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Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020
-θα έχει επίδραση στη φτώχεια;

Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020:
Εστιάζοντας στην
παρακολούθηση της συνέχειας
στην Ισπανία και το Η.Β.

EAPN Εσθονίας:
Το νέο μέλος του EAPN στρέφει
την προσοχή της κοινής γνώμης
και των μέσων μαζικής
ενημέρωσης στη φτώχεια

Ελάχιστο Εισόδημα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση:
Προσανατολιζόμαστε σε
μια Οδηγία-Πλαίσιο;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με το 2010, ένα ταραχώδες έτος
για το EAPN σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο!
Η Συμμαχία 2010 των Κοινωνικών ΜΚΟ αποτελείται από 40 δίκτυα
ΜΚΟ. Δείτε τα μηνύματά τους, τους στόχους τους, τις δραστηριότητες
και τις
εκδηλώσεις τους στην ιστοσελίδα www.endpoverty.eu

Μια πρώτη αξιολόγηση
της
επίδρασης του
Έτους 2010
ΑΠΟ
ΤΗΝ
PAULINE
GEOGHEGAN,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΚΟ, EAPN

Το EAPN αγωνίσθηκε ούτως ώστε το 2010 να αποτελέσει το
Ευρωπαϊκό Έτος ενάντια στη Φτώχεια γνωρίζοντας ότι αυτό θα
ήταν εφικτό όταν η ΕΕ θα ανανέωνε τις βασικές στρατηγικές της.
Θέλαμε επίσης να εξασφαλίσουμε μια έντονη εστίαση στη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι να
πραγματοποιηθεί η ανανέωση. Καθώς πλησιάζει το τέλος του
έτους 2010, το εν λόγω τεύχος του EAPN Mag κάνει μια πρώτη
αξιολόγηση της επίδρασης του Έτους.
Η βασική κληρονομιά από το Έτος 2010 είναι η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και το συνοδευτικό πρωτοπόρο πρόγραμμα
«Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της Φτώχειας». Αν και η
“Ευρώπη 2020” δεν αποτελεί αλλαγή του μοντέλου, η συμφωνία
για ένα συγκεκριμένο στόχο μείωσης της φτώχειας αποτελεί ένα
μεγάλο βήμα προόδου. Ο συγκεκριμένος στόχος θα βοηθήσει να
γίνει πιο ορατή η συνεργασία στα πλαίσια της ΕΕ και θα ασκήσει
πίεση στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Ενώ συντάσσεται το παρόν , περιμένουμε ακόμα την Ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπή σχετικά με την Πλατφόρμα για την
καταπολέμηση της Φτώχειας. Το EAPN ανησυχεί ότι η εν λόγω
πλατφόρμα δε θα ενισχύσει την προηγούμενη δέσμευση για
στήριξη της Κοινωνικής ΑΜΣ (Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού) (της
μεθόδου της ΕΕ για συνεργασία στις κοινωνικές πολιτικές που
αναπτύχθηκαν μεταξύ του 2000 και 2004). Συγκεκριμένα, το
αίτημα για την ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης
για Κοινωνική Ένταξη βάσει της ενεργούς συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων παραγόντων φαίνεται να απειλείται. Το EAPN
και πολλοί άλλοι κοινωνικοί παράγοντες συνεχίζουν να ασκούν
πίεση ούτως ώστε να αποφθεχθεί η παραπάνω έκβαση,
πιστεύοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα βήμα προς τα
πίσω για την Κοινωνική Ευρώπη.
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έξαρση δραστηριοτήτων για το EAPN σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικά
επίπεδα
Από την Pauline Geoghegan,, Συντονίστρια της ΕΕ για τη Συμμαχία των Κοινωνικών ΜΚΟ
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για
την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, το EAPN και η Συμμαχία
των Κοινωνικών ΜΚΟ 2010 είναι εξαιρετικά
ενεργοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτώντας την
ενδυνάμωση των κοινωνικών πολιτικών και την
ενσωμάτωσή τους σε όλες τις άλλες πολιτικές,
αλλά και την ευαισθητοποίηση απέναντι στα
αντιπαραγωγικά μέτρα που έχουν θεσπισθεί στα
Κράτη Μέλη, για τη μείωση του δημόσιου χρέους
μέσω
των
περικοπών
στον
κοινωνικό
προϋπολογισμό. Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Έτος
αποτέλεσε και μια σημαντική ευκαιρία για την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τη
φτώχεια, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης
ενώ παράλληλα οργανώθηκαν πάρα πολλές
δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικά
επίπεδα

3 Πρωτοπόρες εκδηλώσεις του EAPN σε
επίπεδο ΕΕ σχετικά με 3 βασικά ζητήματα:
την κληρονομιά για το έτος, τη
μετανάστευση και το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα.
Στις 19 Φεβρουαρίου. Το EAPN οργάνωσε ένα
διεθνές συνέδριο στο Δουβλίνο για να προωθήσει
το όραμά του για την κληρονομιά του Ευρωπαϊκού
Έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας,
στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την
επόμενη δεκαετία της « ευρωπαϊκής στρατηγικής
2020». Το συνέδριο παρουσίασε συγκεκριμένες
προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας Κοινωνικής
Ευρώπης και προσέφερε τη δυνατότητα σε πολλά
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των
ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να
μετουσιωθεί η κληρονομιά από το Έτος.
Το σεμινάριο για τη Μετανάστευση και τη φτώχεια
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του EAPN
στην Κύπρο έδωσε τη δυνατότητα στο δίκτυο και τα
μέλη του να κάνει απολογισμό της αυξανόμενα
δύσκολης κατάστασης για τους μετανάστες στις
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες – πολύ χαμηλό ή
ανύπαρκτο εισόδημα, πλήρης στέρηση κοινωνικών
δικαιωμάτων – και να καθορίσει στρατηγικές για να
εξασφαλίσει το γεγονός ότι η κατάσταση των
μεταναστών συμπεριλαμβάνεται στο έργο των
μελών του EAPN.
To Συνέδριο του EAPN για το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα είχε τέσσερεις βασικούς στόχους: 1) να
τονίσει την πραγματικότητα του να ζεις με το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και την κοινωνική
και οικονομική επίδραση της εξασφάλισης ενός
επαρκούς εισοδήματος 2) να διεξάγει καταγραφή
της προόδου σχετικά με την εξασφάλιση επάρκειας
και την παρακολούθηση της συνέχειας της
εφαρμογής της Σύστασης για Ενεργητική Ένταξη, 3)
να
ανταλλάξει
εμπειρίες
βάσει
θετικών
παραδειγμάτων και μεθόδων εξασφάλισης
επάρκειας, καθώς επίσης και εναλλακτικές
προσεγγίσεις
για
χρηματοδότηση,
4)
να
συνταχθούν συστάσεις σχετικά με το πώς να
προωθήσει τη συνεργασία της ΕΕ για την
εξασφάλιση
του
ελάχιστου
εγγυημένου
εισοδήματος,
συμπεριλαμβανομένης
της
παρουσίασης μιας Οδηγίας Πλαίσιο της ΕΕ για
προγράμματα
εξασφάλισης
ελάχιστου
εισοδήματος.
Πολλά
ενδιαφερόμενα
μέρη
παρευρέθησαν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων
και τα άτομα που ζουν με το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα από διάφορες χώρες της.
ΕΕ τα οποία συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις.

17 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της Φτώχειας
Η 17η Οκτωβρίου αποτελεί σημαντικό σταθμό της
εκστρατείας του 2010 σε πολλές χώρες. Στο Βέλγιο
το δίκτυο για την καταπολέμηση της φτώχειας
BAPN συγκέντρωσε πάνω από 3.000 διαδηλωτές,
από ΜΚΟ, συνδικάτα, ευρωπαϊκές πορείες και
αλλού, στους δρόμους των Βρυξελλών, ενώ
ακολούθησε παρέλαση το απόγευμα. Πολλοί από
τους συμμετέχοντες πήραν μέρος στην επέτειο
εορτασμού του κινήματος ATD Quart Monde στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια μέρα, και σε μια
υποδοχή στο δημαρχείο των Βρυξελλών υπό την
παρουσία της Αυτού Υψηλότητας της Πριγκίπισσας
Astrid του Βελγίου.
Η συγκεκριμένη εβδομάδα αποτέλεσε επίσης
σημαντική στιγμή στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το 2010, λόγω της ετήσιας
Στρογγυλής Τραπέζης για τη Φτώχεια στις 18-19
Οκτώβρη στις Βρυξέλλες και την εκδήλωση του
φόρουμ αλληλεγγύης/τσίρκο ενάντια στον
αποκλεισμό στο Halles de Schaerbeek στις
Βρυξέλλες, που βασιζόταν σε προγράμματα τσίρκου
και θεάτρου του δρόμου, χρηματοδοτούμενα από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η ετήσια
Στρογγυλή Τράπεζα για τη Φτώχεια φέτος
αποτέλεσε την ευκαιρία για επίδραση στην
διαμόρφωση πολιτικής σε μια κρίσιμη στιγμή. Το
EAPN και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που
συμμετείχαν στην 9η Στρογγυλή Τράπεζα έστειλαν
σαφές μήνυμα ότι τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την
Ένταξη είναι απαραίτητα για συνεκτικές
ολοκληρωμένες στρατηγικές και την εθνική
συμμετοχή
των
ενδιαφερόμενων
μερών,
συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής των
ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, των ΜΚΟ, και των
περιφερειακών και τοπικών αρχών. Οι εκπρόσωποι
του EAPN ρώτησαν επίσης πως ο στόχος σχετικά με
την φτώχεια στην «Στρατηγική της Ευρώπης 2010»,
για τη μείωση της φτώχειας σε 20 εκατομμύρια
άτομα, μπορεί να επιτευχθεί, τη στιγμή που η ΕΕ
πιέζει τα κράτη μέλη να μειώσουν τα επιδόματα και
τις άλλες βασικές υπηρεσίες ενώ αποτυγχάνει να
πάρει καθοριστικά μέτρα για την εξασφάλιση ενός
επαρκούς εισοδήματος.

Eapn Εσθονίας, αφίσα του συνεδρίου, 2010

40 Ευρωπαϊκά Δίκτυα ΜΚΟ ενώνουν τις
δυνάμεις
τους
απαιτώντας
πολιτική
δέσμευση από το 2010
Το EAPN συντονίζει τη Συμμαχία της ΕΕ 2010 των
ΜΚΟ και, μαζί με τις εν λόγω ΜΚΟ, έχει
συμφωνήσει για κοινά μηνύματα, που είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Συμμαχίας
www.endpoverty.eu με στόχο να συντονίσουν τις
δραστηριότητες μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των
εθνικών δικτύων. Η πιο σημαντική εκδήλωση για τη
Συμμαχία των ΜΚΟ 2010 είναι το Ανθρώπινο
Δαχτυλίδι ενάντια στη Φτώχεια γύρω από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μεσημέρι της 19ης
Νοεμβρίου:
βλέπετε
http://www.endpoverty.eu/MAJOR-CALL-Hu- manRing-around-the.html.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση αλληλεγγύης καλεί
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες – μεταξύ των
οποίων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, τα μέλη και το προσωπικό των
Ευρωπαϊκών και εθνικών οργάνων, τους πολιτικούς,
τα συνδικάτα κλπ.- να πάρουν μέρος στο
Ανθρώπινο Δαχτυλίδι, βάσει της ιδέας ότι είναι
πιθανή μια ακόμα αντίδραση στην κρίση, ότι οι
πολιτικές που επικεντρώνονται στις περικοπές στον
κοινωνικό προϋπολογισμό είναι μια προσέγγιση
που μόνο θα υπονομεύσει την αυτόματη
σταθεροποιητική επίδραση των αποδοτικών
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Αρκετά εθνικά
δίκτυα του EAPN προγραμματίζουν επίσης
παράλληλες εκδηλώσεις ταυτόχρονα σε πόλεις σε
όλη
τη
Ευρώπη.
Πληροφορίες
στο
www.endpoverty.eu

Συνεργασία του 2010 με τα Θεσμικά όργανα
Το Ευρωπαϊκό Έτος παρείχε τη δυνατότητα
δημιουργίας επαφών με πολλούς φορείς: με την
εκστρατεία και τις εκδηλώσεις επικοινωνιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010, με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, και με την Ισπανική, Βέλγικη και
Ουγγρική Προεδρεία της ΕΕ. Η 9η Συνάντηση των
Ατόμων που Βιώνουν Φτώχεια τον Ιούνιο, η
Στρογγυλή Τράπεζα για τη Φτώχεια τον Οκτώβριο
και οι εκδηλώσεις έναρξης και λήξης του 2010,
αποτέλεσαν βασικές στιγμές συνεργασίας. Άλλα
παραδείγματα
ευκαιριών
συνεργασίας
περιλαμβάνουν
τον
προγραμματισμό
μιας
ακροαματικής διαδικασίας αξιολόγησης του 2010
το Νοέμβριο με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή, το Φόρουμ του 2010 με την
Επιτροπή των Περιφερειών, την διαδήλωση στους
δρόμους της ΣΕΣ (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων) το Σεπτέμβρη με τα Ευρωπαϊκά
Συνδικάτα και συνεργασία με Ιδρύματα, σε
συνεργασία με το πρόγραμμα PING (Poverty Is Not
a Game, Η Φτώχεια δεν είναι Παιχνίδι), ένα
σημαντικό παιχνίδι υπολογιστών για τα σχολεία
(www.povertyisnotagame.com).
Το μαλτέζικο Φόρουμ ενάντια στην Φτώχεια (EAPN
Μάλτα) όρισε συνάντηση με την Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων στο Κοινοβούλιο της
Μάλτας. Η συνάντηση αποτέλεσε την ευκαιρία να
παρουσιαστεί η « Έκθεση σχετικά με τη φτώχεια
στη Μάλτα», που παράχθηκε από το Ιησουϊτικό
Κέντρο Πίστης και Δικαιοσύνης, η οποία περιέχει
άμεσες καταθέσεις από πολίτες της Μάλτας και
πρόσφυγες στη Μάλτα και την εμπειρία τους από
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην
Ισλανδία οι άνθρωποι που ζουν σε κοινωνική
απομόνωση ή / και φτώχεια κλήθηκαν να καθίσουν
με τους πολιτικούς και εργοδότες
για να
συζητήσουν για το πώς βλέπουν το μέλλον τους,
που σχετίζονται με το σύστημα και το πώς βλέπουν

τη συμβολή τους σε αλλαγές στο σύστημα. Στη
Νορβηγία, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα
μεταφέρει μηνύματα προς το κοινό και, επίσης
σχεδιάζουν να εμπλέξουν σχολές εκπαίδευσης στην
ανάπτυξη επιχειρήσεων για να εξετάσουν το
κόστος της φτώχειας. Στην Πορτογαλία έχει
συνταχθεί συμφωνία με την Montepio Geral
(Τραπεζική Εταιρεία και Ίδρυμα), να αναπτύξει ένα
σχέδιο για μικροπιστώσεις. Στο Ελσίνκι, σε ένα
σεμινάριο στην Φιλανδική Βουλή , δύο άτομα σε
κάθε θεματική ημέρα θα παρουσιάσουν την
εμπειρία τους από τη φτώχεια στη δική τους ζωή.
Το δίκτυο καταπολέμησης της φτώχειας στην
Σλοβακία εκπόνησε την πρώτη δημόσια ακρόαση
σχετικά με τη φτώχεια στη Σλοβακία στο Σλοβακικό
Κοινοβούλιο.

Εθνικά
Δίκτυα
δραστηριοτήτων

του

EAPN:

έξαρση

Όλα
τα
εθνικά
δίκτυα
του
EAPN
δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Έτους:
τα περισσότερα αξιοποίησαν τις National Focus
Weeks (Εθνικές Εβδομάδες Εστίασης ) για να
τονίσουν τις δραστηριότητές τους και να
μεταφέρουν ένα κοινό μήνυμα για τα
αποτελέσματα του Έτους από χώρα σε χώρα ως
σύμβολο της αξίας της αλληλεγγύης μεταξύ των
ΜΚΟ
στην
Ευρώπη.
Ορισμένα
δίκτυα
δυσκολεύτηκαν να εμπλακούν με τους ΕΕΦ
(Εθνικούς Εκτελεστικούς Φορείς) για την ΕΕ 2010,
των αντίστοιχων χωρών τους. Για άλλα, σε
διαφορετικό βαθμό, η εν λόγω εμπλοκή αποτέλεσε
πηγή στήριξης και συνεργασίας.
Έχουν οργανωθεί συνέδρια στη Σουηδία που
είχαν το ίδιο πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή
Συνάντηση των ατόμων που βιώνουν τη
φτώχεια και με εκπροσώπους που συμμετείχαν
στην πρώτη εθνική συνάντηση των ατόμων που
βιώνουν τη φτώχεια ως καθοδηγητές της
διαδικασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό
επέβαλλε και την ομαδική εκπαίδευση για το
πώς εδραιώνεται ο διάλογος και πώς να
κινητοποιηθούν και άλλα άτομα που ζουν στη
φτώχεια και τον αποκλεισμό ούτως ώστε να
έρθουν στα συνέδρια. Το Δεκέμβριο, οι
καθοδηγητές
της
διαδικασίας
θα
συμμετάσχουν σε ένα τελικό μεγάλο συνέδριο,
με στόχο να ακούσουν τις εμπειρίες από το
έτος και να προσδιορίσουν τα συμπεράσματα
της διαδικασίας αλλά και πώς να εφαρμοστούν
τους επόμενους μήνες και τα ακόλουθα χρόνια.

η

9 Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, Βρυξέλλες,
26 Ιουνίου 2010

Μια κοινή απειλή που διατρέχει τις περισσότερες
χώρες είναι το γεγονός ότι πολλά εθνικά δίκτυα του
EAPN έχουν οργανώσει συναντήσεις ατόμων που
βιώνουν τη φτώχεια κατά τη διάρκεια του 2010,
κάποιοι για πρώτη φορά, κάποια με τη στήριξη της
εθνικής εκστρατείας για το 2010 στη χώρα τους.
Πολλά
από
αυτά
λειτούργησαν
προπαρασκευαστικά
για
την
Ευρωπαϊκή
συνάντηση των ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια,
που φέτος πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τον Ιούνιο υπό την Ισπανική
Προεδρεία.

Πολιτισμός, ένα κοινό θέμα
Ο πολιτισμός χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να
μεταφέρει το μήνυμα του Έτους σε πολλά δίκτυα:
στην Αυστρία μια παράσταση θεατρικού φόρουμ
ταξίδεψε σε όλη τη χώρα. Η πρόσβαση στον
πολιτισμό ήταν επίσης ένα από τα βασικά θέματα
του Έτους για το EAPN στο Λουξεμβούργο. Ένας
διαγωνισμός φωτογραφίας για νέους ξεκίνησε
στην Ισλανδία για να ενθαρρύνει τη νεολαία να
αρχίσει ουσιαστικά να σκέφτεται και να
αναγνωρίζει τη φτώχεια. Κυκλοφόρησαν επίσης μια
ταινία για τη φτώχεια και την τρίτη γενιά όσων
ζουν σε τρομερά άσχημες συνθήκες. Στη Γερμανία,

Η δράση ευαισθητοποίησης (flashmob) για την καταπολέμηση της φτώχειας πραγματοποιήθηκε από το EAPN
Αυστρίας, Βιέννη 14 Ιουνίου 2010.

η Εθνική Εβδομάδα Εστίασης συνδύασε ένα ευρύ
φάσμα εκδηλώσεων, όπως την έκθεση "Kunst
trotz(t) Armut" ("Τέχνη παρά/ αψηφά την
Φτώχεια") και ένα πρόγραμμα κινηματογραφικών
ταινιών για τα άτομα που ζουν σε καθεστώς
πτώχευσης.
Στην Πορτογαλία το πρόγραμμα «Σχολεία ενάντια
στη Φτώχεια» με τη συμμετοχή 35 σχολείων σε όλη
τη χώρα κατέληξε σε έναν «Οδηγό για Δασκάλους»
με διαφορετικές δραστηριότητες που μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης μέσα στις
τάξεις. Επιπλέον, εθνικοί συγγραφείς (για παιδιά)
προσεκλήθησαν να συγγράψουν ένα βιβλίο με
διαφορετικές ιστορίες. Στην Ιταλία, τονίσθηκε η
αξία του πολιτισμού στον αγώνα ενάντια στη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω
διαπολιτισμικών συναυλιών και 'Folk'n Rom' που
προκύπτει από μουσικά εργαστήρια που
πραγματοποιούνται στη Ρώμη σε κατασκηνώσεις
που βρίσκονται στα περίχωρα της Ρώμης και
συνδέονται με τις εκδηλώσεις τους για το 2010.

Ευαισθητοποίηση σε όλες τις χώρες
Ορισμένα δίκτυα έχουν δραστηριοποιηθεί στη
χώρα τους μέσα από σεμινάρια ευαισθητοποίησης:
στη Σλοβενία, το δίκτυο επικεντρώνεται στη
φτώχεια των μεταναστών, ιδίως των παιδιών. Στην
Ιρλανδία,
πραγματοποιήθηκαν
περιφερειακά
σεμινάρια που παρείχαν φόρουμ για τα άτομα που
βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
ούτως ώστε να ακουσθεί η φωνή τους σε θέματα
όπως είναι η παιδική φτώχεια, η πρόσβαση σε
ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες μάθησης, η
πρόσβαση στις υπηρεσίες (εστιάζοντας κυρίως στα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας) και τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Το EAPN της Τσέχικης Δημοκρατίας
προετοίμασε διαφορετικές δράσεις σχεδόν για
κάθε εβδομάδα σε επίπεδο εθνικό, τοπικό και σε
επίπεδο δήμου, εστιάζοντας στη συμμετοχή των
ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια.
Το EAPN της Βουλγαρίας επίσης οργάνωσε
περιφερειακές συναντήσεις για να συζητήσει τα
ζητήματα της φτώχειας: με τη συμμετοχή των
ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια και των
ερευνητών για πρόσβαση στη Στρατηγική 2010 και
στη στρατηγική της Κυβέρνησης ενάντια στην
κρίση. Στη Νορβηγία, κάθε μια από τις ημέρες της
Εθνικής Εβδομάδας Εστίασης
υλοποίησε
δραστηριότητες σε τρεις διαφορετικές πόλεις, με
αγορές που στήθηκαν για να γίνει συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων για τη φτώχεια. Στο Η.Β. η
Συμμαχία της Φτώχειας στη Σκωτία διεξήγαγε 4
σεμινάρια για την Ενεργητική Ένταξη, και μια

εκδήλωση
για
τα
διαρθρωτικά
ταμεία.
Οργανώθηκε επίσης ένα συνέδριο για αξιοπρεπείς
μισθούς. Το EAPN της Ολλανδίας παρουσιάσθηκε
ως βασικός ομιλητής σε πολλές εκδηλώσεις κατά τη
διάρκεια του έτους και οργάνωσε αρκετές τοπικές
δράσεις όπως ένα Συνέδριο Φτώχειας, και ένα
εργαστήρι για τη Φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Στη Φινλανδία, οργανώθηκαν
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα με «Θεματικές ημέρες»
: αυτοσχέδιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπου ο
κόσμος μπορεί να έρθει και να συζητήσει για τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Οι
συγκεκριμένες
ημέρες
περιλαμβάνουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως θεατρικές ομάδες ή
εκθέσεις, γύρω από διαφορετικά θέματα που
μπορεί να προκαλέσουν φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό όπως είναι η φτώχεια στην παιδική
ηλικία, η ασθένεια, η κοινωνική ασφάλεια κ.λ.π. Οι
τοπικές
εκδηλώσεις
συμπεριλάμβαναν
μια
αυτοσχέδια καλλιτεχνική εκδήλωση στην πλατεία
της αγοράς στο Kuopio, όπου ο κόσμος έφτιαχνε
καυσόξυλα και τα μοίραζε σε άτομα που ζουν σε
φτώχεια. Στην Ελλάδα, όπου η Εθνική Εβδομάδα
Εστίασης συμπίπτει με τις κυβερνητικές εκλογές, το
EAPN της Ελλάδας ελπίζει να οργανώσει με τα μέλη
του, σε συνεργασία με τη νεολαία, εκδηλώσεις στην
ύπαιθρο. Στην Πορτογαλία, το δίκτυο για την
καταπολέμηση της φτώχειας οργάνωσε ένα πλήρες
24ωρο
πρόγραμμα
χωρίς
διακοπή
δραστηριοτήτων
για την καταπολέμηση της
φτώχειας στη Λισαβόνα και το Πόρτο (βλέπετε πάλι
στο www.endpoverty.eu).
Πολλά δίκτυα χρησιμοποίησαν την τηλεόραση και
τα
μέσα
μαζικής
ενημέρωσης
για
να
ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τη φτώχεια
στη χώρα τους. Στην Τσέχικη Δημοκρατία, η ομάδα
Ogilvy συνεργάστηκε αφιλοκερδώς στη δημιουργία
ενός
επαγγελματικού
τηλεοπτικού
διαφημιστικού, εγκεκριμένο από την Τσέχικη
τηλεόραση για να μεταδοθεί στην κρατική
τηλεόραση και στις ιστοσελίδες των κρατικών
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι πολωνικοί ΕΕΦ
(Εθνικοί Εκτελεστικοί Φορείς) συμφώνησαν να
δώσουν ένα χρηματικό ποσό για ένα τηλεοπτικό
διαφημιστικό για τη φτώχεια ("Poverty, notice,
react", « Φτώχεια, παρατηρήστε την, αντιδράστε»).
Το πιο πρόσφατο δίκτυο του EAPN, στην Εσθονία,
οργάνωσε μια "Think and write!", «Σκέψου και
γράψε» εκστρατεία για το Έτος 2010: ζήτησαν από
Εσθονούς πολίτες να γράψουν γράμματα για τη
φτώχεια, τις ιδέες τους για το πώς να την
αντιμετωπίσουν και πώς να αλλάξουν την
υπάρχουσα κατάσταση.

Θεματικές εκδηλώσεις
Τα εθνικά δίκτυα έχουν ασχοληθεί με την
καταπολέμηση θεμάτων προτεραιότητας μέσω της
διοργάνωσης
σεμιναρίων
στα
θέματα
προτεραιότητας: στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε
στη Lille ένα σεμινάριο για την ενεργειακή
φτώχεια. Στην Ουγγαρία και την Τσέχικη
Δημοκρατία, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για
την αποτροπή και την διαχείριση της υπερχρέωσης.
Ένα φόρουμ διοργανώθηκε στο Βερολίνο σχετικά
με τους νέους και τη φτώχεια: «Young people and
poverty building alliances for change» («Οι νέοι και
η δημιουργία συμμαχιών ενάντια στη φτώχεια για
αλλαγή»). Για το BAPN (EAPN Βελγίου) τα βασικά
θέματα για το Έτος είναι η στέγαση και η παιδική
φτώχεια και η φτώχεια στους νέους, με εκδηλώσεις
σχετικά με «Το μέλλον της Ευρώπης: ανάγκη για
μια νέα στρατηγική», για την κοινωνική ένταξη,
την κοινωνική προστασία και την κοινωνική
ασφάλεια σε σχέση με την υγεία, για την «στέγαση
και τους αστέγους», και την απασχόληση. Στη
Δανία, κατά τη διάρκεια της Εθνικής Εβδομάδας
Εστίασης,
προγραμματίζονται
διάφορες
δραστηριότητες, όπως είναι η εστίαση στα παιδιά,
συνέδρια με τον Δήμο της Κοπεγχάγης, και μια
ακροαματική διαδικασία για τα δικαιώματα των
φτωχών.
Στην Ιταλία, το CILAP (EAPN Ιταλίας) έχει οργανώσει
σεμινάρια με θέμα «Τα άτομα που βιώνουν τη
φτώχεια στο σχεδιασμό των κοινωνικών
υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας», σε
συνδυασμό με μια μουσική εκδήλωση που
παρουσιάσθηκε από μουσικούς παραδοσιακής
μουσικής (Ρομά από τα Βαλκάνια), και ένα
σεμινάριο για την ευημερία των παιδιών και των
νέων στο Catanzaro, στην Καλαβρία. Το εν λόγω
άρθρο μπορεί να τονίσει ένα μικρό μόνο μέρος των
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το Έτος
2010. Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια του έτους
έχει
διαπιστωθεί
απίστευτη
ενέργεια,
δημιουργικότητα και δέσμευση. Μπορούμε μόνο
να ελπίζουμε ότι η δέσμευση αυτή θα έχει
ανταπόκριση,
εξασφαλίζοντας
μια
μόνιμη
κληρονομιά του έτους στην παρακολούθηση της
συνέχειας της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020
ενάντια στη φτώχεια1.

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας 2010 των ΜΚΟ,
Βρυξέλλες, 19 Ιαν. 2010∙

1/ Σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, βλέπε το άρθρο του
συγκεκριμένου MAG από την Sian Jones “Europe 2020
Strategy – will it have an impact on poverty?” (Στρατηγική
Ευρώπη 2020 – θα έχει επίδραση στη φτώχεια;).

Καταπολεμώντας τον στιγματισμό από την
φτώχεια
Μια από τις βασικές προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού έτους ήταν η καταπολέμηση του
στιγματισμού από την φτώχεια. Στην Αυστρία,
πραγματοποιήθηκε
ένα
πρόγραμμα
Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ στην εκπροσώπηση
των Ατόμων που Βιώνουν τη Φτώχεια. Στην
Ουγγαρία τα "Snapshots - recorded 2009",
(Στιγμιότυπα
-καταγεγραμμένα
2009)
συγκέντρωσαν συνεντεύξεις από οικογένειες από
διαφορετικά μέρη της χώρας. Στην ανατολική Μέση
Αγγλία στο Η.Β., το πρόγραμμα 'All in One' (Όλοι
Ένα) έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Έτος
για να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα που έχουν
κοινές απόψεις και εμπειρίες από τα προβλήματα
κακουχίας, χαμηλού εισοδήματος, συντάξεων και
επιδομάτων, να ανταπεξέλθουν στις διακρίσεις και
την έλλειψη ευκαιριών: τι λειτουργεί, τι δεν
λειτουργεί και πως μπορεί να βελτιωθεί η
κατάσταση, καταλήγοντας σε ένα Συνέδριο για τη
Φτώχεια.
Ανθρώπινο Δαχτυλίδι γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2010

τρατηγική Ευρώπη 2020 - θα έχει επίδραση στη φτώχεια;
Από τον SIAN JONES, Συντονιστή ανάπτυξης πολιτικής EAPN
Στις 3 Μαρτίου του 2010, παρουσιάστηκε τελικά
η
νέα
Ευρωπαϊκή
Στρατηγική
2020,
αντικαθιστώντας τη Στρατηγική της Λισαβόνας
για την «ανάπτυξη και την απασχόληση» (20002010). Η Ευρώπη του 2020 θα είναι πάντα το
βασικό στάδιο εφαρμογής στο Έτος της ΕΕ
ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό
Αποκλεισμό και ένα από τα κύρια όργανα ικανά
να παρέχουν σαφή κληρονομιά από το έτος με
συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη φτώχεια. Το
EAPN, μαζί με τη Συμμαχία των ΜΚΟ για το
2010, την Κοινωνική Πλατφόρμα και την Εαρινή
Συμμαχία1, άσκησε πίεση για να διασφαλίσει το
γεγονός ότι η νέα στρατηγική όχι μόνο συνέβαλε
στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά παρείχε και μια
αλλαγή στο μοντέλο: αλλαγή από μια ΕΕ
πολιτική απόλυτα προσανατολισμένη στις
απαιτήσεις της αγοράς με προτεραιότητα στην
οικονομική ανάπτυξη σε μια κοινωνική και
βιώσιμη στρατηγική που επικεντρώνεται στα
άτομα και τον πλανήτη2.
Κύριος προβληματισμός του EAPN ήταν πώς η
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και την Κοινωνική Προστασία (Η Κοινωνική
Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού), με την
ευρύτερη προσέγγισή της που βασίζεται στα
δικαιώματα και ένα μεγαλύτερο αριθμό
συμμετοχής των ατόμων που βιώνουν τη
φτώχεια και οι ΜΚΟ μέσω των Εθνικών Σχεδίων
Δράσης, θα ενσωματωθούν στη Στρατηγική της
Ευρώπη 2020. Καθώς επικυρώνονται οι τελικές
λεπτομέρειες της στρατηγικής, αξιολογούμε:
πόσο μπορεί να συνεισφέρει η Στρατηγική της
Ευρώπης 2020 στην πρόληψη αλλά και στη
μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού; Πόσο αντιπροσωπεύει την
πραγματική αλλαγή του μοντέλου; Τι ρόλο
μπορεί να παίξει ώστε να μετριάσει την
κοινωνική επίδραση της χειρότερης οικονομικής
κρίσης από το 1930;

Ευρώπη του 2020 – Προσανατολιζόμαστε σε
μια
έξυπνη,
βιώσιμη
και
χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη;

αποφασίσουν για τους εθνικούς τους στόχους
που θα συνεισφέρουν στον ευρύτερο
Ευρωπαϊκό στόχο και να αναπτύξουν το σχέδιο
των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων
(ΕΠΜ) που θα ενεργοποιήσουν τους εθνικούς
τους στόχους έως τις 12 Νοεμβρίου. Ένα
ολοκληρωμένο
Εθνικό
Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων που ενεργοποιεί τα σχέδια
πολιτικής και τους προϋπολογισμούς τους,
αναμένεται στα μέσα Απριλίου του 2011. Τα εν
λόγω προγράμματα θα αναλύονται και θα
αξιολογούνται από την Επιτροπή κάθε χρόνο, με
συστάσεις 'name and shame' σε δράση,
εγκεκριμένες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Ιουνίου.

Μια νέα κατευθυντήρια γραμμή για τη
φτώχεια και ενίσχυση της σύμπραξης
Η ανάπτυξη των ΕΠΜ ενισχύεται από τις
«ολοκληρωμένες κατευθυντήριες οδηγίες», που
μειώνουν τις προηγούμενες κατευθυντήριες
γραμμές για τη Λισαβόνα από 24 σε 10. Οι
κατευθυντήριες γραμμές 7, 8 και 10 είναι οι πιο
σχετικές με τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια: οι
κατευθυντήριες οδηγίες στοχεύουν στην αύξηση
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, στη μείωση
της διαρθρωτικής ανεργίας και στη δημιουργία
ενός ικανού εργατικού δυναμικού που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, στην προώθηση ποιοτικών θέσεων
εργασίας και στη δια βίου μάθηση. Η
κατευθυντήρια γραμμή 10 ωστόσο είναι αυτή
που – προωθώντας την κοινωνική ένταξη και την
καταπολέμηση της φτώχειας – έχει τραβήξει
περισσότερο την προσοχή. Μια νέα αιτιολογική
σκέψη (η αιτιολογική σκέψη 16) επιβεβαιώνει
την ανάγκη για ανάπτυξη ΕΠΜ (Εθνικών
Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων) μέσω της
σύμπραξης με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και
τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων και της
κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει ωστόσο μια
μικρή ένδειξη ότι οι Κυβερνήσεις ενδιαφέρονται
να τα εφαρμόσουν.
Τι διαφορά μπορεί να κάνει αυτό; Στην
πραγματικότητα,
ουσιαστικά,
οι
κατευθυντήριες γραμμές της μακρο-οικονομίας
και οι προτεραιότητες που συνδέονται με τις
απαιτήσεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους
που συνδέονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, θα συνεχίσουν να καθοδηγούν
τη Στρατηγική της Ευρώπης του 2020 όπως και
τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι κατευθυντήριες
γραμμές 1, 2 και 3 ορίζουν τις βασικές
προτεραιότητες: εξασφάλιση της ποιότητας και
της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών
τους, αντιμετώπιση των μακροοικονομικών
ανισορροπιών, και μείωση των ανισορροπιών. α
διεξαχθεί μια έρευνα για την ανάπτυξη στην
αρχή κάθε έτους από την Επιτροπή, για να
εντοπισθούν τα προβληματικά σημεία όσον
αφορά την ανάπτυξη, που θα δηιουργήσει το
κατάλληλο έδαφος για οποιαδήποτε συζήτηση
αφορά τους στόχους. Η νέα στρατηγική θα
διαφέρει πολύ από την αποτυχημένη στρατηγική
της Λισαβόνας;

Η Στρατηγική της Ευρώπη 2020, που εγκρίθηκε
εν τέλει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο
του 2010, ενεργοποιεί το όραμα μιας κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς για τον 21ο αιώνα.
Παραθέτει τρεις αμοιβαία ενισχυόμενες
προτεραιότητες: μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη ικανή να αποφέρει
«υψηλά
επίπεδα
απασχόλησης,
παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής»3. Για
να εκπληρώσει τους συγκεκριμένους σκοπούς,
συμφωνήθηκαν 5 πρωταρχικοί στόχοι στα
πλαίσια της ΕΕ. Μεταξύ των εν λόγω στόχων, 3
σχετίζονται ιδιαίτερα με τον αγώνα για την
καταπολέμηση της φτώχειας: 1) Το 75% του
ενεργού πληθυσμού πρέπει να απασχολείται, 2)
μείωση των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα
το σχολείο κάτω από το 10% και το πιο
σημαντικό 3) ένας νέος πρωταρχικός στόχος για
την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της
φτώχειας που σκοπεύει να απαλλάξει
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα από την
απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού Έλλειψη
σαφήνειας
στην
Πρωτοπόρα
αποκλεισμού. Η απειλή της φτώχειας Πλατφόρμα για τη Φτώχεια
καθορίζεται σύμφωνα με 3 δείκτες (απειλή
Ένα καινοτόμο στοιχείο στην Στρατηγική της
φτώχειας, υλική στέρηση και νοικοκυριά
Ευρώπη του 2020 είναι η προσθήκη 7 νέων
ανέργων). Τα κράτη-μέλη πρέπει τώρα να
Ευρωπαϊκών
Θεσμικών
Οργάνων,
που

βασίζονται στη συνεργασία για να ενισχύσουν
την ολοκλήρωση των στόχων: Πρωτοπόρες
Πλατφόρμες. 3 βασικές περιλαμβάνουν: «Οι
νέοι
σε
διαρκή
μετακίνηση»
(που
παρουσιάσθηκε το Σεπτέμβρη), «μια ατζέντα για
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» (τον
Οκτώβριο) και η πολυαναμενόμενη Πρωτοπόρα
Πλατφόρμα: Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ενάντια
στη Φτώχεια. Τον Ιούνιο του 2010, το EAPN
παρουσίασε την Πλατφόρμα του ενάντια στο
στίγμα της Φτώχειας που βασίζεται σε 4
πυλώνες4:
1. Μετασχηματισμό της Κοινωνικής Ανοιχτής
Μεθόδου Συντονισμού σε δυναμικές
Εθνικές Πλατφόρμες και ΕΕ Πλατφόρμες
ενάντια στη φτώχεια, βάσει της ενεργούς
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων
σε Εθνικά Σχέδια Δράσης και θεματικές
δέσμες λ.χ. σχετικά με την Ενεργητική
Ένταξη, την Παιδική Φτώχεια, τους
Αστέγους, τις Εθνικές μειονότητες και τους
μετανάστες.
2. Δραστηριοποίηση με πιο ισχυρά μέσα για
την εξασφάλιση κοινωνικών προτύπων λ.χ.
ένα πλαίσιο οδηγία για το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα.
3. Κινητοποίηση ΕΕ χρηματοδοτικών πόρων
για την αντιμετώπιση της φτώχειας, την
προώθηση της συμμετοχής
και την
διασφάλιση
ευκαιριών
για
όλους,
εξασφαλίζοντας ότι οι ΜΚΟ λαϊκής βάσης
θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
4. Διασφάλιση καλύτερης ενσωμάτωσης των
κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής του
2020
συμπεριλαμβανομένης
της
αξιολόγησης της κοινωνικής επίδρασης.
Ως τώρα, οι συζητήσεις για την Πρωτοπόρα
Πλατφόρμα ενάντια στη φτώχεια αποτέλεσαν
αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων, με
φήμες για αρχικά προσχέδια που στερούνται
φιλοδοξίας, υπονομεύουν την Κοινωνική Ανοιχτή
Μέθοδο Συντονισμού και υποτιμούν τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων.
Σήμερα, η ημερομηνία παρουσίασης λήγει το
Δεκέμβριο του 2010, και η Πρωτοπόρα
Πλατφόρμα ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσω 4
πυλώνων: 1) Συνεργασία σε κοινωνικές
πολιτικές, 2) ενσωμάτωση των κοινωνικών
στόχων σε όλους τους τομείς πολιτικής 3)
προώθηση του κοινωνικού πειραματισμού μέσω
χρηματοδότησης της ΕΕ και δραστηριοτήτων και
4) προώθηση συμπράξεων για σχεδιασμό,
ανταλλαγή και εφαρμογή πολιτικών σε επίπεδα
ΕΕ και σε εθνικά επίπεδα. Ωστόσο, δεν υπάρχει
ούτε σαφήνεια του ρόλου των εθνικών/τοπικών
ενδιαφερόμενων μερών, του ρόλου των
Κοινωνικών
ΑΜΣ
(Ανοικτών
Μεθόδων
Συντονισμού), ιδίως των Εθνικών Σχεδίων
Δράσης, ούτε για το πώς η Πλατφόρμα θα
επιτύχει συγκεκριμένη πρόοδο σε βασικές
προτεραιότητες.

Αυτό σημαίνει πρόοδο σχετικά με τη
φτώχεια;
Είναι σαφές ότι η νέα Στρατηγική της Ευρώπη
του 2020 δεν θα αντιπροσωπεύει κάποια μεγάλη
αλλαγή στο μοντέλο. Η κύρια εστίαση παραμένει
η οικονομική ανάπτυξη, η ολοκλήρωσή της
πρωταρχικά μέσω της καινοτομίας και η αύξηση
της παραγωγικότητας καθώς επίσης και η
μείωση του δημόσιου χρέους. Δεν προχωρά σε

κάποια μεγάλη αλλαγή προς μια εναλλακτική
προσέγγιση για κοινωνική και βιώσιμη
ανάπτυξη. Ούτε επικεντρώνεται στην ανάγκη
μείωσης των ανισοτήτων, ενδυνάμωσης της
κοινωνικής προστασίας και των παγκόσμιων
υπηρεσιών, ούτε θέτει τη συμμετοχή στο κέντρο
ενός νέου δημοκρατικού οράματος ή
αντιμετωπίζει την παγκόσμια αδικία.

Κάποια σημαντικά βήματα προόδου…
Για πρώτη φορά, η φτώχεια και ο κοινωνικός
αποκλεισμός αποτελούν 1 από τις 5 βασικές
προτεραιότητες της ΕΕ με συγκεκριμένο στόχο τη
μείωση της φτώχειας τουλάχιστον σε 20
εκατομμύρια μέχρι το 2020.
Η ένταξη του σκοπού, του στόχου και μιας
συγκεκριμένης κατευθυντήριας γραμμής για τη
φτώχεια και την κοινωνική ένταξη στα πλαίσια
μιας κύριας στρατηγικής οικονομίας και
απασχόλησης, αντίθετα από το να μένει στο
περιθώριο σε μια ξεχωριστή στρατηγική παρέχει
τη δυνατότητα στη φτώχεια να αποκτήσει ένα
υψηλότερο
προφίλ
και
να
κερδίσει
προτεραιότητα
για
χρηματοδότηση
και
ολοκλήρωση πέρα από την κοινωνική πολιτική.
Μια νέα κυβερνητική διάταξη (αιτιολογική
σκέψη 16), που εμμένει στη συνεργασία των
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό
επίπεδο στα ΕΠΜ (Εθνικά Προγράμματα
Μεταρρυθμίσεων) συμπεριλαμβανομένης της
κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη,
ολοκλήρωση και κοινοποίηση της στρατηγικής
θα μπορούσε να προωθήσει περισσότερη
υπευθυνότητα, βιωσιμότητα, και κυριότητα για
τη στρατηγική, καθώς επίσης και πιο
αποτελεσματικές λύσεις πολιτικής.
Μια Πρωτότυπη Πλατφόρμα ειδικά για τη
φτώχεια μπορεί να οδηγήσει την εν λόγω
ουσιαστική
στρατηγική
σε
αληθινά
αποτελέσματα, όσο στηρίζεται σε δυνάμεις
περισσότερο πολυδιάστατων, ενσωματωμένων
Εθνικών Σχεδίων Δράσης των Κοινωνικών ΑΜΣ
που βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών συμπεριλαμβανομένων
και των ατόμωνπου βιώνουν τη φτώχεια. Ο
συνδυασμός μιας εθνικής ολοκληρωμένης
στρατηγικής
με
πιο
αποτελεσματική
ολοκλήρωση των θεματικών προτεραιοτήτων
της ΕΕ με πολυετή προγράμματα και οδικούς
χάρτες για την επίτευξη της ενεργητικής ένταξης,
την εξάλειψη της φτώχειας και την
καταπολέμηση του αποκλεισμού από την
στέγαση, την παιδική φτώχεια και την παιδική
ευημερία και την ενσωμάτωση της ισότητας και
των διακρίσεων, θα ήταν αναγκαία.

Υπάρχουν ωστόσο ανησυχητικά σημάδια.
Η ανάπτυξη του πυλώνα της φτώχειας δεν ήταν
εύκολος δρόμος. Ο καθορισμός του ίδιου του
στόχου της φτώχειας ήταν εφικτός μόνο λόγω
της
τεράστιας
προσπάθειας
που
πραγματοποιήθηκε από την Μονάδα Κοινωνικής
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη
στήριξη δυο Προεδρείων (Ισπανίας και Βελγίου)
και μιας προφορικής εκστρατείας από το EAPN
και άλλες κοινωνικές ΜΚΟ. Το μήνυμα ήταν η
διεύρυνση του εύρους των δεικτών της φτώχειας
και στα άνεργα νοικοκυριά. Για πολλά Μέλη του
EAPN, (συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς
κινήματος ATD Fourth World- ATD Τέταρτος
Κόσμος), ο στόχος της φτώχειας δεν είναι αρκετά
φιλόδοξος και οι δείκτες που έχουν επιλεχτεί,
είναι πολύ αμφιλεγόμενοι. Διατρέχουν τον
κίνδυνο οι χώρες να επικεντρωθούν στα άτομα
που μπορούν πιο εύκολα να βοηθηθούν,
αφήνοντας τους φτωχότερούς και τους πιο
ευάλωτους απέξω, ή οδηγώντας τα ευάλωτα

άτομα σε θέσεις εργασίας που οδηγούν σε
φτώχεια. Η έλλειψη προβολής και διαφάνειας
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον
καθορισμό των εθνικών στόχων ή τη
διαμόρφωση
των
ΕΠΜ
σημαίνει
ότι
παρασκηνιακά, κλείνονται συμφωνίες και
απλοποιούνται οι διαδικασίες σχετικά με τους
εθνικούς στόχους, παρά ότι ασκείται πίεση για
καλύτερες λύσεις. Αν και υπάρχουν πιθανά
πλεονεκτήματα να ενσωματωθούν οι νέες
κατευθυντήριες γραμμές για τη φτώχεια
(κατευθυντήρια γραμμή 10) στις κατευθυντήριες
γραμμές για την Απασχόληση, υπάρχει τώρα ο
κίνδυνος η στρατηγική για τη μείωση της
φτώχειας να κυριαρχείται από την εστίαση στην
απασχόληση μόνο. Αυτό συνεπάγεται ανεπαρκή
προσοχή σε μια προσέγγιση βάσει δικαιωμάτων
που προασπίζεται μια ευρύτερη στρατηγική
κοινωνικής και ενεργητικής ένταξης, δεδομένου
ότι αυτού του είδους η στρατηγική μπορεί να
εξασφαλίσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
πρόσβαση στις υπηρεσίες, κοινωνική προστασία
και εξατομικευμένη στήριξη για ποιοτικές θέσεις
εργασίας.
Η συμμετοχή των ατόμων που βιώνουν τη
φτώχεια και των ΜΚΟ φαίνεται να βρίσκεται
επίσης στην κόψη του ξυραφιού. Ούτε η
Επιτροπή ούτε τα περισσότερα Κράτη Μέλη
φαίνεται να ενδιαφέρονται να περιπλέξουν τις
ζωές τους με την αύξηση της σημαντικής
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων, στα
ΕΠΜ ή στην ΑΜΣ ή τις Πρωτοπόρες Πλατφόρμες.
Και το βασικότερο είναι ότι, υπάρχει η απειλή
ότι το ΕΠΜ θα μπορέσει να αντικαταστήσει τη
βάση της ΕΕ στρατηγικής για την κοινωνική
ενσωμάτωση – τα Εθνικά Σχέδια Δράσης δηλαδή
– παρά την έκθεσή της όπου διαβεβαιώνει για
την ένταξη πιο συνεκτικών, πολυδιάστατων,
ολοκληρωμένων σχεδίων στα ΕΜΠ. Το
βασικότερο όμως είναι ότι, είναι σαφές ότι η
κύρια ώθηση της στρατηγικής εξακολουθεί να
αποτελεί μια στενή αντίληψη της οικονομικής
ανάπτυξης. Η κατευθυντήρια γραμμή 1, το
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η
δημοσιονομική εποπτεία είναι κυρίαρχες,
πιέζοντας τις κυβερνήσεις να μειώσουν το
δημόσιο έλλειμμα στο 3% και να αυξήσουν τα
μέτρα λιτότητας, κάτι που υπονομεύει το στόχο
μείωσης της φτώχειας.

Τι μπορεί να γίνει;
Η νέα Στρατηγική της Ευρώπης του 2020 μπορεί
να κάνει τη διαφορά, μόνο όμως αν τα Κράτη
Μέλη και η Επιτροπή πάρουν στα σοβαρά τη
δέσμευση μείωσης της φτώχειας, αντιμετώπισης
των
στρατηγικών
επιπτώσεων
–
συμπεριλαμβανομένων και των ανισοτήτων –
και εξασφάλισης ότι όλες οι πολιτικές
κινητοποιούνται για την πρόληψη και μείωση

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Είναι δύσκολοι οι καιροί – η οικονομική κρίση
έχει αφήσει βαθιές πληγές στα άτομα που
βιώνουν τη φτώχεια, αυξάνοντας την ανεργία,
την εργασιακή ανασφάλεια, διευρύνοντας την
κατάσταση των αστέγων και του αποκλεισμού
από την στέγαση και αυξάνοντας τα χρέη των
ατόμων που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.
Ωστόσο, δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα. Οι
αποφάσεις των κυβερνήσεων για τα μέτρα
λιτότητας που δίνουν το προβάδισμα στις
περικοπές στον κοινωνικό προϋπολογισμό
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές
αύξησης του εισοδήματος μέσω περισσότερης
και αυξανόμενης φορολογίας, ή τονίζοντας την
ανάγκη για κοινωνική εξυγίανση μπορούν να
αυξήσουν τη φτώχεια αντί να τη μειώσουν.
Η Ευρώπη του 2020 μπορεί να αποτελέσει ένα
βασικό μέσο αντιμετώπισης των παραπάνω
ανακολουθιών και να επιτύχει ουσιαστική
συνοχή πολιτικής για την κοινωνική και βιώσιμη
ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο ωστόσο είναι εφικτό,
μόνο αν η στρατηγική γίνει ορατή, καθοδηγείται
από τις εθνικές κυβερνήσεις και γίνει κατανοητή
στους εθνικούς πληθυσμούς. Ο ρόλος των
ενδιαφερόμενων φορέων εδώ είναι βασικός. Η
ΕΕ πρέπει να θέσει τη διοίκηση και τη
συμμετοχή, με την εμπλοκή των εθνικών και
τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων- μεταξύ των
οποίων και των ατόμων που βιώνουν τη
φτώχεια- μέσω Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την
Ένταξη και των Εθνικών Προγραμμάτων
Μεταρρυθμίσεων στο κέντρο των πολιτικών της
και να καθοδηγήσει τον αγώνα για την
προάσπιση του κοινωνικού προσώπου της ΕΕ.

1

/ H Εαρινή Συμμαχία είναι μια συμμαχία όπου
συμμετέχουν Περιβαλλοντικές, (Ευρωπαϊκό Γραφείο
ΠεριβάλλοντοςEEB)
τις
Κοινωνικές(Κοινωνική
Πλατφόρμα) και Αναπτυξιακές(Concord) ΜΚΟ με τη
συμμετοχή
του
κινήματος
της
Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC).
2
/ (Βλέπετε το μανιφέστο του EAPN: Μια ΕΕ που μπορούμε
να εμπιστευτούμε: www.eapn.eu και το μανιφέστο της
Εαρινής Συμμαχίας: www.springaiiiance.eu)
3
/ ΕΚ, Ευρώπη 2020: Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για
μικρή, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη (3/3/2010)
COM(2010)2020.
4
/ ΕΤις προτάσεις του EAPN σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πλατφόρμα Ενάντια στην Φτώχεια μπορείτε να δείτε στο
www.eapn.eu

Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 στην Ισπανία: παρακολούθηση της
συνέχειας και καθορισμός του στόχου για μείωση της φτώχειας
ΑΠΟ ΤΗΝ GRACIELA MALGESINI, POLICY OFFICER TOY EAPN ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Το Εαρινό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Αρχηγών
Κρατών, αποτέλεσε σημαντική στιγμή για την
Ισπανική Προεδρεία της ΕΕ. Το EAPN Ισπανίας
διατήρησε διαρκή διάλογο με τους ισπανούς
εκπροσώπους
που
παρευρέθησαν
στο
Συμβούλιο και την Επιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας. Η θέση του EAPN Ισπανίας στον εν
λόγω διάλογο είναι να υπερασπισθεί την
ανάγκη συνέχισης της ολοκλήρωσης των
καλών πρακτικών και εμπειριών μέσω των
Κοινωνικών ΑΜΣ, ιδίως των Εθνικών Σχεδίων
Δράσης για Κοινωνική Ένταξη, και να θέσει
σαφείς και υπεύθυνους στόχους αναφορικά με
τη μείωση της φτώχειας στην Στρατηγική 2020
της ΕΕ.

Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων
των κοινωνικών παραγόντων...
Μέσω της ιστοσελίδας του (www.eapn.es) και
πολλών συναντήσεων και σεμιναρίων σχετικών
με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση
της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού,
τα μέλη του EAPN Ισπανίας εξήγησαν τις
αλλαγές που προέκυψαν στη νέα Στρατηγική,
σχετικά με τη συνέχεια της Κοινωνικής Ανοιχτής
Μεθόδου Συντονισμού σε ένα ευρύ κοινό
επαγγελματιών, φοιτητών, και συμμετεχόντων
σε όλη τη χώρα. To πρόγραμμα "Towards Social
Inclusion
jIntegrACΤύΑ!"
(http://integractua.org), που χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Progress, αποδείχτηκε το πιο
δομημένο πλαίσιο για αυτού του είδους την
κινητοποίηση. Το EAPN Ισπανίας, το Ίδρυμα Luis
Vives Foundation και η Ισπανική Ομοσπονδία
Δήμων και Κοινοτήτων, καθοδηγούν την εν
λόγω εκστρατεία με δυο στόχους. Ο πρώτος
είναι η ενδυνάμωση των πολιτικών κοινωνικής
ένταξης στην Ισπανία, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.
Ο δεύτερος στόχος είναι η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση
των
διαφορετικών
κοινωνικών τομέων και πολιτών για τα σημερινά
νούμερα της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού και τους τρόπους καταπολέμησής
τους. Η ιστοσελίδα του προγράμματος1
προσφέρει
μια
λεπτομερή
επιλογή
πληροφοριών για τις Κοινωνικές ΑΜΣ σε
Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και
σε τοπικά επίπεδα.

...και συμμετοχή στο σχεδιασμό του Εθνικού
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)
Τα κύρια αποτελέσματα του διαλόγου με την
Κυβέρνηση σχετίζονται με το σχεδιασμό και την
εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής
Ένταξης μέσω του ΕΠΜ. Βάσει της δημόσιας
χρηματοδότησης και με τη συμμετοχή του TSAS
(Τρίτος Τομέας Κοινωνικής Δράσης, μια
συμμαχία του EAPN Ισπανίας, της Πλατφόρμας
Εθελοντών και της Κοινωνικής Πλατφόρμας),
ξεκίνησε μια συμμετοχική διαδικασία το Μάρτιο
του 2010, για να προετοιμάσει μια πρόταση
ομοφωνίας των ενδιαφερόμενων φορέων που
θα συμπεριληφθεί (ή τουλάχιστον θα ληφθεί
υπόψη) στο επόμενο ΕΠΜ. Η εν λόγω
διαδικασία προϋποθέτει τη συμμετοχή ειδικών,
επαγγελματιών και ατόμων που βιώνουν τη
φτώχεια.

Ένα εθνικό συνέδριο δίνει υπόσταση στα
άτομα που βιώνουν τη φτώχεια και στα
δικαιώματά τους ως πολίτες
Με την οργάνωση του EAPN Ισπανίας και με τη
στήριξη
δημόσιας
χρηματοδότησης,
πραγματοποιήθηκε ένα Συνέδριο για τα
Θεμελιώδη Δικαιώματα και τα Άτομα που
Βιώνουν τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό
Αποκλεισμό στη Μαδρίτη στις 18-20 Νοεμβρίου,
ως εκδήλωση λήξης του Ευρωπαϊκού Έτους
2010. 300 περίπου άτομα από όλη τη χώρα
συζήτησαν για έξι αρχές Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη
Συνθήκη της Λισαβόνας, από τις προσωπικές
τους εμπειρίες και τις εμπειρίες τους σε
κοινωνικό
επίπεδο.
Παρουσίασαν
τα
συμπεράσματα από προηγούμενο έργο στα
πλαίσια των τοπικών οργανώσεών τους, σε
ισότιμη βάση με τους εκπροσώπους των τριών
παραρτημάτων των κρατικών εξουσιών. Η
εκδήλωση αναμένεται να ασκήσει σημαντική
πίεση σχετικά με την προβολή των ατόμων που
βιώνουν τη φτώχεια και τα δικαιώματα
ιθαγένειας.

Υπάρχουν ωστόσο πολλά άσχημα σημάδια
για κοινωνική ανάκαμψη.
Υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα λόγω των
επικείμενων αλλαγών στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πρόσφατη γενική
απεργία δεν άσκησε καθοριστική επίδραση στην
κοινωνική συζήτηση. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο
συμφώνησε με τον προϋπολογισμό της
Κυβέρνησης για το 2011, με σοβαρές περικοπές
στις κοινωνικές δαπάνες (δείτε τον πίνακα
παρακάτω). Οι συντάξεις, έχουν σχεδόν
παγώσει στα επίπεδα του 2010, υπολογίζονται
στο 35% του συνολικού προϋπολογισμού του
2011 (315,663.10 εκατομμύρια €). Τα επιδόματα
ανεργίας αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη
δαπάνη,
με
9.7%
του
συνολικού
προϋπολογισμού.
Το Πρωτόκολλο του TSAS που προαναφέρθηκε
κάλεσε την Αντιπρόεδρο κα De la Vega να
ακούσει τη θέση του EAPN στην Στρατηγική ΕΕ
Κοινωνικές Δαπάνες – Κρατικός
Προϋπολογισμός 2011
Συντάξεις

του 2020 και τις ιδέες του για μια εθνική
στρατηγική 2011-2020.
Αν και επιβεβαίωσε την παρουσία της,
αντικαταστάθηκε από τον Κο Monza, υπεύθυνο
για την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, που
παρουσίασε έναν αμερόληπτο λόγο αναφορικά
με τη «σημασία του διαλόγου», χωρίς να δίνει
λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να
ενεργήσουμε. Ο Κο Aurelio Fernandez, που
επίσης παρευρέθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας, έδωσε ασαφή απάντηση στο
ερώτημα του EAPN για την Πρωτοπόρα
Πλατφόρμα για τη Φτώχεια, που λήγει τον
επόμενο Δεκέμβρη. Ο Κο Juan Carlos Mato,
Γενικός Διευθυντής της Κοινωνικής Πολιτικής
και της Πολιτικής Οικογένειας, δεν διατύπωσε
επιπλέον λεπτομέρειες της επερχόμενης
διοικητικής διαδικασίας. Η έκκληση του EAPN
είναι – τουλάχιστον – να διατηρήσει τη
λειτουργία του Συμβουλίου της Ομάδας
Εργασίας των ΜΚΟ για την Κοινωνική Ένταξη,
την Απασχόληση και τις Αγροτικές Περιοχές
(που ενσωματώνεται στην κυβέρνηση και το
TSAS, το ως τώρα υπεύθυνο για την
παρακολούθηση των Κοινωνικών ΑΜΣ) ως το
σενάριο για ένα διαρθρωμένο διάλογο για την
πολιτική κοινωνικής ένταξης. Η επίσημη Έκθεση
του Τρίτου Τομέα Κοινωνικής Δράσης «Μια
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, από το
2011 έως το 2020» υπεγράφη μετά τη Σύμβαση,
που στηρίζει ένα 40-σέλιδο έγγραφο
στρατηγικής που σύντομα θα παρουσιασθεί
επισήμως στην Αντιπρόεδρο Κα De la Vega σε
μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του TSAS.
Σχετικά με τον καθορισμό ενός στόχου για τη
μείωση της φτώχειας, το εν λόγω έγγραφο
προτείνει «10 κόκκινες γραμμές» που θα
ληφθούν υπόψη όταν θα καθορισθούν οι
στόχοι στο ΕΠΜ.
Πραγματοποιείται μια
σύντομη παρακολούθηση της συνέχειας της
διαδικασίας σχεδιασμού του ΕΠΜ, με διαρκή
διάλογο και επαφές με τα αρμόδια όργανα. Η
Κοινωνία των Πολιτών είναι ισχυρή, και
χρειάζεται να είναι, γιατί θα χρειασθεί όλες τις
δυνατότητές της για να πετύχει τους στόχους
της.

Εκατομμύρια €
112,215.76

Διαφορά με τον
Προϋπολογισμό του 2010 (%)
+ 3.6

Άλλες οικονομικές συνεισφορές

13,576.36

- 5.7

Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κοινωνική Προώθηση

2,515.58

- 8.1

Μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης

7,322.80

- 5.5

Επιδόματα Ανεργίας
Πρόσβαση στη Στέγαση και την Κοινωνική
Διάρθρωση
Διοίκηση-Κοινωνική Ασφάλεια

30,474.06

- 1.6

1,209.66

-19.3

7,770.59

+ 22.1

Υγεία/ Εγκαταστάσεις Υγιεινής

4,254.49

- 8.2

Εκπαίδευση

2,840.58

- 8.1

Πολιτισμός

1,051.03

- 12.3

Πηγή: Κρατικός Προϋπολογισµός 2011, ABC, Economia, 3 Οκτωβρίου 2010, σελ. 44

1/ http://www.fundacionluisvives.org/temas/inclusion_social/proyecto_europeo_a_favor_de_la_inclusion_social_integractua_/informacion_sobre_esta_iniciativa/index.html

Κατά μέτωπο αντιμετώπιση του 2020 στο Η.Β.
ΑΠΟ ΤΟΝ PETER KELLY, EAPN ΗΒ

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του
Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της
Φτώχειας,
οι
προοπτικές
για
την
αντιμετώπιση της φτώχειας στο Η.Β. το 2010
δεν δείχνουν ενθαρρυντικές. Για αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οργανώσεις
κατά της φτώχειας και οι ερευνητές
προειδοποιούν ότι η πρόοδος στην
αντιμετώπιση της φτώχειας στο Η.Β. έχει
σταματήσει.
Τα τελευταία χρόνια έχουν συνταχθεί
εκθέσεις που τονίζουν ότι η παιδική φτώχεια,
που μειωνόταν σταδιακά κατά το πρώτο
μέρος της τελευταίας δεκαετίας, άρχιζε πάλι
να αυξάνεται. Οι ενημερωμένοι κοινωνικοί
σχολιαστές επίσης θα επισήμαναν ότι παρά
την ουσιαστική πρόοδο στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων μακροπρόθεσμης ανεργίας
για τους νέους, μια σημαντική αναλογία νέων
εξακολουθούν να στερούνται εργασίας,
μόρφωσης ή εκπαίδευσης. Το ζήτημα της
φτώχειας στους εργαζόμενους , ένας από
τους πρώτους στόχους στην Εργασία που
επέλεξε η Κυβέρνηση το 1997 και ένα ζήτημα
που πολλοί νόμιζαν ότι είχε αντιμετωπισθεί
με την καθιέρωση του Εθνικού Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και των πιστώσεων
φόρου, έχει επανέλθει στην πολιτική ατζέντα.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα
συγκεκριμένα ζητήματα προηγούνται χρονικά
της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008,
αλλά συνάμα αποτελούν και ζητήματα που
αναμφισβήτητα έχουν επιδεινωθεί από την
επακόλουθη αύξηση στην ανεργία.
Αν οι προοπτικές για την αντιμετώπιση της
φτώχειας δεν ήταν καλές στην αρχή του
2010, τώρα στο τέλος του είναι κατά πολύ
χειρότερες. Το Μάιο του 2010, εκλέχτηκε νέα
κυβέρνηση, μια συμμαχία των Συντηρητικών
και των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών
Παρατάξεων. Η νέα κυβέρνηση, η πρώτη
συμμαχία σε καιρό ειρήνης για πάνω από 70
χρόνια, είχε ως μοναδικό σημαντικότερο
στόχο της τη μείωση του ελλείμματος του
προϋπολογισμού. Αυτό θα μπορούσε να
επιτευχθεί
με
αμεροληψία,
με
τη
διαβεβαίωση ότι εκείνοι με τις «μεγαλύτερες
πλάτες» θα κουβαλούσαν το μεγαλύτερο
φορτίο. Από τις εκλογές, είχαμε έναν
προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης τον Ιούνιο
για να ξεκινήσει η διαδικασία μείωσης των
κρατικών
εξόδων
αφαιρώντας
7
δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για
την πρόνοια.

Στη συνέχεια, τον Οκτώβρη, υπήρξε η
ανακοίνωση της Συνολικής Επανεξέτασης
Δαπανών σύμφωνα με την οποία, 81
δισεκατομμύρια £ αφαιρέθηκαν από τα
κρατικά έξοδα για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μέρος του
κράτους που να μείνει ανεπηρέαστο, τα
έξοδα ωστόσο κοινωνικής ευημερίας
αποτελούν σαφή στόχο, με ένα σύνολο 18
δισεκατομμυρίων να κόβονται κάθε χρόνο
από μια σειρά προγραμμάτων από έως το
201-15. Τα επιδόματα στέγασης έχουν
υπερβεί το όριο, μπαίνουν χρονικά όρια στα
επιδόματα αναπηρίας, περικόπτεται η
ενίσχυση για την παιδική μέριμνα για τις
εργαζόμενες
οικογένειες
με
χαμηλό
εισόδημα, καταργείται η οικονομική ενίσχυση
για τους μειονεκτούντες νέους για να
παραμείνουν στο λύκειο. Αυτές είναι κάποιες
μόνο από τις άμεσες επιδράσεις στα άτομα με
χαμηλό εισόδημα και στο σύστημα πρόνοιας.
Υπολογίζεται ότι θα χαθούν γύρω στις
490.000 θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα,
ένα επίπεδο μείωσης σε υπηρεσίες που δε
γίνεται παρά να έχει επίδραση στις υπηρεσίες
που είναι απαραίτητες σε άτομα με χαμηλό
εισόδημα.
Αυτό είναι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
και της άσκησης πίεσης γύρω από την
Στρατηγική Ευρώπη 2020 και το στόχο για τη
φτώχεια. Από την αρχή του 2010, τα μέλη
του EAPN Η.Β. αξιοποίησαν την ευκαιρία να
πιέσουν για μια νέα στρατηγική που
ενσωματώνει αποτελεσματικά την κοινωνική
διάσταση και δεν επαναλαμβάνει τα λάθη
και τις παραλείψεις της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Το EAPN έχει διατηρήσει τακτικό
διάλογο με τα όργανα στην Κυβέρνηση του
Η.Β., πιέζοντάς τους να ξεκαθαρίσουν τη θέση
της Κυβέρνησης του Η.Β. για την ανάπτυξη
της στρατηγικής της Ευρώπη για το 2020 και
τους στόχους για τη φτώχεια. Δεδομένης της
αλλαγής στην Κυβέρνηση τον Μάιο και της
εστίασης στην ατζέντα για τη μείωση του
οικιακού ελλείμματος, δεν προκαλεί ίσως και
έκπληξη το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του Η.Β.
έχει καθυστερήσει να καθορίσει τη θέση της.
Το EAPN Η.Β. άσκησε πίεση στον πρώην
Πρωθυπουργό Gordon Brown και τον νέο
Πρωθυπουργό David Cameron ούτως ώστε να
υιοθετήσει μια σθεναρή θέση για την Ευρώπη
2020. Μια κοινή αποστολή από 30 ηγετικές
ΜΚΟ τον Ιούνιο του 2010 ζήτησε από το νέο
Πρωθυπουργό να στηρίξει τη χρήση του 60%

Σκωτσέζικη Συμμαχία για την Καταπολέμηση της
Φτώχειας, Εδιμβούργο, Φεβρουάριος 2010

των σχετικών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
μέτρων για τη φτώχεια του εισοδήματος ως
τον στόχο του Η.Β. για τη φτώχεια.
Παρά την άσκηση πίεσης των πολιτικών, τόσο
σε τοπικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό,
ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η
θέση της Κυβέρνησης του Η.Β. για την
πλατφόρμα φτώχειας και τον στόχο της
φτώχειας. Η Κυβέρνηση του Η.Β. συντάσσει
σήμερα μια έκθεση για τη Φτώχεια και τις
Αλλαγές ζωής, που θα έχει επίδραση στο πως
εκτιμούν την επιτυχία αντιμετώπισης της. Το
αποτέλεσμα της εν λόγω Έκθεσης ενδέχεται
να παίξει σημαντικό ρόλο στο καθορισμό της
προσέγγισης που θα καθορισθεί για την
εκτίμηση της φτώχειας γενικότερα.
Σε απάντηση, τα Μέλη του EAPN Η.Β.
ενεργοποιήθηκαν
συνεισφέροντας
στις
συζητήσεις, συμβάλλοντας στην έκθεση μέσω
της
πρόσφατα
διαμορφωμένης
Συμβουλευτικής Ομάδας για την Κοινωνική
Ένταξη. Η εν λόγω ομάδα σκοπεύει να
διατηρήσει το διάλογο με την Κυβέρνηση του
Η.Β. για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
ατζέντα.
Ωστόσο, όπως φαίνεται από την παραπάνω
περιγραφή των περικοπών στην πρόνοια, η
διατήρηση του διαλόγου ενδέχεται και να μην
είναι στην παρούσα φάση στα κύρια θέματα
της ατζέντας της Κυβέρνησης του Η.Β. Η
κοινωνική ΑΜΣ στο Η.Β. επέτρεψε στις ΜΚΟ
να προβούν σε διάλογο με την Κυβέρνηση για
ευρεία ζητήματα φτώχειας, και βοήθησε να
τεθούν σε εφαρμογή ορισμένες από τις
απαραίτητες για το διάλογο δομές. Τα
συγκεκριμένα οφέλη φαίνονταν κάποιες
φορές μικρά, και πάντα αποκτούνται με
δυσκολία. Σε μια εποχή που όσοι διεκδικούν
πρόνοια δέχονται πραγματικές επιθέσεις, δεν
φαίνεται να κάνουν τη δουλειά τους. Ωστόσο,
το EAPN Η.Β. πιστεύει ότι το να έχεις μια
«θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
είναι πιο σημαντικό από ποτέ σε περίοδο
περικοπών.
Αν είναι να μετριάσουμε τις χειρότερες
επιπτώσεις των περικοπών, πρέπει να
υψώνουμε σταθερά τη φωνή μας, σε
οποιοδήποτε φόρουμ μπορούμε. Ο διάλογος
με την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού σε
κοινωνικά ζητήματα
ίσως φαίνεται σε
ορισμένους από την Κυβέρνηση άσκοπη
πολυτέλεια σε περίοδο λιτότητας, αλλά για τις
οργανώσεις κατά της φτώχειας πρόκειται για
μια πολυτέλεια που δεν πρέπει να χάσουμε.

Προσανατολιζόμενοι σε μια Οδηγία ΕΕ για το Ικανοποιητικό
Ελάχιστο Εισόδημα για όλους;
ΑΠΟ ΤΗΝ CLAIRE CHAMPEIX, POLICY OFFICER ΤΟΥ EAPN

Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των Η πρόοδος σχετικά με την εξασφάλιση ενός
πολιτικών σχετικά με το ελάχιστο εγγυημένο επαρκούς ικανοποιητικού εισοδήματος θα
εισόδημα αποτελεί άμεση ανάγκη
αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, ιδίως αν
Οι συμμετέχοντες καταδίκασαν έντονα την
μειωθεί ο κίνδυνος της φτώχειας ή υλικής
τρομερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα
στέρησης – που αποτελούν 2 από τους 3
άτομα που ζουν σε φτώχεια: «οι ανέφικτες
δείκτες. Θα παρέχει επίσης μια ισχυρή θετική
επιλογές», «οι διακρίσεις», «ο εξευτελισμός»,
κληρονομιά για το 2010, το Ευρωπαϊκό Έτος
«οι απάνθρωπες συνθήκες στέγασης που
για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού. Θα είναι επίσης
σύμφωνη και με τη κοινωνική ρήτρα της
Συνθήκης της Λισαβόνας καθώς επίσης και με
την άποψη που εκφράζει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Ανταλλαγές μεταξύ των συμμετεχόντων για
την εθνική τους κατάσταση κατέστησαν
απόλυτα σαφές ότι τα προγράμματα
Ελάχιστου Εγγυημένο Εισοδήματος είναι σε
μεγάλο βαθμό ανεπαρκή για μια αξιοπρεπή
ζωή. Δεν καταφέρνουν να αποτρέψουν τα
άτομα από το να πέσουν κάτω από το όριο
της φτώχειας. Ορισμένες χώρες δεν έχουν
κρατικά προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος (Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και
Νορβηγία). Σε πολλές άλλες, μπορεί κανείς να
βασιστεί σε ένα «εικονικό» πρόγραμμα
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η
πραγματικότητα διαψεύδει τις συμφωνίες
που έχουν ήδη επιτευχθεί σε Ευρωπαϊκό
1
επίπεδο .
Η πρόοδος σε αυτό το ζήτημα εξαρτάται
αποκλειστικά από την πολιτική βούληση να
αντιμετωπιστούν
τα
αυξανόμενα
συναισθήματα ανησυχίας για το μέλλον,
καθώς και οι κοινωνικές αναταραχές και η
έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις ευρωπαϊκές
Συνέδριο του EAPN για το επαρκές εισόδημα, Βρυξέλλες, 24 Σεπτ. 2010
κυβερνήσεις.
Στις 24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, το EAPN
Ευρώπης και το Βελγικό Δίκτυο για την
καταπολέμηση της φτώχειας οργάνωσαν
από κοινού ένα μεγάλο συνέδριο για το
Ελάχιστο Εισόδημα, που κινητοποίησε την
έντονη στήριξη υπέρ της Οδηγίας της ΕΕ για
το Επαρκές Ελάχιστο Εισόδημα. Το εν λόγω
άρθρο τονίζει τα κύρια αποτελέσματα της
εκδήλωσης.

Ένα συνέδριο άσκησης συλλογικής πίεσης
Εκείνη την ημέρα συγκεντρώθηκαν γύρω στα 200
άτομα
από
όλη
την
Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένων
και
εκπρόσωπων
υψηλού επιπέδου από θεσμικά όργανα της ΕΕ,
ακαδημαϊκούς, συνδικαλιστές αλλά και Άτομα
που Βιώνουν τη Φτώχεια. Κάθε αντιπροσωπεία
του EAPN αποτελείτο από 1 άτομο που βιώνει
άμεσα τη φτώχεια και έναν εκπρόσωπο από το
δίκτυο. Μια προπαρασκευαστική συνάντηση την
προηγούμενη μέρα, με απευθείας μετάφραση,
έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να μιλήσουν στη
μητρική τους γλώσσα. Τα Άτομα που Βιώνουν τη
Φτώχεια έκαναν προσεχτικές παρεμβάσεις και
αντιμετώπισαν άμεσα με την δική τους
κατάστασή τους υπευθύνους για τη λήψη
αποφάσεων φορείς. Η εκδήλωση είχε επιτυχή
αποτελέσματα για την άσκηση πίεσης. Κέρδισε
αυξημένη στήριξη από τους συμμετέχοντες για
μια Οδηγία-Πλαίσιο της ΕΕ για το Ελάχιστο
Εισόδημα. Η Βελγική και Ουγγρική Προεδρεία
υποσχέθηκαν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια
του έργου σχετικά με τα κοινά κριτήρια και τους
ορισμούς για το επαρκές ικανοποιητικό
εισόδημα και ανακοίνωσαν μια Αξιολόγηση από
Ομότιμους για σχετικά με την αναφορά
προϋπολογισμών για τον υπολογισμό του
ελάχιστου εισοδήματος.

οδηγούν τα παιδιά σε ασθένειες και πρόωρο
θάνατο, «η πείνα» …αποτελούν μέρος της
καθημερινής τους ζωής. Η κατάσταση των
μεταναστών και των Ρομά τονίσθηκε
ιδιαίτερα.
Το 2010 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για
την ΕΕ να προχωρήσει στο Επαρκές Εισόδημα
για όλους. Η νέα στρατηγική της Ευρώπη του
2020 έχει καθιερώσει ένα στόχο για τη
φτώχεια για τη μείωση της φτώχειας σε
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020,
που ενισχύθηκε από μια συγκεκριμένη
Πρωτοπόρα Πλατφόρμα ενάντια στη φτώχεια
και ολοκληρώθηκε με την Οδηγία 10 για την
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
«Είμαι Ρομά από την Ουγγαρία. Η είσοδος του
επαρκούς ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
στην Ουγγαρία θα αποτελούσε ένα σωστό
μέτρο, που θα έσωζε τη ζωή χιλιάδων
ανθρώπων, ιδίως παιδιών. Δεν μιλάμε μόνο
για ανάγκη, αναγκαιότητα και στέρηση.
Μιλάμε για πείνα, γκέτο, φυλετικό
διαχωρισμό, απάνθρωπες συνθήκες στέγασης
που προκαλούν χρόνιες παθήσεις και πρόωρο
θάνατο. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας
μας είναι εικονικό. Οι συνθήκες ζωής μας
θυμίζουν μεσαίωνα και είναι εξευτελιστικές».
(Bela Radic, EAPN Ουγγαρίας.)

Χρειάζεται ριζική αλλαγή προοπτικής.
Το συνέδριο τονίζει τις λανθασμένες
υποθέσεις που ενισχύουν τη διαμόρφωση
πολιτικής σε σχέση με τα προγράμματα
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
1. Η αύξηση των προγραμμάτων Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος σε επαρκές επίπεδο
φαίνεται πολύ δαπανηρή για τις δημόσιες
δαπάνες, ενώ γίνονται σήμερα φοβερές
περικοπές στα προγράμματα ελάχιστου
εισοδήματος ως μέρος των Σχεδίων για τη
σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομιών.
Ουσιαστικά, τα κοινωνικά επιδόματα και οι
δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν αυτόματους
σταθεροποιητές που συνεισφέρουν στην
σταθεροποίηση της οικονομίας και παρέχουν
μια βάση για κατανάλωση. Πρέπει να τα
δούμε ως κοινωνικές και οικονομικές
επενδύσεις. Υπάρχουν και άλλα μέσα. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται και οι εναλλακτικές
πολιτικές φορολογίας και τα σχέδια για τις
δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτήσουν
τα Προγράμματα Επαρκούς Εγγυημένου
Εισοδήματος. Πρέπει να ερευνηθούν τα
πραγματικά έξοδα του μοντέλου του ενιαίου
συντελεστή φορολογίας (flat tax model), η
συρρίκνωση των προοδευτικών συστημάτων
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φορολογίας
και
ο
φορολογικός
ανταγωνισμός.
2. Η βασική προτεραιότητα της Στρατηγικής
της Ευρώπη του 2020 ακόμα επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη, ενώ η ίδια η ανάπτυξη δεν
οδήγησε ποτέ σε περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας, δεν μείωσε τη φτώχεια και
τις ανισότητες ούτε προώθησε αυτομάτως την
κοινωνική συνοχή. Η Στρατηγική πρέπει να
επικεντρώνεται σε μια πιο κοινωνική και
βιώσιμη
στρατηγική
με
ενισχυμένα
συστήματα κοινωνικής προστασίας ως μέσο
επίτευξης της κοινωνικής συνοχής.
3. Λέγεται ότι το επαρκές ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα θα αποτρέψει τον κόσμο από το να
εργάζεται. Συνεπώς, οι περικοπές στα
επιδόματα
ελάχιστου
εισοδήματος
χρησιμοποιούνται για να «κινητοποιήσουν»
τον κόσμο να εργασθεί. Η πραγματικότητα
είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να
προσφέρουν και να νιώσουν χρήσιμοι. Αυτό
όμως απαιτεί στήριξη μέσω της δημιουργίας
υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, και
προσεγγίσεις πρόσβασης στην εργασία, μέσω
προσεγγίσεις ενεργητικής ένταξης, χωρίς
αυστηρές κυρώσεις και προϋποθέσεις. Θα
πρέπει στα άτομα που δεν είναι σε θέση να
εργασθούν, κυρίως λόγω του κύκλου ζωής
τους να εξασφαλίζεται ένα επαρκές βιοτικό
επίπεδο και πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες.
4. Λέγεται ότι ο περιορισμός των ελλειμμάτων
προϋπολογισμού θα διαφυλάξει τις συνθήκες
για μελλοντική ανάπτυξη. Αντιθέτως, οι
συνεχείς
περικοπές
των
επιδομάτων,
συντάξεων
και
βασικών
υπηρεσιών
υπονομεύουν τις συνθήκες ζωής των ατόμων
που ζουν σε φτώχεια, με μακρόπνοες
αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία, την
μόρφωση και την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
5. Καθοδική πίεση ασκείται στους μισθούς,
για χάρη της ανταγωνιστικότητας. Οι χαμηλοί
μισθοί μειώνουν τα επίπεδα του Ελάχιστου
επιδόματος – με στόχο να ωθήσουν τον
κόσμο στην εργασία, ενώ αυτό που χρειάζεται
για κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη είναι η

σωστή ιεραρχία μεταξύ Επαρκούς Ελάχιστου
Εισοδήματος και Αξιοπρεπών Μισθών.
6. Οι τρέχουσες πολιτικές λιτότητας εντείνουν
την ανισότητα κατανομής του πλούτου.
Αυξάνουν την αβεβαιότητα των πιο ευάλωτων
ομάδων που βασίζονται περισσότερο στην
κοινωνική στήριξη και τις βασικές υπηρεσίες.
Ωστόσο, η άνιση κατανομή του πλούτου είναι
μια από τις αιτίες οικονομικής κρίσης ενώ οι
πιο ισότιμες κοινωνίες έχουν χειρισθεί
καλύτερα την κρίση. Αυτό που χρειάζεται
είναι κοινωνική επένδυση και στήριξη,
πρόληψη της φτώχειας – μέσω του κύκλου
ζωής για όλους τους ανθρώπους.
7. Η εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής και
ελεύθερης αγοράς δεν πρέπει να αποτελεί
την μόνη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η κοινωνική Ευρώπη βρίσκεται στο
κέντρο
των
τρεχουσών
Ευρωπαϊκών
δεσμεύσεων, η διαφύλαξη του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Μοντέλου αναμένεται από τα
άτομα και η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει
τους κοινωνικούς στόχους της ΕΕ.
Επόμενα βήματα
Το EAPN, μαζί με συμμαχίες στα πλαίσια της
Συμμαχίας 2010 για τις Κοινωνικές ΜΚΟ, την
Κοινωνική Πλατφόρμα και την Εαρινή
Συμμαχία, παρουσιάζει ένα αίτημα για μια
Οδηγία-Πλαίσιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα, για τη δέσμευση των Κρατών
Μελών να εφαρμόσουν τα προγράμματα
Επαρκούς
Ελάχιστου
Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Διαβάστε περισσότερα για το Συνέδριο και τη
συνέντευξη τύπου του EAPN, για τα χρήσιμα
έγγραφα και τις παρουσιάσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο στην
ιστοσελίδα του EAPN www.eapn.eu.

1/ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε μια Σύσταση το 1992
και η Επιτροπή θέσπισε μια Σύσταση για την Ενεργητική
Ένταξη το 2008.

Μια Οδηγία Πλαίσιο για το Ελάχιστο
Εισόδημα για όλους
Το EAPN εργάζεται με ειδικούς πάνω στο
ζήτημα και εξηγεί ότι μια Οδηγία τέτοιου
είδους δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά και
πιθανή και εφικτή. Όντως, υπάρχει νομική
βάση για ένα τέτοιο εργαλείο της ΕΕ, που
δεν παραβιάζει, καταπατά την αρχή της
επικουρικότητας. Δεν θα είναι ένα μέσο
«ενιαίας αντιμετώπισης», αλλά καθιερώνει
μια κοινή μεθοδολογία για όλες τις χώρες
της ΕΕ, κάνοντας εφικτή την ανταλλαγή
ενός κοινού ορισμού για το τι είναι επαρκές
και την παρακολούθηση της προόδου
σχετικά με την επάρκεια βάσει κοινών
κριτηρίων. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε το
έγγραφο εργασίας ενός προσχεδίου της
Οδηγίας-Πλαισίου, που έγραψε η Anne Van
Lancker (πρώην Μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου) για το EAPN.
«Δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε μια
αξιοπρεπή ζωή» Εκστρατεία του EAPN για
το Επαρκές Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Από το 2008, το EAPN διευθύνει μια
εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης και των υπεύθυνων λήψης
αποφάσεων για την ανάγκη ενός επαρκούς
ελάχιστουεγγυημένου
εισοδήματος για
όλους, με συγκεκριμένες δράσεις
που
οργανώθηκαν σε Ευρωπαϊκό
και εθνικό
επίπεδο.
Πάρτε
και
εσείς
μέρος:
www.adequateincome.eu.

EAPN Εσθονίας: Ένα νέο μέλος του EAPN εφιστά την προσοχή της κοινής
γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη φτώχεια
TANYA BASARAB ΚΑΙ KART MERE

«Αν οι κυβερνήσεις δεν βοηθούν τα άτομα
που βρίσκονται σε ανάγκη, είναι σα να
βάζουν ωρολογιακή βόμβα σε όλη την
κοινωνία. Οι άνθρωποι αξίζουν περισσότερο
από τα χρήματα. Δούλευα όλη μου τη ζωή στο
ίδιο εργοστάσιο. Είναι άδικο μετά από 40
χρόνια στην ίδια δουλειά, να με πετάνε
ξαφνικά έξω από την κοινωνία».
Στις 15-16 Ιουνίου του 2009, το EAPN
συνάντησε 15 αντιπροσώπους οργανώσεων
ενάντια στη φτώχεια στο Tallinn της Εσθονίας,
για να συζητήσουν για την δημιουργία ενός
Εθνικού Δικτύου για την καταπολέμηση της
φτώχειας. Από τη συνάντηση αυτή κι έπειτα,
μια βασική ομάδα ΜΚΟ ηγείται της
διαδικασίας δημιουργίας ενός δικτύου, γύρω
από το οποίο συσπειρώθηκε γρήγορα ένας
αυξανόμενος
αριθμός
οργανώσεων
υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών και
ακτιβιστών.
Το
δίκτυο
επισήμως
καταχωρήθηκε το Μάρτιο του 2010. Η UNICEF
της Εσθονίας και τα ιδρύματα Open Estonia
Foundations ήταν κάποιοι από τους βασικούς
υποστηρικτές στη διαδικασία ίδρυσης του
δικτύου. Η Γενική Συνέλευση του EAPN τον
Ιούνιο του 2010 καλωσόρισε το EAPN
Εσθονίας ως τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού
Δικτύου. Από τότε, το ΕΑΡΝ Εσθονίας
δεσμεύτηκε ενεργά με το Ευρωπαϊκό έργο και
ενίσχυσε τη συνεργασία με εθνικά δίκτυα από
τις Σκανδιναβικές και Βαλτικές περιοχές. Η
Tanya Basarab, υπεύθυνη για τη διαμόρφωση
και τη συμμετοχή των εθνικών δικτύων του
EAPN στο EAPN Ευρώπης, παίρνει συνέντευξη
από την Kart Mere, υπεύθυνη για το EAPN
Εσθονίας
TB: Ποιες είναι οι κύριες οικονομικές και
κοινωνικές προκλήσεις για την Εσθονία;
KM: Ως χώρα που ανέπτυξε ένα οικονομικό
μοντέλο εξαρτώμενο από τις ξένες
επενδύσεις, το οποίο λειτουργεί ως βάση
εξωτερικής ανάθεσης για πολλές εταιρείες, η
Εσθονική κοινωνία αντιμετωπίζει τώρα
πολλές προκλήσεις: δημογραφική κρίση και
μαζική έξοδο του νεανικού πληθυσμού με
υψηλά προσόντα, εργασιακή ανασφάλεια και
αβεβαιότητα, ανεπαρκή προστασία και
πρόνοια και έλλειψη επαρκών πολιτικών για
την
αντιμετώπιση
των
αυξανόμενων
επιπέδων φτώχειας, του φαινομένου των
αστέγων και της ανεργίας.
TB: Πως αντιλαμβάνεται ο κόσμος και τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης τη φτώχεια στην
Εσθονία;
KM: Μέχρι πρόσφατα, τα Εσθονικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης σπάνια μιλούσαν για
ζητήματα φτώχειας, ή αν το έκαναν
κατηγορούσαν τα ίδια τα άτομα σε φτώχεια
για την κατάστασή τους, τροφοδοτώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο κοινά στερεότυπα που
υιοθετούσε η πλειοψηφία των Εσθονών. Ο
Εσθονός κοινωνιολόγος και Πρεσβευτής για
το Έτος ΕΕ 2010 Andrus Saars διεξήγαγε μια
1
έρευνα για τις αξίες και αντιλήψεις των
Εσθονών, συμπεριλαμβανομένου και του πως

ο κόσμος αντιλαμβανόταν τη φτώχεια. Η
έρευνα αποδεικνύει ότι «ο μετασχηματισμός
της Εσθονίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε
στην εξατομίκευση της ευθύνης και τονίζει την
αύξηση των ανισοτήτων στη φθορά της
επιπλέον βοήθεια. Μπορεί να βοηθηθούν τα
κοινωνικής συνοχής».
άτομα που μόλις τώρα βιώνουν τη φτώχεια
«Είμαι ανύπαντρη μητέρα από το Tartu και ο πριν χάσουν όλες τις ελπίδες τους. Το Κράτος
πατέρας των παιδιών μου δεν έχει δουλειά. και η Κυβέρνηση πρέπει να διαθέσουν
Δεν μας συντηρεί, και δεν φαίνεται να έχει τα χρηματοδοτήσεις, για να στηρίξουν τα σχολεία
οικονομικά μέσα για μας συντηρήσει. Πολλές και τους παιδικούς σταθμούς. Κάθε παιδί
άλλες οικογένειες είναι στην ίδια κατάσταση. πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάει στον
Δεν υπάρχει νομοθεσία που να στηρίζει τους παιδικό σταθμό, να έχει εξωσχολικές
ανύπαντρους γονείς. Σα να μην υπάρχουμε. Τα δραστηριότητες και επαρκή τροφή κατά τις
παιδιά μας όμως υπάρχουν και η Κυβέρνηση, σχολικές ημέρες. Εργάζομαι σε παιδικό σταθμό
που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σε μια μικρή πόλη στο Keila. Βλέπω
νομοθεσία, πρέπει να λάβει μέτρα για να τα καθημερινά πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα
προστατέψει και να διαβεβαιώσει ότι θα έχουν για τους ανύπαντρους γονείς και τις μεγάλες
τις ίδιες ευκαιρίες με όλα τα άλλα παιδιά».
οικογένειες. Είναι μη ανεκτό παιδιά και
οικογένειες να υποφέρουν από τις περικοπές
Το Σκεφθείτε και Γράψτε για τη φτώχεια
στον προϋπολογισμό.
αποτελεί την πρώτη δημόσια δράση που
ξεκίνησε το EAPN Εσθονίας στο πρώτο μισό του TB: Επηρέασε η εκστρατεία την ενασχόληση
2010, με τη στήριξη της UNICEF, με κάθε είδους των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τις
μέσο
μαζικής
ενημέρωσης:
Διαδίκτυο, κοινωνικές ανάγκες και τη φτώχεια εν γένει;
ραδιόφωνο, κρατικές και τοπικές εφημερίδες,
καταλόγους με ηλεκτρονικές διευθύνσεις των KM: Ναι, όντως. Όταν σταμάτησε η εκστρατεία,
οργανισμών μελών του EAPN Εσθονίας, δίκτυα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν
δημάρχων, σχολικών διευθυντών, κλπ. Η ακόμα περισσότερο με τα ζητήματα της
μεγάλη αυτή εκστρατεία ευαισθητοποίησης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμούη
καλούσε όλους τους Εσθονούς να στείλουν τις μετά το συνέδριο που διεξήχθη την 9
σκέψεις τους για τη φτώχεια και τις προτάσεις Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της Εθνικής
τους σχετικά με το τι χρειάζεται να γίνει για να Εβδομάδας Εστίασης της Εσθονίας. Τα μεγάλα
μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει
αντιμετωπισθεί.
ορισμένα άρθρα σχετικά με την κατάσταση και
KM: Υπήρξε πρωτοφανής ανταπόκριση. τις επιδράσεις της φτώχειας και όλο και
Δεχτήκαμε 750 περίπου γράμματα, από άτομα περισσότερα άτομα και οργανώσεις θέλουν να
και ομάδες. Πέρα από τις πολλές συζητήσεις συμμετάσχουν και να στηρίξουν τις δράσεις
στους χώρους ανταλλαγής μηνυμάτων των του EAPN.
ιστοσελίδων δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από
δημάρχους,
διευθυντές
σχολείων
και TB: Πως θα συνεχίσει το EAPN Εσθονίας;
κοινωνικούς λειτουργούς από όλη την χώρα, Το EAPN Εσθονίας πρόσφατα υπέβαλε
που μας ευχαριστούσαν για την εκστρατεία πρόταση για βασική χρηματοδότηση στο
που ξεκινήσαμε και δεσμεύτηκαν να μας ίδρυμα Open Estonia Foundation. Αν γίνει
στηρίξουν. Ήρθε κόσμος να μιλήσει απευθείας δεχτή, θα υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι να
με τους διοργανωτές και, για πρώτη φορά μετά συνεχίσουμε για τη δημιουργία ενός ανοιχτού
από καιρό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατικού δικτύου που επιθυμεί την
ενδιαφέρθηκαν να ερευνήσουν τις αιτίες ενίσχυση της αλληλεγγύης στην κοινωνία και
ύπαρξης φτώχειας στην Εσθονία και το τι τον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας. Το
μπορεί να κάνει η κοινωνία μας και το Κράτος δίκτυο είναι στο ξεκίνημά του, η εν λόγω
για δώσει το δικαίωμα σε όσους ζουν σε εκστρατεία όμως έχει επιφέρει ιστορική
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό να αλλαγή στον τρόπο που η Εσθονία
ακουσθούν. Ο πιο νεαρός συνεισφέρων ήταν αντιμετωπίζει τη φτώχεια και τα άτομα που
ένα 14τράχρονο κορίτσι, και ο πιο μεγάλος μια υποφέρουν από αυτή και έχει δημιουργήσει
88χρονη ηλικιωμένη. Μια ομάδα 12 εθελοντών προηγούμενη υπεύθυνη δράση από τα μέσα
ανάλυσε όλες τις προτάσεις που δεχτήκαμε μαζικής ενημέρωσης. Το EAPN Εσθονίας
σύμφωνα με τα κριτήρια φύλου, γεωγραφικής χρειάζεται να ενισχύσει τη συμμετοχή του στην
περιοχής, ηλικίας και θέματος. Οι περισσότεροι EAPN Ευρώπης και τη συνεργασία με τα
προβληματισμοί αφορούσαν την εκπαίδευση, σκανδιναβικά, βαλτικά και άλλα εθνικά δίκτυα.
την παιδική μέριμνα και τα επιδόματα παιδιού, Θέλει να φέρει τη γνώση από το Ευρωπαϊκό
τους ηλικιωμένους, τους αστέγους και τη επίπεδο και άλλες χώρες στο δικό του έργο.
στέγαση, και την απασχόληση.
Τον επόμενο χρόνο, το δίκτυο θα καθορίσει ένα
TB: Δεδομένης της επιτυχίας της εκστρατείας, μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο και θα
που απεικονίζει το βαθμό των αναγκών και τη συνεχίσει έχει εστιασμένη την προσοχή του στη
θέληση για συμμετοχή, ποια τα επόμενα φτώχεια, δίνοντας σε όλους το δικαίωμα να
ακούγονται. Ο δρόμος είναι μακρύς και
βήματα που οραματίζεσθε;
δύσκολος, ο αριθμός ωστόσο όσων είναι
KM: Χρειαζόμαστε παρακολούθηση, να βρούμε πρόθυμοι να κάνουν μια αλλαγή είναι πολύ
όλες αυτές τις οικογένειες, χρειαζόμαστε ενθαρρυντικός, και κέρδος για όλους.

