….και άλλου είδους
απαραίτητα στοιχεία µιας αξιοπρεπούς ζωής.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα πρέπει να συνδέεται µε το
πραγµατικό κόστος ζωής, την αύξηση των τιµών, σύµφωνα µε τα
δεδοµένα κάθε χώρας, και σε σχέση µε το τι γνωρίζουν οι άνθρωποι
ότι χρειάζονται πραγµατικά. Οι κοινωνικές Μ.Κ.Ο. διαδραµατίζουν
έναν πολύ συγκεκριµένο ρόλο στη διευκόλυνση συµµετοχικής
προσέγγισης για τη διευκρίνιση της έννοιας του «καλαθιού της
νοικοκυράς», που είναι απαραίτητο για µια αξιοπρεπή διαβίωση.
Η Ε.Ε. θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος ως µέτρου και πηγής, παρά ως εξόδου
µόνο και θα πρέπει να αποφύγει το στιγµατισµό του σχεδίου αυτού
ως «παθητικό µέτρο».

Στέγαση
Αποσπάσµατα των προπαρασκευαστικών βασικών εργασιών
Ισπανία, Πολωνία, Νορβηγία, Μάλτα, Ιταλία, ∆ανία, Σλοβενία, Τσεχία,
Λιθουανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κύπρος
Τι λειτουργεί
Κάποιες επαρχίες έχουν νοικιάσει οικοδοµικά συγκροτήµατα.
Οι αρχές γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβληµα στέγασης. Είναι φανερό
ότι τις απασχολεί να εδραιώσουν πολιτικές, αλλά είναι ακόµα πολύ νωρίς
να τις αξιολογήσουµε.
•
Κάποιοι δήµοι και περιφέρειες ήδη αναπτύσσουν τοπικές ή
περιφερειακές πολιτικές στέγασης άµεσα συνδεδεµένες µε την κοινωνική
ενσωµάτωση και για τις µειονεκτούσες οµάδες ανθρώπων.
•
Εκείνοι που αποδεδειγµένα βιώνουν τη φτώχεια λαµβάνουν επίδοµα.
•
Υπάρχει ένα κονδύλι κρατικής χρηµατοδότησης για τη στέγαση το
οποίο παρέχει χαµηλότοκα δάνεια και το οποίο µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί για ανακαίνιση σπιτιών.
•
Τα ενοίκια θα ελέγχονται από το κράτος ως το 2010.
•
Η κοινωνική στέγαση πρωτεύει για άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα και
µεγάλη οικογένεια.
•
Τα στεγαστικά δάνεια είναι προσιτά.
•
Οι εθελοντικοί οργανισµοί προσφέρουν στεγαστική βοήθεια.
•
Οι δηµόσιες αρχές έχουν θεσπισµένη δύναµη για υποχρεωτική
διεκδίκηση των ελεύθερων περιουσιών.
•
Υπάρχουν στεγαστικά και ασφαλιστικά σχέδια παροχών. Ειδικά η
πληρωµή της εγγύησης ενοικίου από τα δηµόσια κέντρα κοινωνικής
βοήθειας.
•
•
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Τι δεν λειτουργεί
Υπάρχουν ελάχιστα µικρά σπίτια. Αυτά που είναι πιο φθηνά δεν
εµφανίζονται στις αγγελίες ενοικιάσεων.

Η λίστα αναµονής για τη στέγαση είναι συχνά πολύ µεγάλη.

Ακόµη και τα πιο φτηνά σπίτια είναι προσιτά µόνο σε οικογένειες
µεσαίου εισοδήµατος.

Ο αγορά της στέγης στα νέα Κράτη–Μέλη είναι ακόµα σε µεταβατικό
στάδιο, µε µεγάλες αποκλίσεις και αδιευκρίνιστα στοιχεία, πράγµα που
δεν διευκολύνει τη ζωή των αδύναµων. Είναι πιθανόν ο πιο δύσκολος
στόχος αυτής της αργής εξέλιξης….. µέχρι στιγµής, καθώς σε καµία χώρα
η αγορά στέγης δεν είναι διαφανής και δεν είναι προς όφελος των
φτωχών!

Αυτοί που χρησιµοποιούν ξενώνες καταβάλλουν ποσό σχεδόν ίσο µε
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.

Τα κτίρια κοινωνικής στέγασης είναι συχνά πολύ µικρά και φτωχά
σχεδιασµένα.

Κάποιες πόλεις έχουν πολλά ελεύθερα σπίτια. Τι µπορεί να γίνει για
να ενοικιαστούν;

Η κοινωνική στέγαση βασίζεται σε ένα σύστηµα πόντων. Οι αιτήσεις
που µπαίνουν στη λίστα αναµονής είναι αυτές που συγκεντρώνουν 19
πόντους και πάνω.

∆εν υπάρχει κανένα απολύτως νόηµα να εντάσσονται µόνο αυτοί
που είναι εντελώς εκτός κλίµατος και κοινωνίας στους συνοικισµούς.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν µικρές πιθανότητες να συναντήσουν οικογένειες
µε διαφορετικό τρόπο ζωής.

1200 εξώσεις έλαβαν χώρα αυτή τη χρονιά, µε πολύ µικρή
προειδοποίηση και µε αµφίβολες νοµικές πρακτικές.

Είναι οι πιο ευηµερούσες περιοχές στις οποίες εφαρµόζονται οι πιο
ισχυρές τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στέγασης.

∆εν υπάρχει εθνική στεγαστική πολιτική.

∆εν χτίζονται σχεδόν καθόλου κοινωνικοί χώροι στέγασης.

Η στέγαση είναι πολύ δαπανηρή σε σχέση µε τα εισοδήµατα.

Τα Τοπικά Συµβούλια ξεπουλούν τους χώρους κοινωνικής στέγασης
που διαθέτει, πράγµα πολύ ανησυχητικό.

Έχει αναπτυχθεί µαύρη αγορά γύρω από το θέµα της στέγασης.

Άνθρωποι από οµάδες µεταναστών δυσκολεύονται πολύ να
στεγαστούν στα κοινωνικά κέντρα στέγασης.

Λίγα σπίτια είναι φιλικά προς τα Α.Μ.Ε.Α. και βρίσκονται πολύ µακριά
από την αγορά.

Οι µετανάστες έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στα κοινωνικά
κέντρα στέγασης.

Πολλές οικογένειες που νοικιάζουν σπίτια έχουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για το πρόγραµµα κοινωνικής στέγασης.

Οι κανόνες είναι χαλαροί και κάποιες εταιρείες προσπαθούν να
βγάλουν κέρδος.

Ο κώδικας στέγασης απαιτεί µια δοκιµαστική περίοδο 2 ετών πριν
εγκριθεί η καταλληλότητα της εταιρείας.

Τα τελικά κριτήρια δεν είναι ούτε διαφανή ούτε ανεξάρτητα.
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Η νοµιµότητα της
υποχρεωτικής διεκδίκησης των
ελεύθερων περιουσιών δεν εφαρµόζεται.

Τα σχόλια των εργαστηρίων
Η στέγαση δεν είναι προσβάσιµη σε συγκεκριµένες κοινωνικές
οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων και των Α.Μ.Ε.Α.
•
∆εν υπάρχουν αρκετά σπίτια και το κόστος των ενοικίων µπορεί να
οδηγήσει κάποιους ανθρώπους στο να γίνουν άστεγοι.
•
Το κόστος στέγασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του
εισοδήµατος.
•
Οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια συχνά δεν µπορούν να
ανταπεξέλθουν στο κόστος της προκαταβολής ενοικίου.
•
Οι κυβερνήσεις δεν προστατεύουν τα δικαιώµατα των Ροµά, των
περιπλανώµενων τσιγγάνων και των µεταναστών, οι οποίοι βρίσκονται σε
λίστα αναµονής στέγασης. Τα δικαίωµα στέγασης όµως δεν υφίσταται
πρακτικά.
•
Οι οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν
στο κόστος των ενοικίων. Το δικαίωµα της στέγασης είναι µια ανούσια
ιδέα.
•
Η στέγαση δεν είναι δικαίωµα. Είναι ένα προϊόν.
•
Το πρόβληµα της στέγασης έχει άµεση επίδραση στο γεγονός ότι
υπάρχουν άστεγοι άνθρωποι, αλλά αυτό δε φαίνεται στις κυβερνητικές
αναφορές.
•
Πώς µπορούν οι άστεγοι που µένουν στο δρόµο να λάβουν βοήθεια
από τις κοινωνικές υπηρεσίες;
•
Η κατώτερη πολιτική στέγασης στοιχίζει λιγότερο, αλλά οι παροχές
είναι φρικτές.
•
Θα πρέπει να έχει µείνει κάποιος στην πόλη για 2 χρόνια έτσι ώστε
να δικαιούται τις παροχές της στεγαστικής πολιτικής. Αυτό έχει άµεση
επίδραση ειδικά στους µετανάστες.
•
Οι Ροµά εκδιώκονται έξω από την πόλη της Ρώµης επειδή δεν έχουν
αρκετά χρήµατα και η µία έξωση ακολουθεί την άλλη. Το νερό και το
ηλεκτρικό είναι κοµµένα, µένουµε σε σκηνές και πληρώνουµε τα έξοδα,
αλλά ζούµε σαν ζώα. Άνθρωποι στην Ρώµη εκδιώχθηκαν από τα σπίτια
τους σήµερα. Οι Ροµά δεν έχουν καθόλου δικαιώµατα. Θέλουµε να
ενταχθούµε στην κοινωνία, αλλά δεν µας επιτρέπεται.
•
Πολλές εθελοντικές οργανώσεις/οµάδες έχουν την εµπειρία, αλλά
ελάχιστες ευκαιρίες να την αξιοποιήσουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουµε
να πείσουµε τους πολιτικούς να αναγνωρίσουν τη σηµασία αυτών των
οργανώσεων και να τις υποστηρίξουν.
•
Το να αφήσεις πίσω σου την ζωή ως άστεγος και να ενταχθείς στη
διαδικασία της στέγασης σηµαίνει ότι θα πρέπει πρώτα να απεξαρτηθείς
από τα ναρκωτικά και το ποτό µε τη βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών
και να αναλάβεις την ευθύνη για τον εαυτό σου. Ακόµη και µετά την
απεξάρτηση και την εύρεση στέγης, υπάρχει το πρόβληµα ότι είσαι
άνεργος, γεγονός που µπορεί να σε οδηγήσει ξανά στον εθισµό.
•

27
Είναι
επικίνδυνο
να
υπονοούµε ότι η έλλειψη στέγης
συνδέεται µόνο µε το πρόβληµα των ναρκωτικών και του αλκοολισµού.
Το ανάγει σε µεµονωµένο πρόβληµα και µπορεί να οδηγήσει στη
δηµιουργία στερεοτύπων.
•
Το πρόβληµα της ύπαρξης αστέγων υφίσταται ακόµα και σε υψηλά
αναπτυγµένες χώρες. Είναι ένα µακροβιότατο πρόβληµα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για το οποίο χρειάζονται ελάχιστες προϋποθέσεις. Αν δεν τεθούν
σε ισχύ αυτές οι προϋποθέσεις, δεν θα υπάρχει καθόλου επίδραση ή
συγκατάθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
•
Το πρόβληµα της στέγασης ήταν κρατικό πρόβληµα, αλλά τώρα είναι
σε ένα ιδιαίτερο τοµέα. Μόνο το 3% των σπιτιών είναι χώροι κοινωνικής
στέγασης.
•
Η εντύπωση που δηµιουργείται είναι ότι το κράτος δε αναλαµβάνει
τις ευθύνες του.
•
Τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι πολύ περιορισµένα:
µπορούν µόνο να βοηθήσουν στη µείωση των ανεπιθύµητων
αποτελεσµάτων, όχι να χτίσουν νέα σπίτια.
•

Περίληψη
Οι αντιπρόσωποι αντιλήφθηκαν ότι οι καταστάσεις διαφέρουν πολύ από
χώρα σε χώρα, αλλά παρουσιάζουν και πολλές οµοιότητες. Η στέγαση
αποτελεί µεγάλο πρόβληµα για όλους, αλλά ειδικά για τα Α.Μ.Ε.Α., τις
εθνικές µειονότητες και τους µετανάστες, συµπεριλαµβάνων και αυτών που
ζητούν άσυλο, των µονογονεϊκών οικογενειών, των περιπλανώµενων
τσιγγάνων, των Ροµά και των ανθρώπων µε ελάχιστα εισοδήµατα. Οι
θετικές πολιτικές θα βρεθούν, αλλά δεν τίθενται πάντα σε εφαρµογή όταν
οι χρηµατοδοτήσεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά.
Η διαθεσιµότητα και η δυνατότητα ανάληψης του κόστους των
ενοικιαζόµενων σπιτιών είναι ένα ακόµα µεγάλο πρόβληµα στις
περισσότερες χώρες και στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί ανθρώπους
στο να γίνουν άστεγοι. Κάποιες κυβερνήσεις γνωρίζουν το πρόβληµα, αλλά
προσπαθούν να το καλύψουν και όχι να το λύσουν.
Η ισορροπία µεταξύ ιδιοκτήτη - ενοικιαστή είναι ένα ακόµα σηµαντικό
θέµα.
Το επίπεδο και η πρακτική εφαρµογή στα στεγαστικά δικαιώµατα
διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ξεκινώντας από τις προσπάθειες να
εφαρµοστούν καλές πρακτικές έως την πολύ κατώτερη στεγαστική
πολιτική, µέσα στην οποία οι ενοικιαστές έχουν ελάχιστες ελπίδες να βρουν
κάτι καλύτερο ή καλούνται να αντιµετωπίσουν τις εξώσεις για τις οφειλές
ακόµα και πολύ χαµηλών ενοικίων.
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου βασικά δικαιώµατα δε φαίνεται να
υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώµατα ναυαγούν, όπως συµβαίνει µε
τους Ροµά στην Ιταλία. Οι Ροµά συχνά διαβιούν σε άθλιες συνθήκες χωρίς
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βασικές
υπηρεσίες
(ηλεκτρισµό, νερό κλπ). Επίσης υπόκεινται σε
διάκριση σχετικά µε την κοινωνική στέγαση και σε συχνές εξώσεις.
Σε κάποιες νέες χώρες – µέλη η αλλαγή µεταξύ «ενός πολιτικά
απαρχαιωµένου καθεστώτος» σε ένα καινούργιο λειτουργεί ενάντια στην
κοινωνική στέγαση, η οποία τελικά πέφτει στα χέρια του ιδιωτικού –
κερδοσκοπικού τοµέα για να τη διαχειριστεί.
Η στεγαστική πολιτική θα πρέπει να εξεταστεί σφαιρικά. Τα αίτια που
οδηγούν κάποιους στο να γίνουν άστεγοι είναι περίπλοκα και µε πολλές
πτυχές: στεγαστικές πολιτικές, ανεργία, συνθήκες διαβίωσης ως
αποτέλεσµα του κοινωνικού αποκλεισµού, κλπ, χρήση ναρκωτικών.
Η στέγαση είναι θεµελιώδες δικαίωµα, το οποίο θα πρέπει να εγγυηθεί η
Ε.Ε.
Αν η στέγαση είναι εγγυηµένη για όλους, τότε οι χώροι κοινωνικής
στέγασης θα πρέπει να αυξηθούν. Τα ενοίκια θα πρέπει να ελέγχονται
κυβερνητικά. Ένας ενοικιαστής δε µπορεί να πληρώνει πάνω από το 30%
του εισοδήµατός του για στέγαση. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
θεµελιώσουν ένα ποσό εγγύησης ενοικίου για εκείνους που βιώνουν τη
φτώχεια.
Οι εθελοντικές οργανώσεις παρέχουν βοήθεια στέγασης: θα έπρεπε να
τους διατίθεται µεγαλύτερη οικονοµική ενίσχυση. Η δουλειά τους βοηθά
τους πιο αδύναµους να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Συχνά
εργάζονται σε συνεργασία µε συγκεκριµένους ιδιοκτήτες ή τοπικές αρχές.
Προτάσεις
Η Ε.Ε. πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωµα στη στέγαση ως ένα
θεµελιώδες δικαίωµα.
•
Ένας επαρκής οικιακός εξοπλισµός πρέπει να είναι εγγυηµένος και να
καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες.
•
Τα έξοδα της στέγασης θα πρέπει να φτάνουν το πολύ στο 30% του
εισοδήµατος.
•
Η τιµή και η ποιότητα της στέγασης πρέπει να είναι στενά
συνδεδεµένες.
•
Η Ε.Ε. πρέπει να θέσει σε ισότιµη βάση τα δικαιώµατα των
ιδιοκτητών και των ενοικιαστών, πράγµα που σηµαίνει καθαρά συµβόλαια
που να αναφέρουν τα δικαιώµατα, τα κόστη κλπ και να ελέγχονται από
ένα σύστηµα εποπτείας και ποινών.
•
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βοηθούν τους ανθρώπους να δίνουν
εγγυήσεις ενοικίου τις οποίες θα αποπληρώνουν σταδιακά.
•
Οι φόροι θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο πραγµατικό ενοίκιο.
•
Αποτελεσµατική στήριξη και υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιµες
γι’ αυτούς που µένουν σε κοινωνικές εστίες καθώς και για τους άστεγους.
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες των
•
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διαφόρων
οµάδων,
να
είναι
διαφανείς κα άµεσα κατανοητές
από τους χρήστες.
•
Οι πολιτικές θα πρέπει να εφαρµόζονται, να χρηµατοδοτούνται και
να ελέγχονται. Στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόζονται οι πολιτικές θα
πρέπει να υπάρχουν ποινές.
•
Αυτοί που επηρεάζονται από τις πολιτικές για τη στέγαση θα πρέπει
να εµπλέκονται στις αποφάσεις που τους αφορούν σε τοπικό επίπεδο.
•
Η Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξει κριτήρια, να επικεντρώσει την προσοχή
σ’ αυτά και να τα γνωστοποιήσει.
•
Τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ένα εγγυηµένο ποσοστό
κοινωνικών εστιών στο σύνολο των ενοικιαζόµενων σπιτιών.
•
Η Ε.Ε. πρέπει να υιοθετήσει την Οδηγία για τις διακρίσεις στην
πρόσβαση στις υπηρεσίες και να συµπεριλάβουν σ’ αυτή και τη στέγαση.
•
Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτών πρέπει να χρηµατοδοτηθούν.
Συστάσεις
Η εµπλοκή των Μ.Κ.Ο. και των ανθρώπων που τους αφορούν τα
προβλήµατα στέγασης είναι σηµαντική στην υπόδειξη των πραγµατικών
αναγκών των αστέγων και των ανθρώπων µε προβλήµατα στέγασης.
•
Σηµαντική είναι η οικονοµική υποστήριξη για την ενδυνάµωση των
αστέγων ώστε να µιλήσουν για τους εαυτούς τους και να βοηθήσουν τις
Μ.Κ.Ο. να ανταποκριθούν στα προβλήµατα στέγασης.
•
Πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές και Εθνικά Σχέδια ∆ράσης που
θα καταπιάνονται µε τα προβλήµατα της στέγασης και των αστέγων.
•
Η στέγαση και η έλλειψη στέγης θα πρέπει να γίνουν το επίκεντρο
µιας θεµατικής χρονιάς στα πλαίσια της Στρατηγικής Ενσωµάτωσης της
Ε.Ε.
•
Η ύπαρξη δηµόσιας και κοινωνικής στέγασης αποτελεί σηµαντικό
κοµµάτι µιας πετυχηµένης στρατηγικής που θα καταπιάνεται µε τα
προβλήµατα στέγασης.
•
Τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα πρέπει να υποστηρίξουν
περισσότερο την οικονοµικά προσιτή και σταθερή στέγαση.
•
Οι χώρες – µέλη θα πρέπει να θέσουν στόχους για το ποσοστό του
διαθέσιµου εισοδήµατος που θα πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι για τη
στέγασή τους.
•
Οι φορολογικές πολιτικές θα πρέπει να αποθαρρύνουν τη διαµονή σε
εγκαταλελειµµένα σπίτια καθώς και τις φήµες για την αγορά κατοικίας.
•
Σηµαντική είναι η πρόσβαση στη στέγαση χωρίς διακρίσεις και µε
γνώµονα αυτό θα πρέπει να ενδυναµωθεί η ευρωπαϊκή νοµοθεσία και να
ελέγχεται αυστηρά η εφαρµογή της.
•

Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αποσπάσµατα των προπαρασκευαστικών βασικών εργασιών
Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Νορβηγία, Ιταλία, ∆ανία, Σλοβενία,
Κύπρος, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο
Τι λειτουργεί
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Επένδυση έχει γίνει στην επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία
θεωρείται από τις µη προνοµιούχες οµάδες ως το κλειδί για να
αποκτήσουν µια καλή δουλειά και ως ένας συνδυασµός του δικαιώµατος
στην ικανοποιητική πληρωµή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
•
Μερικές ενεργές πολιτικές απασχόλησης, ειδικά τα επίσηµα
προγράµµατα γραφείων εργασίας, έχουν επιτυχώς βοηθήσει τα µη
προνοµιούχα άτοµα να ενταχθούν στον εργασιακό τοµέα και στην
κοινωνία και να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση τους.
•
Κάποια άτοµα τα οποία είχαν συναντήσεις µε κοινωνικούς
λειτουργούς επί σειρά ετών έχουν παρατηρήσει αλλαγές στις σχέσεις
τους µαζί τους. «’Όταν συναντιέσαι υπό διαφορετικές συνθήκες και όχι
για µια αίτηση για εργασία, και συζητάς ενάντια στη φτώχεια και υπέρ της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η σχέση διαφοροποιείται. ∆εν µας
αντιµετωπίζουν πλέον ως πρόβληµα, αλλά απεναντίας ως ανθρώπους που
συζητάνε για τα προβλήµατα». Μερικοί κοινωνικοί λειτουργοί
επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση.
•
Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι η ανάπτυξη των πρωτοβουλιών των ΜΚΟ
και οι δράσεις τους έχουν αυξήσει τον αριθµό των τρόπων να βγει
κάποιος από την κατάσταση της φτώχειας. Εκείνοι που έχουν
επωφεληθεί από αυτές τις δράσεις δεν καταλαβαίνουν πάντα γιατί οι
άλλοι δεν τις χρησιµοποιούν µε τον ίδιο τρόπο. Είναι κυρίως υποστήριξη
των ΜΚΟ παρά επίσηµη βοήθεια την οποία τα άτοµα αξιολογούν θετικά.
•
Η αναθεώρηση της νοµοθεσίας (328/2000) που αφορά στην
ενσωµάτωση των κοινωνικών υπηρεσιών προσφέρει πρακτική εφαρµογή
της αρχής της συµµετοχής στον σχεδιασµό, την διαχείριση και την
συνεχή παρακολούθηση της αποτίµησης των κοινωνικών υπηρεσιών.
•
Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ήδη καταρτίσει ή καταρτίζουν Χάρτες
για τα δικαιώµατα των ατόµων που είναι αποδέκτες των κοινωνικών
υπηρεσιών.
•
Πολλοί κοινωνικοί λειτουργοί είναι βαθιά αφοσιωµένοι και πιστεύουν
στην εργασία τους.
•
Οι µονογονεϊκές οικογένειες δέχονται συµπληρωµατική βοήθεια. Οι
οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα και εκείνες µε παιδιά λαµβάνουν δωρεάν
φροντίδα για τα παιδιά, βρεφονηπιακή και εκτός του σχολείου µέριµνα.
•
Όλες
οι
κοινωνικά
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
που
πραγµατοποιούνται από αφοσιωµένα άτοµα εκτελούνται καλά. Μερικοί
εργαζόµενοι στον τοµέα της πρόνοιας µπορούν να απευθυνθούν στο
δίκτυο σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν κάτι.
•
Πολλές τοπικές πρωτοβουλίες δουλεύουν καλά, αλλά έχουν
χαµηλότερους πόρους.
•

Τι δεν λειτουργεί
Υπάρχει ένα πολύ µεγάλο µειονέκτηµα των κοινωνικών υπηρεσιών,
είτε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της χώρας, είτε στην ποιότητα.
•
Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η αναµονή στα
δηµόσια νοσοκοµεία είναι προβλήµατα που ιδίως επηρεάζουν τους
φτωχούς ηλικιωµένους και εκείνους που χρειάζονται συνεχή φροντίδα.
•
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Η πρόσβαση στην ποιοτική
επαγγελµατική κατάρτιση που
οδηγεί σε µια ευπρεπώς πληρωµένη εργασία δεν είναι εξασφαλισµένη:
είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι, οι
άνεργοι και εκείνοι άνω των 40 ετών. Εξακολουθεί να είναι πολύ
δύσκολο να βρει κανείς µια ευπρεπή εργασία, το οποίο γίνεται ακόµα πιο
δύσκολο από τις µεγάλες εταιρείες που εξαπλώνονται στο εξωτερικό, και
την κατάρρευση ορισµένων περισσότερο παραδοσιακών τοµέων της
οικονοµίας.
•
Η µεγάλη πλειοψηφία των εξυπηρετούµενων είναι δυσαρεστηµένοι
από την ποιότητα της επαφής µε τους κοινωνικούς λειτουργούς που
δείχνουν λίγη κατανόηση των καταστάσεων και µικρή ευελιξία:
«Εµµένουν αυστηρά στους κανονισµούς». Οι άνθρωποι είναι λιγότερο
σηµαντικοί από το νόµο.
•
Υπάρχουν ζητήµατα σχετικά µε την χρηµατοδότηση δράσεων:
«Γνωρίζουµε ότι υπάρχει χρηµατοδότηση για τις δράσεις κατά της
φτώχειας. Αλλά δεν είναι εµφανές πώς κάτι τέτοιο αξιολογείται συνολικά.
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Μερικές δράσεις σταµατούν και
ξεκινούν άλλες. Μερικές φορές, τα χρήµατα έρχονται µε µεγάλη
καθυστέρηση και χρειάζεται να δαπανηθούν άµεσα. Ποιός τα σκέφτεται
όλα αυτά; Ποιός τα παρακολουθεί ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια;
Μερικές φορές φαίνεται ότι οι δράσεις τρέχουν ώστε εκείνοι που τις
προωθούν να µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους. Οι
δράσεις δεν συνεισφέρουν πουθενά και τα χρήµατα πάνε χαµένα»
•
Οι νόµοι και οι κανονισµοί δεν εφαρµόζονται παντού µε τον ίδιο
τρόπο.
•
Οι καλές πρακτικές είναι σχεδόν πάντα βασισµένες σε σχέδια
/δράσεις, µε αποτέλεσµα να τελειώνουν όταν και το έργο τελειώνει.
•
Η χρηµατοδότηση του σχεδίου δράσης εξαρτάται από την καλή
θέληση των πολιτικών και των αρµόδιων για τη χάραξη πολιτικής και από
τα διαθέσιµα χρήµατα τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
•
Ο κατακερµατισµός των κοινωνικών υπηρεσιών έχει καταστήσει
πολύ δύσκολο το να ληφθεί συνολική δράση.
•
Οι πολλές γραφειοκρατικές διατυπώσεις λειτουργούν αρνητικά στη
διαχείριση των υποθέσεων, πολύς χρόνος αφιερώνεται στις συναντήσεις.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν έλλειψη χρόνου να ασχοληθούν µε την
φτώχεια των ανθρώπων.
•
Οι εξυπηρετούµενοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα αρχεία
τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν αρέσκονται στο να διδάσκονται
πράγµατα.
•
Οι διοικητικές υπηρεσίες δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη (απώλεια
εγγράφων) και έτσι δεν επανορθώνονται τα διοικητικά λάθη τα οποία
µπορεί να έχουν σηµαντικές συνέπειες.
•

Τα σχόλια των εργαστηρίων
Οι κοινωνικές υπηρεσίες αντιµετωπίζονται ως υπηρεσίες για τους
φτωχούς, κάτι το οποίο τους στιγµατίζει.
•
Οι άνθρωποι ντρέπονται να πάνε στις κοινωνικές υπηρεσίες.

•
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Η έµφαση στη χώρα µας είναι
στην κατάρτιση κυρίως, παρά στον
τρόπο µε το οποίο λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες.
•
Πολλοί άνθρωποι δικαιούνται τις παροχές των κοινωνικών
υπηρεσιών αλλά δεν το γνωρίζουν. ∆ικαίωµα των πολιτών είναι να
ξέρουν πού να απευθυνθούν.
•
Οι ευπαθείς οµάδες ανθρώπων δεν λαµβάνουν την προσοχή του
κοινωνικού συνόλου.
•
Οι κοινωνικές υπηρεσίες ιδιωτικοποιούνται, το οποίο σηµαίνει ότι
αποκτούν κερδοσκοπικό προσανατολισµό.
•
Οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν σέβονται την αξιοπρέπεια των
ανθρώπων.
•
Στην χώρα µου, δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες να µε
βοηθήσουν. Σε συνεχή βάση πρέπει να επικοινωνώ µε τους φίλους µου ή
την οικογένειά µου.
•
Στις κοινωνικές υπηρεσίες υπάρχει µεγαλύτερη διάκριση κατά των
γυναικών.
•
Στην χώρα µου, οι µετανάστες εργάτες δεν έχουν πρόσβαση στις
κοινωνικές υπηρεσίες. Εργάζονται παράνοµα, ζουν σε υποδεέστερα
σπίτια, και τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν σχολείο.
•
Οι κοινωνικές υπηρεσίες τείνουν να µην δείχνουν κατανόηση. Όποτε
πάω εκεί, µπορώ ξεκάθαρα να τους δω να σκέφτονται: «Τί κάνει αυτός
εδώ; ∆εν µας χρειάζεται». Το σκέφτονται αυτό επειδή δεν είµαι
εξαρτηµένος.
•
Η φτώχεια δεν είναι ένα ατοµικό πρόβληµα. Οι φτωχοί δεν είναι
υπαίτιοι των προβληµάτων τους. Το ερώτηµα που χρειάζεται να τεθεί δεν
είναι γιατί ένα συγκεκριµένο άτοµο είναι φτωχό, αλλά πώς να µειωθεί η
φτώχεια.
•
Τα άτοµα ηλικίας 18 ως 25 ετών δεν δικαιούνται το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα. Αλλά δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηλικία στην οποία
είναι καλό να είναι κανείς φτωχός.
•

Περίληψη
Οι συµµετέχοντες του εργαστηρίου πιστεύουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες
είναι βασικές καθολικές υπηρεσίες στις οποίες καθένας πρέπει να έχει
εγγυηµένη πρόσβαση. Πρέπει να απευθύνονται συνολικά στο άτοµο, ακόµα
και αν το συγκεκριµένο άτοµο έχει διαφορετικά προβλήµατα. Αυτό απαιτεί
όλες οι υπηρεσίες να επικοινωνούν και να δικτυώνονται. Αυτή η
προσέγγιση πρέπει να σέβεται το άτοµο.
Υπήρξε οµοφωνία στη δυσκολία πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες και
πληροφόρησης σχετικά µε τα δικαιώµατα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει
να παραµείνουν ευθύνη της πολιτείας, µε βασισµένα στη νοµοθεσία
δικαιώµατα. Πρέπει επίσης να υπάρχει επαρκής και υψηλή παροχή. Η
ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών σηµαίνει την έκθεσή τους σε
κριτήρια οικονοµικής κερδοφορίας καταστρέφοντας την έννοια της
υπηρεσίας.
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Οι κοινωνικές υπηρεσίες σε µερικά Κράτη
Μέλη
βασίζονται
στην
ενδυνάµωση, η οποία φαίνεται να βοηθά στην ισχυροποίηση των χρηστών
των υπηρεσιών. Μια καλή πρακτική είναι η ανάµειξη των ΜΚΟ και των
δηµόσιων υπηρεσιών στην εκτέλεση των προγραµµάτων κοινωνικής
ασφάλειας. Έτσι, είναι σηµαντικό να εµπλέκονται στις πολιτικές άτοµα µε
εµπειρία στην φτώχεια.
Το κυρίως πρόβληµα µε την οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών είναι η
γραφειοκρατία. Οι αιτούντες πρέπει να συµπληρώνουν πολλά χαρτιά
προκειµένου να τους παρασχεθεί οποιαδήποτε υπηρεσία. Οι άνθρωποι
νιώθουν αναγκασµένοι να παίξουν έναν ρόλο, να έχουν ένα προσωπείο
ώστε να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πάνω απ’ όλα αυτά
είναι πολύ δύσκολο να δεχτείς τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι, η
οικογένεια και οι φίλοι για εσένα που χρησιµοποιείς τις κοινωνικές
υπηρεσίες. Η βοήθεια που παρέχεται από ορισµένες υπηρεσίες έχει ως
επακόλουθο τη σύναψη κάποιας επίσηµης συµφωνίας η οποία δεν είναι
µόνο πιεστική για τον χρήστη, αλλά και θέτει την ευθύνη στον ίδιο.
Μερικά κράτη έχουν αποκεντρώσει τις ευθύνες της κοινωνικής βοήθειας. Η
κοινωνική πρόνοια εναπόκειται στην τοπική κυβέρνηση, η οποία
δηµιουργεί διαφορές µεταξύ των κανονισµών. Επίσης, η διαχείριση της
κοινωνικής πρόνοιας όλο και περισσότερο βασίζεται σε εθελοντικές οµάδες.
Το δικαίωµα στις παροχές βαθµιαία µετατρέπεται σε βοήθηµα. Τα
δικαιώµατα που αυτόµατα παραχωρούνταν µετατρέπονται σε δικαιώµατα
τα οποία πρέπει να κερδηθούν. Η πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες
γίνεται όλο και περισσότερο σε υπό όρους, συµβατική και σε υπό
επικύρωση βάση.
Προτάσεις
Οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να παρακολουθούν ενδοϋπηρεσιακή
εκπαίδευση ώστε να κατανοούν τη νοοτροπία των ατόµων που κάνουν
αίτηση για βοήθεια.
•
Οι άνθρωποι που βιώνουν την φτώχεια πρέπει να περιλαµβάνονται
στην εκπαίδευση των µελλοντικών κοινωνικών λειτουργών ώστε να
αλλάξουν την εικόνα που έχουν για την φτώχεια. Τέτοιου είδους
εκπαίδευση πρέπει να θέτει µια ρεαλιστική και θετική εστίαση στην
ενσωµάτωση.
•
Τα αρχεία των υποθέσεων πρέπει διοικητικά να συγκεντρώνονται
ώστε οι άνθρωποι να µην πηγαίνουν από τον Άννα στον Καϊάφα.
•
Οι αιτούντες πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε την
διαδικασία που ακολουθείται µε την αίτηση.
•
Πρέπει να υπάρχει µια µόνο επαφή στην οποία να συντονίζονται οι
διαφορετικές υπηρεσίες.
•
Μια µεσολαβητική υπηρεσία πρέπει να δηµιουργηθεί ώστε να
ασχολείται µε τις διαφορές µεταξύ εκείνων που δέχονται τις υπηρεσίες
και των κοινωνικών λειτουργών.
•
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Η παροχή των υπηρεσιών
µπορεί να βελτιωθεί από την από
κοινού υποστήριξη που παρέχεται από έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν
διοικητικό υπάλληλο.
•
Οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να είναι ικανοί να λαµβάνουν τις
πληροφορίες που χρειάζονται για υποστήριξη.
•

Συστάσεις
Το δικαίωµα πρόσβασης σε καλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσιές
πρέπει να είναι εγγυηµένο.
•
Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να είναι οικονοµικά προσιτές, καλής
ποιότητας και συνεχείς, να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές και
αναπτυσσόµενες ανάγκες των ανθρώπων που βιώνουν την φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισµό µέσα από τις ζωές τους και τις αλλαγές των
καταστάσεων.
•
Καθένας έχει το δικαίωµα να του συµπεριφέρονται ισότιµα, µε έναν
αξιοπρεπή τρόπο και να έχει πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς
καµία διάκριση.
•
Πληροφορίες και συµβουλές πρέπει να είναι διαθέσιµες σε κάθε
άτοµο σαν υποχρέωση, και µε έναν τρόπο ώστε αυτές να είναι
προσβάσιµες από τα χαµηλόµισθα στρώµατα, για παράδειγµα µέσω των
τοπικών υπηρεσιών.
•
Η πρόσβαση σε οικονοµικά προσιτή, ποιοτική ιατρική περίθαλψη και
στέγαση πρέπει να βελτιωθεί επειγόντως.
•
Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την υγεία
και την φτώχεια.
•
Η νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη ατοµικών συµφωνιών µεταξύ των
εξυπηρετούµενων και των παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών προκαλεί
ανησυχία ανάµεσα στους φτωχούς ανθρώπους. ∆ράση πρέπει να ληφθεί
ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι συµβάσεις δεν είναι µεροληπτικές.
•
Η Ε.Ε. θα έπρεπε να θέσει ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα εγγυώνται
ότι τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές
υπηρεσίες.
•
Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εγγυηθούν ότι οι κοινωνικές
υπηρεσίες είναι αποτελεσµατικές και δουλεύουν αποδοτικά, σύµφωνα µε
τα ευρωπαϊκά επίπεδα.
•
Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να συντονίζονται, να υλοποιούνται
και να αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο.
•
Αν τα ανθρώπινα δικαιώµατα εκτιµηθούν, τότε οι άνθρωποι που
βιώνουν την φτώχεια πρέπει δοµικά να εµπλακούν µέσω των µηχανισµών
συµµετοχής σε όλα τα επίπεδα. Τα συµµετοχικά µοντέλα αναπτυξιακής
πολιτικής και υλοποίησης πρέπει δραστικά να προωθηθούν και να
υποστηριχθούν µέσω της Ε.Ε. και των µηχανισµών εθνικής
χρηµατοδότησης.
•

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Αποσπάσµατα των προπαρασκευαστικών βασικών εργασιών

Κύπρος,

Φινλανδία,
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Ηνωµένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Βέλγιο

Τι λειτουργεί
Η εταιρία φυσικού αερίου έχει προετοιµάσει ένα κεφάλαιο ώστε να
βοηθήσει τους πελάτες χαµηλού εισοδήµατος, αλλά είναι ελάχιστα
γνωστοποιηµένο.
•
Ένας προµηθευτής ενέργειας προσφέρει ένα εγγυηµένο πακέτο για
τους πελάτες χαµηλού εισοδήµατος.
•
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βοηθάει
τους ανθρώπους µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα παρέχοντας το κόστος της
χειµερινής θέρµανσης.
•
Οι κοινωνικοί δασµοί έχουν καθιερωθεί.
•
Υπάρχει ένα µέτρο προπληρωµής.
•
Μια ελάχιστη εγγύηση που εξασφαλίζει ένα δωρεάν απόθεµα των100
kWh.
•
Οι διακοπές κατά τους χειµερινούς µήνες δεν επιτρέπονται.
•

Τι δεν λειτουργεί
Ο ηλεκτρισµός είναι δαπανηρός και «τρώει» το περισσότερο από τα
εισοδήµατα των ανθρώπων.
•
Το νερό δεν είναι δαπανηρό, αλλά υπάρχει µικρό απόθεµα, και άρα
οι άνθρωποι αρχίζουν να αγοράζουν εισαγόµενο νερό, γεγονός το οποίο
διαταράσσει την ισορροπία.
•
Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν αναµορφωθεί. Τα αποτελέσµατα
είναι καταστρεπτικά. Οι άνθρωποι πρέπει να µειώσουν τη χρήση τους ή
ακόµα και να αποκλειστούν από το σύστηµα.
•
∆εν υπάρχει κανένα σύστηµα που να ελέγχει και να καθιστά τους
παρόχους υπηρεσιών υπόλογους.
•
Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παράγουν φτώχεια.
•
Οι πελάτες έχουν ελάχιστη πληροφόρηση ώστε να συγκρίνουν και να
διαλέξουν προµηθευτή.
•
Ορισµένες εταιρείες ζητούν την πληρωµή εγγύησης που κάποιοι
άνθρωποι δεν µπορούν να δώσουν.
•
Μερικοί κάτοικοι δεν έχουν ατοµικό µετρητή.
•
Οι λογαριασµοί είναι δυσνόητοι.
•
∆εν είσαι αποδέκτης του κοινωνικού δασµολογίου αυτόµατα, αλλά
πρέπει να κάνεις αίτηση. Αυτό εµπεριέχει πολύ γραφειοκρατία.
•
Μερικοί άνθρωποι µε χαµηλά εισοδήµατα δεν πληρούν τα προσόντα
για την ιδιότητα του προστατευόµενου πελάτη.
•
Πρέπει να κάνεις αίτηση για να έχεις προπληρωµένο µετρητή: δεν
τοποθετούνται προληπτικά.
•
Οι δυσκολίες στο να κάνουν πληρωµές µπορεί να σηµαίνει
συσσώρευση δυσµεταχείριστων χρεών.
•
Οι παράνοµοι µετανάστες δεν µπορούν να έχουν επανασύνδεση
γκαζιού/ ηλεκτρικού.
•

Τα σχόλια των εργαστηρίων
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Η κυβέρνηση λέει τι σχεδιάζει να κάνει σχετικά µε την λειτουργία
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά βασικά η κακή πρακτική προκαλεί
ανησυχητικά αποτελέσµατα.
•
Το απόθεµα ενέργειας είναι όλο και περισσότερο στα χέρια του
ιδιωτικού τοµέα.
•
Η ποιότητα των υπηρεσιών µειώνεται.
•
Εκείνοι που δεν µπορούν να πληρώσουν δεν έχουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες.
•
Υπάρχει αρκετό νερό στην χώρα µου, άρα γιατί είναι τόσο δαπανηρό;
•
Πώς µπορείς να παρακολουθήσεις πόσο καταναλώνεις, όταν ο
µετρητής του ηλεκτρικού είναι 12 φορές παραπάνω.
•
Οι Ροµά που ζουν σε καταυλισµούς δεν έχουν πρόσβαση στο νερό.
Είναι αναγκασµένοι να ζουν σε µεσαιωνικές καταστάσεις. Τα παιδιά το
βράδυ διαβάζουν µε το φως κεριού.
•
Οι δικηγόροι φοβούνται να υπερασπιστούν τους ανθρώπους έναντι
µεγάλων εταιριών.
•
Μπορεί να έχεις να πληρώσεις 800 ευρώ εγγύηση, ένα φτωχό άτοµο
δεν µπορεί να πληρώσει 800 ευρώ.
•
Το όριο εισοδήµατος για το παραµικρό προνόµιο είναι υψηλό.
•
Οι πωλητές των προµηθευτών ενέργειας συχνά αναζητούν νέους
πελάτες από πόρτα σε πόρτα σε περιοχές της εργατικής τάξης και µιλάνε
συνεχώς ανόητα. Υπογράφεις το συµβόλαιό τους, το οποίο δεν είναι
φθηνότερο και η νέα συµφωνία δεν ακυρώνει την παλιά, και έτσι
βρίσκεσαι µε δύο λογαριασµούς στο τέλος του µήνα.
•
Τα άτοµα µε σοβαρή δυσκολία µπορούν να λάβουν τον κατάλληλο
προπληρωµένο µετρητή. Πληρώνεις την χρήση µε µια προπληρωµένη
κάρτα.
Περίληψη
•

Οι συµµετέχοντες στο εργαστήριο κατέληξαν ότι η ιδιωτικοποίηση της
αγοράς ενέργειας δεν έχει µειώσει το κόστος, αλλά το έχει αυξήσει. Οι
άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια πρέπει να επιλέξουν µεταξύ του να
φάνε, να φροντίσουν τους εαυτούς τους ή να προµηθευτούν ενέργεια.
Οι εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες δεν λειτουργούν ξεκάθαρα. Οι
λογαριασµοί µπορεί να είναι υπερβολικά υψηλοί, χωρίς όµως να υπάρχει
τρόπος αυτό να ελεγχθεί για δεύτερη φορά.
Οι τεχνικές πωλήσεων είναι συνήθως επιθετικές, και οι άνθρωποι
βρίσκονται µε δύο λογαριασµούς τους οποίους πρέπει να εξοφλήσουν στο
τέλος του µήνα, επειδή ο νέος πάροχος απέτυχε να ενηµερώσει τον
παλιότερο σχετικά µε τη νέα συµφωνία. Είναι ζήτηµα του ιδιοκτήτη να
ακυρώσει το συµβόλαιο, αλλά οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό.
Η αγορά γκαζιού και ηλεκτρικού πρέπει να ρυθµίζεται από κανονισµούς. Η
ιδιωτικοποίηση από µόνη της δεν µπορεί να εξηγήσει την αύξηση στο
κόστος. Τα κράτη έχουν µερίδιο ευθύνης για την αποτυχία ελέγχου της
αγοράς ή τουλάχιστον για την αποτυχία δηµιουργίας πολιτικών για την
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προστασία των λιγότερο εύπορων. Ο
ανταγωνισµός
µεταξύ
των
παρόχων σε ορισµένα κράτη είναι πλαστός και οι καταναλωτές δεν
προστατεύονται. Οι τιµές αυξάνονται, αλλά η ποιότητα των υπηρεσιών
µειώνεται.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι θεµελιώδες δικαίωµα.
Τα τρέχοντα προβλήµατα αποθεµάτων ενέργειας και
νερού τους
επηρεάζουν όλους, αλλά οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια
επηρεάζονται πιο πολύ από τη φιλελευθεροποίηση.
Συνήθως ζουν σε σπίτια µε κακή µόνωση και µε ανεπαρκή ενέργεια,
γεγονός το οποίο αυξάνει την κατανάλωση. Οι κοινωνικές κατοικίες θα
έπρεπε να είναι καλύτερα µονωµένες. Επίσης, το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα και µερικά προνόµια δεν επαρκούν για να ζήσει κάποιος, αλλά
µόνο µερικώς να επιβιώσει. Ένα κοινωνικό όριο τιµών εµπεριέχει λιγότερο
στιγµατισµό απ’ ότι ένα προπληρωµένο µέτρο.
Προτάσεις
Πρέπει να αναγνωριστούν εκείνοι που έχουν την ευθύνη για αυτή
την αδικαιολόγητη ιδιωτικοποίηση.
•
Ένα σώµα χρειάζεται να συγκροτηθεί µε αντιπροσώπους και από τις
δυο πλευρές- πελάτες και ιδιοκτήτες.
•
Οι πελάτες πρέπει να πληροφορούνται.
•
Πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο σώµα το οποίο να αστυνοµεύει
τους παρόχους υπηρεσιών.
•
Ο νόµος πρέπει να αλλάξει.
•
Χρειάζεται συζήτηση για τη δηµιουργία ενός πακέτου ελάχιστης
παροχής ενέργειας.
•
Το δικαίωµα στην ενέργεια είναι θεµελιώδες.
•
Χρειάζεται µια τρέχουσα ευρεία αποτίµηση της φιλελευθεροποίησης
της αγοράς ενέργειας.
•
Το προκαταρκτικό σχέδιο για τη Ευρωπαϊκή Σύµβαση
που
προστατεύει τα δικαιώµατα των καταναλωτών πρέπει να ολοκληρωθεί και
µια οδηγία πρέπει να ακολουθηθεί.
•
Η υλοποίηση των υποχρεώσεων των δηµοσίων υπηρεσιών πρέπει να
γίνει υποχρεωτική.
•
Πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε όχι πάνω από το 5% του
εισοδήµατος των νοικοκυριών να πηγαίνει στην πληρωµή ενέργειας.
•
Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη:
o Εγγυηµένη παρακολούθηση και έλεγχος των τιµών
o Εισαγωγή ενός φορολογικού συστήµατος στο οποίο οι βασικές
υπηρεσίες ενέργειας φορολογούνται στο ελάχιστο όριο στα Κράτη
Μέλη
o ∆ιοικητική απλούστευση
o Ρύθµιση µεγίστου ορίου τιµών για τις οµάδες µε χαµηλό εισόδηµα
o Μέτρα για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας
•
Πρέπει να υπάρχει ένας ρυθµιστής των πρακτικών πωλήσεων
•
Πρέπει να δηµιουργηθεί µια υπηρεσία µεσολάβησης
•
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Συστάσεις
Η πρόσβαση στην Ενέργεια και σε άλλες βασικές υπηρεσίες πρέπει να
είναι εγγυηµένη ως θεµελιώδες δικαίωµα.
•
Τα Κράτη Μέλη πρέπει να εγγυηθούν την πρόσβαση σε όλες τις
σηµαντικές υπηρεσίες µέσω µέτρων όπως η ρύθµιση του τιµολογιακού
συστήµατος, εγγυηµένη πρόσβαση σε ένα ελάχιστο πακέτο υπηρεσιών
και απαγόρευση της διακοπής κτλ.
•
Η προτεινόµενη Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των
Καταναλωτών σχετικά µε την Ενέργεια πρέπει να περιλαµβάνει κοινωνικά
κριτήρια και να αποτελεί νοµική δέσµευση. Η Σύµβαση πρέπει να είναι
εργαλείο για την προστασία των καταναλωτών.
•
Η Ενεργειακή Φτώχεια πρέπει να αναγνωρίζεται ως βασικό πρόβληµα
για το οποίο η Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει ενοποιηµένη και άµεση δράση,
ειδικότερα σχετικά µε την αύξηση των τιµών. Αυτό θα έπρεπε να
περιλαµβάνει δράση για δίκαιη τιµολόγηση και για ενεργειακή
αποδοτικότητα και να συνδέεται µε την εξασφάλιση ενός ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος.
•
Κατανοητή και προσβάσιµη πληροφόρηση πρέπει να γνωστοποιείται
από υπηρεσίες πρόσωπο µε πρόσωπο, παρά από τα ηλεκτρονικά µέσα τα
οποία λειτουργούν µε διακρίσεις ως προς εκείνους που έχουν χαµηλά
εισοδήµατα, αλλά ακόµα να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ανεξάρτητη
συµβουλή, και η αποτελεσµατική διαδικασία παραπόνων.
•
Η
επιρροή
της
φιλελευθεροποίησης
των
αγορών,
συµπεριλαµβανοµένης και της επιρροής της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες,
πρέπει επειγόντως να αποτιµηθεί σχετικά µε την κοινωνική επιρροή στους
ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
•
Οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια πρέπει να εµπλακούν στην
ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αποτίµηση των πολιτικών που
σχετίζονται µε τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας αν πρόκειται να γίνει µια
πραγµατική αποτίµηση σχετικά µε το µέχρι ποιο σηµείο οι Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας και οι τρέχουσες εργασίες της εσωτερικής αγοράς
υποστηρίζουν την κοινωνική ενσωµάτωση.
•

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι συστάσεις που αναπτύχθηκαν στα εργαστήρια (έχουν καταγραφεί στο
προηγούµενο κεφάλαιο), αναφέρθηκαν στην ολοµέλεια και σχολιάστηκαν
και απαντήθηκαν από τον κύριο Jérôme Vignon από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τον κύριο Ludo Horemans, Πρόεδρο του EAPN, και από την
κυρία Elise Willame, Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας.
Επιπρόσθετα στις συγκεκριµένες συστάσεις για τα τέσσερα θέµατα πολλοί
αντιπρόσωποι ζήτησαν τα εργαλεία αποτίµησης να αναπτυχθούν µε σκοπό
να µετράται η πρόοδος µεταξύ των συναντήσεων. Ενώ δέχτηκαν ότι η
συµµετοχή των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και η ανάπτυξη
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αποτελεσµατικής δράσης
στην φτώχεια είναι χρονοβόρες και αργές
διαδικασίες, επέµειναν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια
για την αποτίµηση των συναντήσεων, ώστε σε κάθε νέα συνάντηση να
µπορεί να εκτιµάται τι πρόοδος έχει γίνει για την καταπολέµηση της
φτώχειας.
Επίσης, επέδειξαν την ανάγκη για µια αποτίµηση της επιρροής της τωρινής
συνολικής στρατηγικής της Ε.Ε. για την προετοιµασία για το 2010 ως
Ευρωπαϊκό Έτος ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό.
Ο Jérôme Vignon απάντησε στο αίτηµα να ελεγχθεί σε τι έχει σηµειωθεί
πρόοδος µεταξύ των συναντήσεων. Ενώ είπε ότι λαµβάνοντας όλα υπ’ όψη
θα µπορούσε να κάνει περισσότερη προσπάθεια να απαντήσει σε αυτό το
αίτηµα, επέστησε την προσοχή στο ότι κάτι τέτοιο θα µπορούσε να γίνει
ρουτίνα και µια έγγραφη άσκηση. Οι σηµαντικές αναφορές όπως η Κοινή
Έκθεση για την Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό υπάρχουν ήδη και
πρέπει να τις θεωρούµε ως πεδία που µπορούµε να δούµε την πρόοδο που
έγινε ως προς τις συστάσεις των συναντήσεων. Πρέπει επίσης να
θεωρούµε τις προτάσεις της Επιτροπής, όπως είναι οι προτάσεις για την
Ενεργή Ενσωµάτως,η ως απάντηση εν µέρει των µηνυµάτων από τις
συναντήσεις. Χρειάζεται να εµποδίσουµε τις πολλές γραπτές ασκήσεις και
να δούµε ότι τα αποτελέσµατα από τις συναντήσεις αποτελούν βασική
εργασία της Επιτροπής.
Σχετικά µε το ζήτηµα της αλληλεγγύης, ο κύριος Vignon παρατήρησε ότι
προκειµένου ένα σχέδιο ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος να είναι
αποτελεσµατικό, πρέπει να είναι επαρκές, και επίσης πολλοί άνθρωποι δεν
είχαν πρόσβαση σε αυτό. Για τις κοινωνικές υπηρεσίες, υπήρξε ένα
πρόβληµα εθνικής αναδιανοµής. Αλλά στο τωρινό κλίµα οικονοµικής
λιτότητας, το µήνυµα της αλληλεγγύης πρέπει να επιτευχθεί. Η σύνδεση
ανάµεσα στις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την αλληλεγγύη έχει µελετηθεί
από την Επιτροπή στην προετοιµασία της επόµενης ατζέντας κοινωνικής
πολιτικής της Ε.Ε.
Όσον αφορά στην προσέγγιση των συµβάσεων την οποία οι αντιπρόσωποι
συχνά βιώνουν ως δυσβάσταχτες συνθήκες που τους έχουν επιβληθεί
προκειµένου να είναι ικανοί να λάβουν κοινωνική βοήθεια, ο Jérôme
Vignon είπε ότι αυτό ήταν κάτι σχετικό µε την προσωπική ευθύνη. Μερικοί
σκέφτηκαν ότι θα µπορούσε να τους δοθεί από την Επιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας ο τρόπος να συνδυάζουν την υπευθυνότητα µε την ελευθερία.
Αναφορικά µε την ικανότητα να δηµιουργηθούν λύσεις για τα
προβλήµατα µέσω των ιδεών που ακούγονται, ο κύριος Vignon είπε ότι η
συµµετοχή ήταν µια απαίτηση για την προετοιµασία του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης για την Ενσωµάτωση. Σε αυτό το σηµείο είναι που η πρόταση
πρέπει να αναπτυχθεί και τα είδη των ιδεών που παρουσιάστηκαν σε αυτή
τη συνάντηση πρέπει να απαντηθούν.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µικρή επιρροή στην στέγαση και στην
ενέργεια, σηµείωσε ο Jérôme Vignon. Αλλά µπορεί να έχει µια έµµεση
επιρροή στις πολιτικές. Έτσι τα αιτήµατα σε αυτά τα πράγµατα µπορούν να
τεθούν σε άλλες Γενικές ∆ιευθύνσεις από αυτή των Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Ο Ludo Horemans, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την
Καταπολέµηση της Φτώχειας, σκέφτηκε πώς το πρώτο συµπέρασµα των
συζητήσεων είναι η βασική ανάγκη για εγγυηµένα δικαιώµατα. Πρέπει να
ειπωθεί πως έχουν γίνει προσπάθειες για την ύπαρξη ενός ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ατζέντα. Μερικά
κράτη ακόµα και σήµερα δεν έχουν κανένα πλάνο ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος και στα Κράτη Μέλη αυτά τα πλάνα είναι ανεπαρκή. Η
σηµασία αποτελεσµατικού και επαρκούς εισοδήµατος πρέπει να
αντιµετωπιστεί ως σηµαντική επένδυση.
Η στρατηγική Ενσωµάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επικεντρωθεί
στην παιδική φτώχεια, πρόσθεσε. Εποµένως τώρα χρειάζεται να γίνει
αντιληπτό ότι η συγκεντρωµένη προσέγγιση της στρατηγικής µπορεί να
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα. Χρειάζεται άµεση δράση ώστε να σπάσει ο
φαύλος κύκλος της φτώχειας.
Η κοινωνική διάσταση έχει αποσπαστεί από την Στρατηγική της
Λισσαβόνας, αυτή είναι η πραγµατικότητα παρά τα ωραία λόγια στα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου, και η κοινωνική οπτική πρέπει να είναι
ισότιµη µε την οικονοµική οπτική αν θέλουµε να έχουµε πραγµατική
πρόοδο. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει µέσω της Ανοικτής Μεθόδου
Συντονισµού πρέπει να ενσωµατωθούν στις βασικές αποφάσεις και
πολιτικές οδηγίες στη στρατηγική της Λισσαβόνας.
Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο οικονοµικό συµβόλαιο και στο κοινωνικό
συµβόλαιο, είπε ο κύριος Horemans. Συχνά σήµερα βασιζόµαστε σε
οικονοµικές συµβάσεις για την πραγµατοποίηση απαραίτητων υπηρεσιών,
κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί πάντα στις ανάγκες των ανθρώπων που
απαιτούν αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρξει περισσότερος διάλογος
σχετικά µε την επιρροή του φιλελευθερισµού στην πρόσβαση των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια.
Κατέληξε πως η συµβουλευτική και ο διάλογος είναι απαραίτητα για να
επιτευχθεί πρόοδος.
Η Elise Willame, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, είπε
πως η Επιτροπή αυτή τη στιγµή εργάζεται στην ενεργή ενσωµάτωση, κάτι
το οποίο συνδέει τρία θέµατα: το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, τις
κοινωνικές υπηρεσίες και την δραστηριοποίηση. Τα αιτήµατα που
εκφράστηκαν από αυτή τη συνάντηση συνδέονται ξεκάθαρα µε αυτή τη
συζήτηση για την ενεργή ενσωµάτωση. Επέµεινε πως ως Πρόεδρος της
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι η
Επιτροπή λαµβάνει υπ’ όψη της τα µηνύµατα από τις Ευρωπαϊκές
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Συναντήσεις.
Ενθάρρυνε
τους αντιπροσώπους
να
µιλήσουν
περαιτέρω µε τα µέλη τη δικής τους Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας
σχετικά µε τις ιδέες τους για το πώς να κάνουν την ενεργή ενσωµάτωση να
λειτουργήσει. Επίσης, είπε πως τα µηνύµατα από τις συναντήσεις είναι
πολύ επίκαιρα σε σχέση µε την προετοιµασία των Εθνικών Σχεδίων
∆ράσης για την Ενσωµάτωση 2008- 2011 και ότι αυτό είναι σηµαντικό
ώστε οι αντιπρόσωποι να παρακολουθούν τα µηνύµατά τους µε τις εθνικές
διοικητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την προετοιµασία αυτών
των Σχεδίων ∆ράσης.
Συζήτηση
Τα σχόλια προκάλεσαν ένα ευρύ φάσµα αντιδράσεων από τους
αντιπροσώπους. Το θέµα στο οποίο δόθηκε έµφαση ήταν ότι οι άνθρωποι
αναγκάζονται να βιώνουν τη φτώχεια.
Υπήρξε περαιτέρω έκφραση δυσαρέσκειας για τη βία εναντίων των Ροµά
στην Ιταλία, µε το κάψιµο των καταυλισµών στη Νάπολι από συµµορίες
κακοποιών. Οι αντιπρόσωποι ισχυρίστηκαν πως αυτό ήταν σύµπτωµα της
έλλειψης ισχυρής κοινωνικής πολιτικής. Η Ιταλική αντιπροσωπεία κάλεσε
την Ευρώπη να προσεγγίσει την Ιταλική κυβέρνηση και να εκφράσει τη
δυσαρέσκεια της ενάντια σε αυτή την κατάσταση.
Η δυσµενής κατάσταση των ανθρώπων που υποφέρουν από σπάνιες
αρρώστιες, ιδίως στη Μάλτα, ήταν ένα επίσης ζήτηµα ανησυχίας. Ένας
αντιπρόσωπος τόνισε ότι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν επαρκεί για
την πληρωµή των ελάχιστων εξόδων. Ένας άλλος αντιπρόσωπος
επιχειρηµατολόγησε έντονα ότι το νερό δεν αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία. Η
πρόσβαση στο ηλεκτρικό και στο γκάζι πρέπει να είναι εγγυηµένη και να
παρέχεται από το κράτος.
Άλλες απαντήσεις κατέδειξαν τα προβλήµατα που είχαν οι ΜΚΟ στο να
εξασφαλίσουν την Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, η οποία θα έπρεπε να
πληρωθεί κατευθείαν στις εθελοντικές οργανώσεις. Μια επαναλαµβανόµενη
ερώτηση ήταν, «Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει µεγαλύτερη ευθύνη
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι κάθε Κράτος Μέλος έχει επαρκή
στεγαστική πολιτική?»
Μερικά σχόλια έλαβαν σύντοµο σχολιασµό: Οι όµορφες λέξεις για την
αλληλεγγύη καθίστανται όλο και περισσότερο χωρίς νόηµα εκτός αν η
Επιτροπή κάνει πραγµατικά βήµατα για να προστατεύσει τα υψηλού
επιπέδου κοινωνικά πρότυπα όπως µε το να επιµείνει ώστε κάθε κράτος
µέλος να καθορίζει ελάχιστα ποσά βοήθειας.»
Μια απαίτηση εκφράστηκε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
εξασφαλίσει διαφάνεια σε αυτό που κάνει για να καταπολεµήσει τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό». Κάποια έκπληξη εκφράστηκε για
το πόσο επιτυχής είναι η στρατηγική της Λισσαβόνας όταν , «το παράξενο
είναι ότι υπάρχει ακόµα τόση πολλή αδικία στην Ευρώπη.»
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ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ – ΛΗΞΗΣ
Κος Vladimir Špidla, Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές
Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαιρίες.
Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα τις δύο προηγούµενες ηµέρες δείχνουν ότι η
φτώχεια παραµένει διαδεδοµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόµα µας θορυβεί
και µας οδηγεί να αναλάβουµε δράση για να επαναφέρουµε ό,τι µπορούµε.
Ζούµε στις αποκαλούµενες «εύπορες» χώρες, σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι
µέρος του βιοµηχανοποιηµένου και αναπτυγµένου κόσµου, µε ένα κατά κεφαλήν
ΑΕΠ άνω των 23 000. Και όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται ακόµα ενάντια σε
ένα σηµαντικό επίπεδο φτώχειας. Είναι απαράδεκτο η απειλή της ένδειας να πρέπει
να σκιάζει πάνω από 78 εκατοµµύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσα
πολλά άτοµα να αγωνίζονται ενάντια στον αποκλεισµό και να περιθωριοποιούνται
στην κοινωνία µας.
Η αλληλεγγύη είναι µια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µέρος του
ουσιαστικού σκοπού, µε τον ίδιο τρόπο που η αλληλεγγύη είναι ένας από τους
στυλοβάτες του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. ∆εν υπάρχει καµία άλλη επιλογή
πέραν του να συνεχίσει προς µια Ευρώπη µεγαλύτερης ισότητας που δεν αφήνει
κανέναν στο περιθώριο. Κάνοντας αυτό ,θα πρέπει επίσης να εργαζόµαστε έχοντας
κατά νου τις προτεραιότητες που καθορίζονται από τη στρατηγική της Λισσαβόνας
για µεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή.
Οι ηγέτες της Ε.Ε. ανέλαβαν το 2000 µια συγκεκριµένη υποχρέωση να
καταπολεµήσουν τη φτώχεια, ισχυρή απόδειξη της απόφασής τους να
αντιµετωπίσουν αυτή τη µάστιγα µέχρι το 2010.
Ο Επίτροπος Špidla έθιξε τρία βαρύνουσας σηµασίας θέµατα:
αρχικά, την ανάγκη της συµµετοχής όλων για την αντιµετώπιση της φτώχειας,
και για τους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής να ληφθεί υπόψη η γνώµη όλων,
ειδικά αυτή των ανθρώπων που πλήττονται.
•
δεύτερον, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηριχθούν τα κράτη
µέλη έτσι ώστε όλοι να προχωρήσουµε προς την ίδια κατεύθυνση για να
εξαλείψουµε τη φτώχεια.
•
τέλος, θέλησε να εστιάσει την προσοχή στις πιο µειονεκτούσες οµάδες, οι
οποίες είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια.

•

Είµαστε συγκεντρωµένοι για ακόµα µια φορά εδώ για την έβδοµη Ευρωπαϊκή
Συνάντηση. Τα έτη περνούν, αλλά το µήνυµά µας παραµένει το ίδιο ισχυρό: οι
άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια έχουν το δικαίωµα να ακουστούν και πρέπει να
τους προσέξουµε.
Η πρώτη εκ των συναντήσεων το 2001, που έδωσε φωνή σε εκείνους που συνήθως
δεν ακούγονταν, ήταν µια σηµαντική εκκίνηση. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουµε
προσθέσει σε εκείνη την προσέγγιση το διάλογο µεταξύ των ανθρώπων που
βιώνουν τη φτώχεια και των βασικών φορέων χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή
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Ένωση. Επτά έτη τώρα, έχουµε µετατρέψει αυτήν την πρακτική σε ένα
από τα εργαλεία που καθοδηγεί τις αποφάσεις που παίρνουµε. Πρέπει να πω ότι ως
φορέας χάραξης πολιτικής, εκτιµώ πολύ αυτόν τον διάλογο µε τους ανθρώπους που
βιώνουν τη φτώχεια. Είναι ένας ζωτικής σηµασίας έλεγχος της πραγµατικότητας.
Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο είµαστε εδώ σήµερα: έτσι ώστε εκείνοι
που χαράσσουν πολιτική, εκείνοι που µπορούν να επιφέρουν ισορροπία για τη
µείωση της φτώχειας, να µπορούν να ακούσουν τι έχουν να πουν οι άνθρωποι που
βιώνουν τη φτώχεια.
Κατά τη διάρκεια των ετών, οι Συναντήσεις έχουν ισχυροποιήσει την ιδέα ότι η
φτώχεια πρέπει να αντιµετωπιστεί σε διάφορα µέτωπα ταυτόχρονα. Η απασχόληση
και το εισόδηµα είναι κεντρικά ζητήµατα, όλοι συµφωνούµε σ΄ αυτό, αλλά για να
ξεχάσουµε τη φτώχεια πρέπει να συνδυάσουµε αυτή την
προσπάθεια µε
συντονισµένες πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη στέγαση, την
υγειονοµική περίθαλψη, την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, και γενικότερα
την ενσωµάτωση.
Από αυτή την άποψη, νοµίζω ότι όλοι είµαστε σε θέση να διαπιστώσουµε ότι οι
διοργανωτές έκαναν σωστή επιλογή µε το να εστιάσουν στα τέσσερα κοµµάτια του
παζλ της πάλης ενάντια στη φτώχεια όπως είναι η στέγαση, το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι κοινωνικές υπηρεσίες.
Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στη φτώχεια
Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες σχετικά µε αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί
να κάνει, και δεν πρέπει να τις διαψεύσουµε. Τα κράτη µέλη παραµένουν κυρίως
αρµόδια για την αντιµετώπιση της φτώχειας αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να
διαδραµατίσει σπουδαίο ρόλο στην υποστήριξη των ενεργειών τους.
Πρέπει να αξιοποιήσουµε πλήρως τα εργαλεία µας σε αυτήν την πάλη:
κατ' αρχάς, η στρατηγική της ενεργής ενσωµάτωσης που έχουµε υποβάλει
µας επιτρέπει να προχωρήσουµε µε την ένταξη εκείνων των πολιτών που δεν
έχουν επαφή µε το χώρο της εργασίας. Εµείς ενισχύουµε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο για να κάνει ακριβώς αυτό.
•
η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες των κρατών µελών
µε το συντονισµό της δράσης τους σχετικά µε τη φτώχεια µέσω αυτού που
ονοµάζουµε Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού. Η µέθοδος αυτή προσφέρει στα κράτη
µέλη ένα κοινό πλαίσιο για ανάλυση και µια πλατφόρµα ανταλλαγών για τη
σύγκριση και την αξιολόγηση των πολιτικών αποτελεσµάτων.
•
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει επίσης να ανακηρύξει το 2010
«ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού». Με προϋπολογισµό δεκαεπτά εκατοµµύρια ευρώ, αυτό το
ευρωπαϊκό έτος θα βοηθήσει να καταστεί το κοινό πιο ενήµερο ότι η φτώχεια είναι
µια µάστιγα που πλήττει ακόµα την καθηµερινή ζωή πολλών Ευρωπαίων.
•

Αυτά τα εργαλεία µας επιτρέπουν να εξετάσουµε τη φτώχεια στη σύγχρονη εποχή.
Αλλά η κοινωνία µας περιβάλλεται από σηµαντικές προκλήσεις που παρουσιάζουν
νέες κοινωνικές πραγµατικότητες. Σκέφτοµαι την παγκοσµιοποίηση, τη δηµογραφική
γήρανση, τις νέες τεχνολογίες και την κλιµατική αλλαγή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει. Η Επιτροπή έχει πάρει την
πρωτοβουλία: προετοιµάζουµε µια ανανεωµένη Κοινωνική Ατζέντα, η οποία θα
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παρουσιαστεί πριν από το καλοκαίρι. Αυτή η ατζέντα θα έχει στόχο να
βοηθήσει να δοθούν σε όλους τους συµπολίτες µας τα κατάλληλα εφόδια για
σταθερή και βιώσιµη ένταξη στο διεθνοποιηµένο και συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο
µας.
Εστίαση στις πιο ευάλωτες οµάδες
Είναι ουσιαστικό αυτή η γενική ώθηση να µην αφήσει κανέναν στο περιθώριο.
Μερικές οµάδες - όπως τα άτοµα µε αναπηρία, οι µετανάστες και οι εθνικές
µειονότητες, αρχίζοντας από την κοινότητα των Ροµά - είναι πιο ευάλωτες στη
φτώχεια από άλλες.
Αυτές οι οµάδες είναι στο επίκεντρο της δράσης µας, µέσω µιας τριπλής
προσέγγισης για την αντιµετώπιση της διάκρισης σε βάρος τους:
κατ' αρχάς, µέσω της καλύτερης πρόσβασης στις υπηρεσίες
κατόπιν, µέσω της συµµόρφωσης µε τους νόµους εναντίων των διακρίσεων,
τους οποίους θέτουµε υπό ιδιαίτερα στενή εξέταση
•
τέλος, όταν θεωρείται απαραίτητο, µέσω στοχοθετηµένων µεθόδων. Αυτό θα
συνέβαινε παραδείγµατος χάριν στην κοινότητα των Ροµά, όπου η φτώχεια είναι
ενδηµική και επικρατούσα (ειδικά µεταξύ των γυναικών Ροµά).Η Επιτροπή θα
δηµοσιεύσει επίσης στο τέλος του Ιουνίου έκθεση σχετικά µε τα Κοινοτικά εργαλεία
για να προωθήσει την ενσωµάτωση των Ροµά στο πλαίσιο της ανανεωµένης
κοινωνικής ατζέντας.
•
•

Συµπέρασµα
Πρέπει να είµαστε σαφείς σχετικά µε το γεγονός ότι, παρά τη σχετική ευηµερία µας,
η Ευρωπαϊκή Ένωση δε µπορεί να προσφέρει τις ισχυρές εγγυήσεις ενάντια στη
φτώχεια.
Εάν πρόκειται να κάνουµε σηµαντικές κινήσεις για τη µείωση της φτώχειας, πρέπει
να προωθήσουµε µια πραγµατικού µεγέθους επίθεση µε όλα τα µέσα µας σε αυτό το
επίµονο φαινόµενο. Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να το θεωρήσουν προτεραιότητα και
πρέπει να προχωρήσουµε στην ίδια κατεύθυνση για να επιτύχουµε καλά
αποτελέσµατα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παίζει το σηµαντικό ρόλο της σε αυτήν την
πρόκληση. Η ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα την οποία ο Επίτροπος Špidla θα
παρουσιάσει σε µερικές εβδοµάδες από το βήµα αυτό θα επιτρέψει ένα περαιτέρω
µεγάλο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, και θα δώσει λίγο πρακτικότερη µορφή
στην απόφασή µας να πατάξουµε αυτήν τη µάστιγα.
Κα Romana TOMC, Υφυπουργός, Υπουργείο Εργασίας, Οικογενειακών
Θεµάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σλοβενία
Αυτή η συνάντηση πιθανώς να µην ήταν δυνατή χωρίς τις δραστηριότητες και τις
προσπάθειες του ευρωπαϊκού δικτύου ενάντια στη φτώχεια (EAPN). Θα ήθελα να
εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς αυτό και ιδιαίτερα στον κ. Farrell, διευθυντή του
EAPN, και στην οµάδα του.
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στον Επίτροπο Vladimir Špidla, στον κ. Vignon, και στους
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αντιπροσώπους
της
Βελγικής κυβέρνησης που παρείχαν τον τόπο για
αυτήν την διήµερη συνάντηση.
Έχετε εργαστεί σκληρά. Έχετε ανταλλάξει εµπειρίες, επιδιώξατε να βρείτε
απαντήσεις και νέες λύσεις για να βελτιώσετε την κοινωνική θέση σας. Επίσης, έχετε
εκφράσει τις απόψεις και την κριτική σχετικά µε ενέργειες των κρατών µελών της
Ε.Ε. βάσει των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό. Είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε αυτά τα ζητήµατα στα εργαστήρια
και στον χώρο παρουσίασης των αντιπροσωπειών και να συζητήσουµε τα θέµατα
άµεσα µε τους ανθρώπους που τους αφορούν. Ήταν µια θετική εµπειρία για µένα.
Στη Σλοβενία, γνωρίζουµε ότι το πρόβληµα της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού πρέπει να εξεταστεί κατά τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο. Παρά τους
συγκριτικά ευνοϊκούς αριθµούς µας σε σύγκριση µε τους εθνικούς µέσους όρους,
γνωρίζουµε ότι η θέση των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια αντιπροσωπεύει µια
τρέχουσα πρόκληση. Περισσότερο από αυτό: σε κίνδυνο βρίσκονται επίσης οι
προσπάθειες και οι δραστηριότητες των ικανών συµµετεχόντων και των ιθυνόντων
πίσω από τις στρατηγικές και τα συγκεκριµένα µέτρα που επηρεάζουν την
καθηµερινή ζωή και την εργασία κάθε µέλους της κοινωνίας µας και ιδιαίτερα των πιο
ευάλωτων οµάδων και ατόµων.
Όλοι πάρα πολύ συχνά κατηγορούµε την παγκοσµιοποίηση, την τεχνική πρόοδο και
τη γήρανση του πληθυσµού για την αργή πρόοδό µας προς την επίτευξη των
στόχων µας. Μπορεί να είναι αλήθεια, εν µέρει. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τις
συζητήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ηµερών, έχω καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι πολλά µπορούν ακόµα να επιτευχθούν µε τη βελτίωση της
πολιτικής και την αλλαγή των πρακτικών.
Η φετινή συνάντηση έχει εστιάσει σε τέσσερα θέµατα που συνδέονται µε την πάλη
ενάντια στη φτώχεια: κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στέγαση και
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Είµαι πεπεισµένη ότι θα είµαστε σε θέση να ενσωµατώσουµε τα συµπεράσµατα των
συζητήσεών σας κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ηµερών στις µελλοντικές πολιτικές
και τις στρατηγικές για να παλέψουµε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Στις πρόσφατες συζητήσεις της ανανεωµένης Κοινωνικής Ατζέντας, έχουµε
καταλήξει ότι οι κοινωνικοί στόχοι πρέπει να ενσωµατωθούν σε όλες τις πολιτικές της
Ε.Ε. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες για τη βέλτιστη ανάπτυξη των ατοµικών
δυνατοτήτων σε κάθε στάδιο ζωής. Πρέπει να διευκολύνουµε την πρόσβαση στην
εκπαίδευση, την υψηλής ποιότητας υγειονοµική περίθαλψη, την κοινωνική
προστασία και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Τέλος, χρειαζόµαστε επίσης την
αλληλεγγύη: για άτοµα, όταν δεν είναι ικανά να φροντίσουν τον εαυτό τους, και από
την κοινωνία συνολικά, διαρκώς, προκειµένου να υπάρχουν και να αναπτυχθούν.
Στο τέλος αυτής της συνάντησης, θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε
όλους εκείνους σας που συµµετείχαν ενεργά στα εργαστήρια προκειµένου να
συµβάλουν σε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων
που βιώνουν τη φτώχεια.
κος Martin HIRSCH, Ύπατος Αρµοστής για την Ενεργό Αλληλεγγύη ενάντια
στη φτώχεια, Γαλλία
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα που θίχτηκε προηγουµένως σχετικά µε το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. ∆εν µπορείτε να έχετε µια αξιοπρεπή ζωή χωρίς ένα
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ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Η Γαλλία εισήγαγε
ένα
σχέδιο
ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος 20 χρόνια πριν, και υπάρχουν τώρα 3 φορές περισσότεροι
δικαιούχοι απ' ό,τι αναµέναµε. Η ζωή παραµένει δύσκολη για αυτούς τους
ανθρώπους, και εκείνοι που κατορθώνουν να έχουν πρόσβαση στην εργασία
κερδίζουν ελάχιστα περισσότερα από το ελάχιστο ποσό, ακόµα κι αν έχουν
προσθέσει στις δαπάνες που πληρώνουν τη φροντίδα των παιδιών και τη
µετακίνηση.
Μέχρι και οι εταιρίες απασχόλησης να ξεκινήσουν να δέχονται δικαιούχους
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος - επειδή δεν είναι απαραίτητο να είστε
εγγραµµένος αιτών εργασία για να απαιτήσετε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα - θα
παραµείνουµε σε έναν φαύλο κύκλο. Οι εταιρίες απασχόλησης είναι εκεί για να
προωθήσουν ανθρώπους στην αγορά εργασίας αλλά δεν το κάνουν επειδή οι
αιτούντες ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν µπορούν να µείνουν εκεί επ' άπειρον.
Πώς µπορούµε να αλλάξουµε τα πράγµατα για να πάµε από ένα σχέδιο ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος σε κάτι που δεν είναι το καλύτερο δυνατό; Πώς
µετατρέπουµε το σχέδιο ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε κάτι που οδηγεί
προς µια βασική αµοιβή στη αγορά εργασίας; Αυτό είναι µια ερώτηση κλειδί. Έως
ότου έχουµε λύσει αυτό το πρόβληµα, δεν θα είµαστε σε θέση να αυξήσουµε το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, επειδή υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι που
ζουν µ’ αυτό, και µε ελάχιστο προϋπολογισµό πρέπει να προσπαθήσουµε να
µειώσουµε τον αριθµό ανθρώπων που διεκδικούν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
εάν θέλουµε να αυξήσουµε το ποσό.
Η πρόκληση είναι πιο σύνθετη επειδή υπάρχουν δύο τύποι κρατών µελών: εκείνα
που έχουν ένα σχέδιο ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος κι εκείνα που δεν έχουν.
Και ακόµη και εκείνοι που έχουν ένα σχέδιο ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος είναι
ανάγκη να το επαναξιολογήσουν εάν θέλουµε λιγότερους ανθρώπους στη φτώχεια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλουµε να φέρουµε τους ανθρώπους πίσω στην
επικρατούσα τάση της κοινωνίας.
Μαζί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία, πρέπει να υποστηρίξουµε τους
σχετικούς στόχους και επίσης να ζητήσουµε από τους ανθρώπους που βιώνουν τη
φτώχεια να ενωθούν µε µας: γιατί είστε εσείς που θα επιτύχετε αυτούς τους
στόχους. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουµε ότι η εργασία και η αλληλεγγύη
πηγαίνουν µαζί και δεν τραβάµε στις αντίθετες κατευθύνσεις. Πρέπει να εξετάσουµε
τις καλές πρακτικές, εκείνες που λειτουργούν, και να προσπαθήσουµε να τις
αναπαραγάγουµε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ό,τι µια οµάδα πολιτών έχει κατορθώσει ,
θα µπορούσε να πολλαπλασιαστεί για εκατοντάδες άλλες στην Ευρώπη. Αυτό και οι
µελλοντικές συναντήσεις θα είναι το φόρουµ από το οποίο θα πάρουµε το σφυγµό
όσων έχουν γίνει και επίσης από όπου θα αντλήσουµε βελτιώσεις που θα γίνουν
καθώς προχωράµε µπροστά.
κα Marian HOSEK, Αναπληρωτής Υπουργός για την Κοινωνική Πολιτική, τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Οικογενειακή Πολιτική, Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Τσεχική ∆ηµοκρατία
Καταρχήν, εκ µέρους της µελλοντικής τσεχικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τη Σλοβένικη Προεδρία, το EAPN και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευκαιρία της διεξαγωγής της 7ης Ευρωπαϊκής
Συνάντησης των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. Θα ήθελα να εκφράσω το
θαυµασµό µου στη σλοβένικη προεδρία για τη λαµπρή οργάνωση αυτής της
εκδήλωσης.
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Οι ευρωπαϊκές συναντήσεις των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια είναι µια
µοναδική ευκαιρία για συζήτηση µε ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό, εκείνους που τους βοηθούν να υπερνικήσουν τις δυσκολίες
τους, και εκείνους που προσπαθούν να εξετάσουν αυτά τα καθηµερινά προβλήµατα
µέσω πολιτικών αποφάσεων. Για εµένα προσωπικά, η συµµετοχή σε αυτήν την
διήµερη συνάντηση είναι µια ανεκτίµητη εµπειρία. Σε όλη τη συνάντηση, έχω ακούσει
προσεκτικά τα προβλήµατά σας σχετικά µε την εύρεση µιας βιώσιµης εργασίας, µε
την πληρωµή της κατοικίας, την εκπαίδευση, και τις δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου για τα παιδιά σας. Θα µπορούσα να συνεχίσω, δεδοµένου ότι ο κατάλογος
των ανησυχιών σας είναι µακρύς.
Είναι ανησυχητικό ότι υπάρχουν ακόµα περισσότεροι από 78 εκατοµµύρια άνθρωποι
στην Ευρώπη που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από αυτόν τον αριθµό, 19
εκατοµµύρια είναι παιδιά. Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, και
οι πολιτικές πρόληψης της φτώχειας, µπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους
ανθρώπους. Σε επίπεδα κράτους και δηµόσιας διοίκησης, είναι απαραίτητο να
υπερνικηθεί η «τµηµατοποίηση» που εµµένει ακόµα µεταξύ των εργαλείων και των
πολιτικών που σχετίζονται µε ζητήµατα φτώχειας. Πρέπει να βρεθεί ένας κατάλληλος
συνδυασµός πολιτικών που να επικεντρώνονται ταυτόχρονα στην πρόληψη και την
κινητοποίηση να γίνουν οι άνθρωποι οικονοµικά ενεργοί αντί να ζουν από την
κοινωνική πρόνοια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ουσιαστικός είναι ο διάλογος σχετικά µε
προβλήµατα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και η υποστήριξη για
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών προκειµένου να γίνει ανταλλαγή
δοκιµασµένων στο χρόνο πολιτικών.
Το 2007, ένα τρίτο (1/3) των ανθρώπων που ρωτήθηκαν «τι φοβούνται οι
Ευρωπαίοι;» απάντησαν «την ανεργία». Το έγκληµα, η υγειονοµική περίθαλψη, οι
αυξανόµενες τιµές, η µετανάστευση και οι συντάξεις, όλα προκάλεσαν παρόµοιους
φόβους. Τα καλά νέα ήταν ότι οι άνθρωποι φοβούνταν την ανεργία λιγότερο απ' ό,τι
τα προηγούµενα χρόνια. Η απασχόληση, η κινητικότητα στην αγορά εργασίας και η
ενεργός συµµετοχή κυρίως εκείνων που παραγκωνίζονται από την αγορά εργασίας
είναι προτεραιότητες για τις επόµενες τρεις προεδρίες - της Γαλλίας, της
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και της Σουηδίας.
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας θα ακολουθήσει µια
πολιτική κοινωνικών υπηρεσιών µε όρους ενεργής ενσωµάτωσης µαζί µε την
πολιτική που εστιάζει στην ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας και θα εγγυηθεί ένα
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Με τη γήρανση του πληθυσµού, η σηµασία και η
δυνατότητα των κοινωνικών υπηρεσιών θα αυξηθούν. Οι κοινωνικές υπηρεσίες,
ειδικά οι κοινωνικές υπηρεσίες πρόληψης, ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα
εκείνων που τις χρησιµοποιούν οδηγώντας στην κοινωνική ενσωµάτωση. Παρέχουν
την ουσιαστική υποστήριξη που επιτρέπει στους ανθρώπους να διατηρούν την
αξιοπρέπειά τους και να συµµετέχουν στις ίδιες κοινωνικές δραστηριότητες µε
άλλους. Στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας εργαζόµαστε για µια µεταρρύθµιση των
κοινωνικών υπηρεσιών που στοχεύει στη δηµιουργία ενός συστήµατος κοινωνικών
υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες ανάγκες και τις κοινωνικές
εξελίξεις. Είµαστε προσεκτικοί για να εξασφαλίσουµε ότι οι αποφάσεις για τη παροχή
υπηρεσιών λαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερο µε γνώµονα το άτοµο,
εννοώντας το δήµο όπου το άτοµο κατοικεί. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας µας
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχος µας θα είναι να µοιραστούµε την όποια πρόοδο
έχουµε επιτύχει στην ποιότητα και τη διάθεση των κοινωνικών υπηρεσιών.
Ο αγώνας ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό είναι ο κοινός στόχος
µας και πρέπει να είναι ορατός. Εποµένως, οι επερχόµενες τρεις προεδρίες θα
προσπαθήσουν να οριστικοποιήσουν τις προετοιµασίες για απόφαση από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να ανακηρυχθεί το 2010 ευρωπαϊκό έτος
της πάλης ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Συµπερασµατικά, θα ήθελα να υπογραµµίσω τη σηµασία αυτής της συνάντησης και
να σας προσκαλέσω εγκάρδια στην 8η ευρωπαϊκή συνάντηση των ανθρώπων που
βιώνουν τη φτώχεια, η οποία θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες το 2009 υπό την
τσεχική προεδρία της Ε.Ε.
Κος Ludo Horemans, Προέδρος του ΕΑΡΝ
Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο Επίτροπος Spidla για την υπόσχεση
που δόθηκε το 2000 από το Συµβούλιο των Αρχηγών Κρατών για «ένα
αποφασιστικό ‘’χτύπηµα’’ για τη µείωση της φτώχειας» έως το 2010. Βρισκόµαστε
στα 2/3 της διαδροµής προς τον στόχο αυτό και ετοιµαζόµαστε να τον
αξιολογήσουµε, αλλά ήδη γνωρίζουµε ότι ο αντίκτυπος δεν θα είναι τόσο
αποτελεσµατικός όσο όλο αυτό. Ακόµη και οι αριθµοί, οι οποίοι κάποιες φορές
µπορεί να αλλοιώνουν την πραγµατικότητα, δείχνουν ότι έχουµε κάνει µικρή πρόοδο.
Το 2010 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και
σηµατοδοτεί τη λήξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Θα είναι µια ευκαιρία να
αξιολογηθούν τόσο οι οικονοµικοί όσο και οι κοινωνικοί πυλώνες αυτής της
στρατηγικής. Θα είναι η στιγµή να λάβουµε µια νέα δέσµευση από τους Αρχηγούς
Κρατών µε πιο ξεκάθαρους στόχους και έλεγχο της προόδου που γίνεται χρόνο µε το
χρόνο.
Πριν δοθούν οποιεσδήποτε νέες υποσχέσεις, θα ήθελα οι Ευρωπαϊκοί οργανισµοί
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συµβούλιο και Κοινοβούλιο) να αναλάβουν µια κατάλληλη,
διερευνητική και ευρεία αξιολόγηση της προηγούµενης περιόδου. Θέλουµε να
πιέσουµε, και είµαστε ανένδοτοι σ’ αυτό, ώστε η Στρατηγική της Λισσαβόνας να µην
αξιολογηθεί µόνο από τους οικονοµικούς εταίρους, αλλά ευρύτερα από όλους τους
παράγοντες που τους αφορά αυτή η αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένων και των
ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια.
Ελπίζω ότι η ανανεωµένη Κοινωνική Ατζέντα θα δώσει την ευκαιρία και θα
διαµορφώσει το πεδίο ώστε να γίνει αυτή η αξιολόγηση από όλους τους εταίρους.
∆εν εναποθέτω όλες αυτές τις προσδοκίες στους Ευρωπαϊκούς οργανισµούς µόνο.
Πιστεύω ότι όλοι εµείς ως συµµετέχοντες σ’ αυτή την Ευρωπαϊκή Συνάντηση πρέπει
να πιέσουµε τις κυβερνήσεις µας να κάνουν αυτή την ευρεία αξιολόγηση και να
δεσµευθούν εκ νέου για την επόµενη περίοδο.
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