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Εηζαγωγή
Ασηή είλαη ε περίιευε ηες Έθζεζες γηα ηελ 10ε Εσρφπαχθή Σσλάληεζε ηφλ Αηόκφλ ποσ Βηώλοσλ ηελ
Φηώτεηα. Η Έθζεζε, καδί κε ζτεηηθές θφηογραθίες, βρίζθεηαη ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ EAPN: www.eapn.eu.
εκαληηθέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 10εο Δπξσπατθήο πλάληεζεο πεξηιάκβαλαλ ηηο νκηιίεο πνπ έθαλαλ
ζηελ ελαξθηήξηα ζχλνδν νη: Πξνεδξεχσλ, θ. Csaba ORY, Δπξσβνπιεπηήο θαη θ. Zoltan BALOG, Οχγγξνο
Τπνπξγφο γηα ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε, ηα ιφγηα πνπ απεχζπλε πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ν θ. Làzlo
ANDOR, Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο γηα ηελ Απαζρφιεζε, ηηο Κνηλσληθέο Τπνζέζεηο θαη ηελ Δλζσκάησζε, ηελ
αλαθνίλσζε ηεο 11εο Δπξσπατθήο πλάληεζεο πνπ έθαλε ν Γαλφο Πξεζβεπηήο Poul Skytte CHRISTOFFERSEN,
εμ νλφκαηνο ηεο κέιινπζαο Γαληθήο Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ην κήλπκα πνπ θαηέζεζε εθ κέξνπο ησλ
ζπκκεηξρφλησλ ζηελ 9ε πλάληεζε ν θ. Leif JENSEN.
Η 10ε πλάληεζε ήηαλ κηα επθαηξία γηα ηνπο: θα Antonia CARPARELLI απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θα Jean
LAMBERT Δπξσβνπιεπηή, θ. Ludo HOREMANS θαη θ. Fintan FARRELL, Πξφεδξν θαη Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή
ηνπ EAPN αληίζηνηρα, λα αλαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ εηζεγήζεσλ
απφ ηηο πξνεγνχκελεο Δπξσπατθέο πλαληήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ
εξσηήκαηα θαη λα θαηαζέζνπλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο αλαθνξέο απηέο. Σέινο, ε θα Danielle
DIERCKX είρε ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ
πξνεγνχκελσλ Δπξσπατθψλ πλαληήζεσλ πάλσ ζηηο Δπξσπατθέο πνιηηηθέο, ε νπνία έγηλε απφ ην
Παλεπηζηήκην ηεο Ακβέξζαο ηνπ Βειγίνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνγξάκκηζαλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ «δεκηνπξγηθψλ παξνπζηάζεσλ» πάλσ ζην ζέκα
«Απαζρφιεζε, Δξγαζία, Γνπιεηέο», νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηηο αληηπξνζσπείεο ζηελ 10ε πλάληεζε
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο φπσο ην ζέαηξν, ηηο ηαηλίεο, ην video θαη ην power point. Απηέο νη δεκηνπξγηθέο
παξνπζηάζεηο έδεημαλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα κα θαη ηελ νκνηφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα πνπ
δνπλ θάησ απφ ηελ θηψρεηα, ζε φια ηα θξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ, εηδηθά φηαλ πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κηαλ
αμηνπξεπή εξγαζία.
Οη ζπδεηήζεηο θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ ήηαλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα
παξνπζηάζηεθαλ κε ζπληνκία ζε χλνδν ηεο Οινκέιεηαο ηφζν απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπλέδξσλ φζν θαη απφ
εθπξνζψπνπο ησλ θηινμελνχκελσλ. Η θα Antonia CARPARELLI (Δπξσπατθή Δπηηξνπή), ν θ. Mik WOOLEY,
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο, ε θα Estelle CEULEMANS (ETUC) θαη ε θα Rebekah SMITH (ηνπ
Business Europe) αλαθέξζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηα Δξγαζηήξηα θαη θαηέζεζαλ δηάθνξεο
αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ εξγαζία θαη ηηο δνπιεηέο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα, νη ζχλεδξνη είραλ ηελ
επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο νκηιεηέο θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηα δηθά ηνπο θχξηα κελχκαηα θαη πξνηάζεηο.

Η Επξώπε2020 ζα θάκεη ηελ δηαθνξά;
«Απαζρόιεζε, Εξγαζία θαη Δνπιεηέο: Η πξαγκαηηθόηεηα γηα ηα άηνκα πνπ βηώλνπλ ηελ θηώρεηα θαη ηνλ
θνηλωληθό απνθιεηζκό» ήηαλ ην ζέκα ηεο 10εο Δπξσπατθήο πλάληεζεο ησλ Αηφκσλ πνπ Βηψλνπλ ηελ
Φηψρεηα θαη ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ πνπ έγηλε ζηηο 13 θαη 14 ηνπ Μάε ηνπ 2011. Η πλάληεζε νξγαλψζεθε
απφ ηελ Οπγγξηθή Πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δλάληηα ζηελ Φηψρεηα θαη θηινμελήζεθε ζην Egmont Palace ζηηο Βξπμέιιεο απφ ηελ
Βειγηθή Κπβέξλεζε. Όπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα ελλέα ρξφληα, νη ζχλεδξνη ήηαλ άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ
θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, νξγαλσκέλα ζε εζληθέο αληηπξνζσπείεο απφ 26 ρψξεο. Άιινη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ πλάληεζε ήηαλ θηινμελνχκελνη πνπ πεξηιάκβαλαλ άηνκα πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο
(απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσθνηλνβνχιην θαη απφ ηηο λπλ θαη κέιινπζεο Πξνεδξίεο ηεο ΔΔ: ηελ
Οπγγαξία, ηελ Πνισλία θαη ηελ Γαλία), εζληθά θαη δηεζλή ζψκαηα, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (ηελ
πλνκνζπνλδία ησλ Δπξσπατθψλ Δξγαηηθψλ πλδηθάησλ θαη ην Business Europe), αθαδεκατθνχο θαη άιιεο
Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο.
Μέζα ζε έλα πιαίζην κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βαζαίλεη θαη πνπ θάλεη ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο αθφκα
ζπαληφηεξε, ηα θνηλσληθά σθειήκαηα δπζθνιφηεξν λα απνθηεζνχλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο λα γίλεηαη ρεηξφηεξε
γηα πνιιά απφ ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην θεληξηθφ εξψηεκα γηα ηνπο
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πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνλεο ήηαλ θαηά πφζνλ ηα λέα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ, ηδηαίηεξα ε ηξαηεγηθή
Δπξψπε2020, ζα θάλνπλ πξάγκαηη ηελ δηαθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο.
Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα είραλ ηελ επθαηξία λα πεξηγξάςνπλ ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ ηνπο
απαζρνινχλ θαη λα θάλνπλ εηζεγήζεηο γχξσ απφ ηηο δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο, εξγαζίαο, ή
δνπιεηάο. Κεληξηθφ ζηηο αλαθνξέο ηνπο ήηαλ ην γεγνλφο πσο παξά ηελ φπνηα πξφνδν πνπ έγηλε ηνλ ηειεπηαίν
θαηξφ ζην Δεπξσπατθφ επίπεδν (θαη ζπρλά θαη ζην εζληθφ επίπεδν επίζεο), παξαηεξνχλ κε ζπκφ φηη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο απηή ε πξφνδνο δελ παξαθνινπζήζεθε ψζηε λα εθαξκνζηεί πιήξσο θαη λα θέξεη πξαγκαηηθά
απνηειέζκαηα. Αληηκέησπνη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, δελ κπνξνχλ πηα λα πεξηκέλνπλ: «ηα
άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα ληψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο πεξηζζφηεξν απ’ φηη νη ηξάπεδεο».
Όινη νη θηινμελνχκελνη πνπ ήηαλ παξφληεο γηα λα αθνχζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κε ηνπο ζπλέδξνπο,
επηβεβαίσζαλ ηελ δσηηθή ζεκαζία ηνπ λα αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα, εηδηθά απφ
φζνπο παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο.

Κύξηα κελύκαηα από ηελ 10ε Σπλάληεζε πξνο ην Σπκβνύιην Απαζρόιεζεο,
Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, Υγείαο θαη Καηαλαιωηηθώλ Υπνζέζεωλ.
Σν ζέκα ηεο εηήζηαο πλάληεζεο ήηαλ «Απαζρφιεζε, Δξγαζία θαη Γνπιεηέο: Η Πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα Άηνκα
πνπ Βηψλνπλ ηελ Φηψρεηα θαη ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ». Πξαγκαηνπνηνχκελε κέζα ζην πιαίζην κηαο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βαζαίλεη θαη πνπ θάλεη ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο αθφκα ζπαληφηεξε, ηα θνηλσληθά
σθειήκαηα δπζθνιφηεξν λα απνθηεζνχλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο λα γίλεηαη ρεηξφηεξε γηα πνιιά απφ ηα άηνκα
πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην θεληξηθφ εξψηεκα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ζπκκεηέρνλεο ήηαλ θαηά πφζνλ ηα λέα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ, ηδηαίηεξα ε ηξαηεγηθή Δπξψπε2020, ζα
θάλνπλ πξάγκαηη ηελ δηαθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο θαη ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηνπο.
Σα θχξηα κελχκαηα ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα ήηαλ:


Η αλάγθε γηα πνηνηηθέο δνπιεηέο: αλ ε απαζρφιεζε είλαη ην κέζνλ γηα έμνδν απφ ηελ θηψρεηα, ηφηε νη Αξρέο
θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ πσο ε απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ «εξγαδφκελσλ
θησρψλ» ζα αληηζηξαθεί θαη πσο πνηνηηθέο δνπιεηέο κε κηζζνχο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ,
αμηνπξεπή ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ζεβαζκφο γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή επζχλε
πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ. Καθήο πνηφηεηαο εξγαζία γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κέζα ζηελ θηψρεηα δελ κπνξεί
λα είλαη ε απάληεζε.



Η απνπζία δνπιεηψλ: Οη ζχλεδξνη επηβεβαίσζαλ πσο ηα άηνκα πνπ δνπλ ζηελ θηψρεηα ζέινπλ λα
εξγαζηνχλ αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ
απ’ φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δνπιεηέο. Η θξίζε έθαλε ηελ θαηάζηαζε αθφκα ρεηξφηεξε. Αληηκέησπνη κε
απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα πνιινχο δελ απνηειεί επηινγή λα δερηνχλ κηαλ εξγαζία επεηδή έρνπλ
απμεζεί νη πξνυπνζέζεηο γηα λα δηεθδηθήζνπλ ην δεκφζην βνήζεκα. ηελ απνπζία δνπιεηψλ, νη άλζξσπνη
ρξεηάδνληαη πξφζβαζε ζε έλα εηζφδεκα πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα δνπλ αμηνπξεπψο.



Τπνζηήξημε γηα πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε: Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπζθνιία ζηελ
εμεχξεζε εξγαζίαο, ζα έπξεπε λα ππάξρεη εηδηθά ζρεδηαζκέλε ππνζηήξημε γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κέζα ζηε
θηψρεηα ή γηα ηνπο επί καθξφλ αλέξγνπο ψζηε λα βνεζεζνχλ λα βξνπλ κηαλ αμηνπξεπή εξγαζία. Η
επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, εηδηθά ηεο εθπαίδεπζεο – πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηήξημεο
φζσλ εγθαηέιεηςαλ λσξίο ην ζρνιείν, θαη νη επθαηξίεο κεηεθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κέζα ζηελ
θηψρεηα ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηα βίνπ κάζεζε, είλαη βαζηθέο επελδχζεηο γηα αχμεζε ησλ
πηζαλνηήησλ πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία.



Αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ: Ιδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζην πξφβιεκα ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ
απνθιεηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπήξσλ, ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ
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απνθπιαθηζζέλησλ, ησλ επί καθξφλ αλέξγσλ θαη ησλ Ρνκά. Η εθαξκνγή λνκνζεζίαο θαηά ησλ
δηαθξίζεσλ θαζψο θαη ε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ κεηαηφπηζε ησλ θξαγκψλ
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δηαθξίζεηο. Οη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο, πνπ πνιιέο
θνξέο έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο επζχλεο γηα ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο ελψ ζπρλά εξγάδνληαη ζε ηνκείο κε
θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ή θαη ζε θαθήο πνηφηεηαο εξγαζίεο, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή.


Δθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ: Οη ζχλεδξνη είπαλ πσο άθνπζαλ πνιιέο θαιέο πξνηάζεηο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηφζν ζε απηήλ φζν θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πλαληήζεηο, φπσο: ν ζηφρνο γηα
ηελ κείσζε ηεο θηψρεηαο, ε ζχζηαζε γηα ηελ ελεξγφ ελζσκάησζε θαη ην ειάρηζην ηθαλνπνηεηηθφ
εηζφδεκα,πξφζβαζε ζε απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, ε
δέζκεπζε γηα ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ησλ αζηέγσλ ή ηελ παηδηθή θηψρεηα. Οη
ζχλεδξνη έδσζαλ έλα μεθάζαξν κήλπκα: φηη ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθέο δξάζεηο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη
λα εθαξκφζνπλ ηηο δεζκεχζεηο απηέο. Δπαλέιαβαλ φηη ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα είλαη έηνηκα λα
εκπιαθνχλ ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ.



Αληηκεηψπηζε ησλ αηηίσλ ηεο θηψρεηαο θαη φρη κφλν ησλ ζπκπησκάησλ: Οη ζχλεδξνη επαλέιαβαλ πσο ηα
ζεκεξηλά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα επηδξνχλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηα επίπεδα ηεο θηψρεηαο θαη
θάιεζαλ κε έληνλν ηξφπν ηνπο πνιηηθνχο ζεζκνχο λα αληαπνθξηζνχλ θαηαπνιεκψληαο ηα αίηηα ηεο
θηψρεηαο θαη φρη κφλν ηα ζπκπηψκαηά ηεο.

ε φηη αθνξά ην κέιινλ, δήηεζαλ φπσο απηέο νη εηήζεο πλαληήζεηο απνθηήζνπλ δηαξζξσηηθή ζέζε ζηελ
«Δπξσπατθή Πιαηθφξκα Δλάληηα ζηε Φηψρεηα» θαη πσο απηφ πξέπεη λα ππνβνεζεζεί κε αλάινγεο πλαληήζεηο
ζην εζληθφ θαη ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο.

Μελύκαηα θαη Πξνηάζεηο από ηα Εξγαζηήξηα
Έξι παπάλληλα επγαζηήπια έγιναν καηά ηη διάπκεια ηηρ Σςνάνηηζηρ και ηο καθένα ζςγκένηπυζε ζςνέδποςρ από
έξι εθνικέρ ανηιπποζυπείερ και έναν απιθμό θιλοξενούμενυν. Ολα ηα επγαζηήπια επεξεπγάζηηκαν ηο θέμα ηηρ
απαοζσόληζηρ, ηηρ επγαζίαρ και ηηρ δοςλειάρ. Με βάζη ηιρ αναθοπέρ από ηα επγαζηήπια, αςηά πος ακολοςθούν
έσοςν ζηόσο να αποδώζοςν ηην οςζία ηυν δηλώζευν και ηυν πποηάζευν ανά θέμα και ηελειώνοςν με ηα
ζςμπεπάζμαηα ηυν θιλοξενούμενυν πος ζςμμεηείσαν ζε αςηήν ηην 10η Εςπυπαφκή Σςνάνηηζη.
Πνηνηηθή εξγαζία, έλαο αμηνπξεπήο κηζζόο θαη θνηλωληθά δηθαηώκαηα
Όινη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα αμηνπξεπή εξγαζία, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο, θαη πξέπεη θαη ζην
Δπξσπατθφ επίπεδν λα αλαιεθζεί ε επζχλε θαη λα γίλεη αγψλαο γηα αμηνπξεπείο θαη κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Οη πξνηάζεηο
Έλα ζρέδην Διάρηζηνπ Δηζνδήκαηνο ζε θάζε Κξάηνο-Μέινο, πνπ λα είλαη ςειφηεξν απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο,
κε θακηά δηάθξηζε, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ ειηθία, ην νπνίν ζα καο επηηξέπεη λα δνχκε αμηνπξεπψο, ην νπνίν λα
βαζίδεηαη ζε δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο αιιά πνπ ηαπηφρξνλα ζα ιακβάλεη ππφςε θαη
δείθηεο φπσο ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζην ηειέθσλν, ην δηαδίθηπν θαη ηα ηαμίδηα.
Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο χζηαζεο γηα ηελ Δλεξγφ Δλζσκάησζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ηξηψλ
ππιψλσλ ηνπ ειάρηζηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ εηζνδήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλεο
Οδεγίαο), πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε γηα πξφζβαζε ζε αμηνπξεπή εξγαζία. Απηφ
πξέπεη λα γίλεη κε νινθιεξσκέλν ηξφπν θαη λα κελ επηθεληξσζεί κφλν ζηελ ελεξγνπνίεζε.





Αμηνπξεπή δεκφζηα βνεζήκαηα γηα άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ιφγσ ζνβαξήο αζζέλεηαο.
Σέξκα ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ ζε ζέζεηο θχξνπο θαη απηψλ πνπ
αζρνινχληαη κε ππνδεέζηεξεο εξγαζίεο.
Δλεκέξσζε γηα ηα εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Διεχζεξν δηθαίσκα απνδνρήο ή απφξξηςεο εξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη.
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Καλφλεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη έλαο κηζζφο αξθεηφο γηα λα δεη ν εξγαδφκελνο θαη ε
νηθνγέλεηά ηνπ.
Πεξηνξηζκφο ηεο επηζθαινχο εξγαζίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλεηζθνξάο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.
Ίζε ακνηβή γηα ίδηα εξγαζία – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο κεηαμχ αλδξψλ-γπλαηθψλ.
Θεψξεζε ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ κηζζνχ θαη εηζνδήκαηνο φρη σο θφζηνπο γηα ηελ θνηλσλία κα σο
πξαγκαηηθήο επέλδπζεο. Οη κηζζνί πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηελ δπζθνιία ηεο θάζε εξγαζίαο.
Γεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα δηαθίλεζε, παηδηθή θξνληίδα θαη πξφζβαζε ζηελ εξγαζία.
Αζθάιεηα ζηελ εξγνδφηεζε κέζσ καθξνρξφλησλ ζπκβνιαίσλ θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαζηαθψλ
δηθαησκάησλ.
Σν δήηεκα ησλ Δξγαδφκελσλ-Φησρψλ λα ηνπνζεηεζεί ςειά ζηελ αηδέληα.
Να γίλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θξπθή νηθνλνκία.
Να δεκηνπξγεζνχλ Πνηνηηθά Πξφηππα (Γείθηεο).

Εθπαίδεπζε, Καηάξηηζε θαη Μάζεζε
Η πξφζβαζε ζε ζεκειεηψδε δηθαηψκαηα γηα φινπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία, ηελ ζηέγαζε, ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε... νη ζχλεδξνη ζεσξνχλ πσο ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζπρλά κεηνλεθηνχλ ή
είλαη αλεπαξθείο, εηδηθά γηα άηνκα κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο.
Οη Πξνηάζεηο:










Να μεπεξαζηνχλ νη θξαγκνί πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Να δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε.
Να ελδπλακσζνχλ νη κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο.
Να εληζρπζεί ε ζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δλεκέξσζε φισλ ησλ αλέξγσλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο.
Οηθνλνκηθή ζηήξημε γηα φζνπο αθνινπζνχλ πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
Αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ.
Να ζηακαηήζνπλ νη κεηψζεηο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο – ιηηφηεηα ή φρη!
Να δεκηνπξγεζνχλ δηάδξνκνη ζηήξημεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο
βαζηθέο ππεξεζίεο, ηελ ζηέγαζε, ην ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη εηδηθά ην ειάρηζην
εηζφδεκα γηα φζεο ρψξεο δελ ην έρνπλ αθφκα ζεζκνζεηήζεη.

Υπεξεζίεο Εξγαζίαο: Μηα ρακέλε επθαηξία;
Πνιινί ζχλεδξνη αλέθεξαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ κε ηηο ππεξεζίεο εμεχξεζεο εξγαζίαο. πρλά απηέο
νη ππεξεζίεο βηψλνληαη σο εκπφδην παξά σο βνήζεηα ζηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Οη πξνηάζεηο
 Οη Τπεξεζίεο Δξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ππνζηεξηθηηθέο θαη λα κελ αλαγθάδνπλ ηα άηνκα λα δερηνχλ
αθαηάιιειε γη απηά θαηάξηηζε ή εξγαζία.
 Οη εξγαζηαθέο πνιηηηθέο θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ
θηψρεηα, ηα νπνία πξέπεη λα ζεσξνχληαη πνιχηηκνη εηδήκνλεο.
 Να παξέρεηαη ζηήξημε ζηηο θνηλσληθέο Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξφζβαζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ ζηελ εξγαζία.

Δηαθξίζεηο: Έλαο θύξηνο θξαγκόο ζηελ εξγαζία
Γηα πνιινχο ζπλέδξνπο, ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία βαζίδεηαη ζηηο δηαθξίζεηο.
Οη πξνηάζεηο
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Να ζηακαηήζεη ν ζηηγκαηηζκφο θαη νη δηαθξίζεηο κε δπλαηή λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ε νπνία θαη
λα εθαξκφδεηαη.
Να δεκηνπξγεζνχλ εμεηδηθεπκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηήξημεο πνπ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηα εκπφδηα πνπ βξίζθνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο.
Έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Δπέλδπζε ζηα ζρνιεία θαη λα κελ εγθαηαιείπνληαη νη λένη φηαλ θχγνπλ απφ ην ζρνιείν.
Να ζηακαηήζνπλ νη πεξηθνπέο ζηελ εθπαίδεπζε γηα λα ζσζνχλ νη κειινληηθνί εξγάηεο θαη λα γίλνπλ
επελδχζεηο ζηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε.

Σπκθηιηώλνληαο ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ επαγγεικαηηθή δωή, ηελ θαξηέξα θαη ηνλ εζεινληηζκό
Οη ζχλεδξνη κίιεζαλ γηα ηελ έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηεο επίδξαζεο ηεο αλεξγίαο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη γηα
ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξφζβαζε, ζηελ δηαηήξεζε ή ζηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία.
Οη πξνηάζεηο
 Οινθιεξσκέλε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα εηζνδήκαηνο θαη ππεξεζίεο
ζηήξημεο ησλ παηδηψλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ κάζεζε απφ κηθξή
ειηθία.
 ηήξημε ησλ γνλέσλ κε παξνρή δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη κηα ζέζε ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ
γηα φια ηα παηδηά.
 Η παξνρή θξνληίδαο πξέπεη λα ζεσξείηαη επέλδπζε.
 Να βξεζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη ηεο γνληθήο άδεηαο έηζη ψζηε θαη νη δχν γνλείο
λα κπνξνχλ εχθνια λα επηζηξέςνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο.
 Να παξέρεηαη ζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ νη νπνίεο πξέπεη λα εξγαζηνχλ αιιά
θαη λα θξνληίζνπλ ηα παηδηά ηνπο παξά λα ηα ηνπνζεηήζνπλ θάησ απφ ηελ θξνληίδα θάπνηνπ άιινπ.
 Να ελζαξξπλζνχλ φζνη ζέινπλ λα εξγαζηνχλ εζεινληηθά, αληί λα δεκηνπξγνχληαη επηπξφζζεηα εκπφδηα
φπσο απζηεξφο έιεγρνο, αηηήζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο.
 Σα εξγαζηαθά θξηηήξηα λα κελ ζηεξίδνληαη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή πείξα αιιά θαη ζηελ εζεινληηθή
εκπεηξία.
Τν δηθαίωκα ζηελ αμηνπξέπεηα
Σν ζεκείν εθθίλεζεο πξέπεη λα είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ αλζξψπνπ. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη γη
απηφ πνπ είλαη.
Οη πξνηάζεηο:
 Να απνδνζεί αμηνπξέπεηα ζε φια ηα είδε εξγαζίαο.
 Τπνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, αθνχ ε θξνληίδα ηνπο
πξέπεη λα ζεσξείηαη «εξγαζία».
 Απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηα ζεκειεηψδε δηθαηψκαηα: ηελ ζηέγαζε, ηελ εξγαζία, ηνλ πνιηηηζκφ, ην
εηζφδεκα θαη ηελ πγεία.
Η θξίζε
«Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα ληψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο εληνλφηεξα απ’ φηη νη ηξάπεδεο». Παξά
ην φηη ππάξρεη ηψξα έλαο λένο Δπξσπατθφο ζηφρνο γηα ηελ κείσζε ηεο θηψρεηαο, ιφγσ ηεο θξίζεο ε θηψρεηα
απμάλεηαη.
Οη πξνηάζεηο:
 Η αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο πξέπεη λα είλαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο.
 Κνηλσληθή κεηαξξχζκηζε – γηα αλαδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο – γηα αλαθαηαλνκή ηνπ
πινχηνπ – δηαθνξεηηθή θνξνινγία γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο – ν ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ειέγρεηαη
θαη λα παξαθνινπζείηαη πεξηζζφηεξν.
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Να αλαγλσξηζηεί ε χπαξμε ρξεψλ σο αηηία θαιπκκέλεο θηψρεηαο.
Να ηνπνζεηεζεί ν άλζξσπνο ζην θέληξν ηεο αλάθακςεο - κηα ελσκέλε Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα
θάλεη αιιαγέο πξνο κηα πεξηζζφηεξν θνηλσληθή Δπξψπε.
Να θνξνινγεζνχλ νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.
Αλαδηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ γηα κηα δηθαηφηεξε θνηλσλία.
Να ζηακαηήζνπλ νη κεηεγθαηαζηάζεηο.
Να ζηακαηήζεη ν αληαγσληζκφο (δελ έρεη απνηέιεζκα) θαη λα αλαθαιχςνπκε μαλά ηελ Αιιειεγγχε.
Πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία ζηελ παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο....

Σπκκεηνρή
Οη ζχλεδξνη θαη νη θηινμελνχκελνη ζηελ πλάληεζε ήηαλ νκφθσλνη: Η θσλή ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ηελ
θηψρεηα πξέπεη λα αθνπζηεί.
Οη πξνηάζεηο
 Να δηαζθαιηζηεί πσο νη εηήζεηο Δπξσπατθέο πλαληήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα ζα
ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηελ Πιαηθφξκα Δλάληηα ζηε Φηψρεηα.
 Να δεκηνπξγεζνχλ θαλφλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα.
 Η ζπκκεηνρή δελ πξέπεη λα είλαη απιψο αλάκεημε. Πξέπεη λα έρεη ζρέζε θαη κε ηελ επίηεπμε
απνηειεζκάησλ.

Αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο θηινμελνύκελνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηα Εξγαζηήξηα
«Τν πξόβιεκα είλαη ζηελ εθαξκνγή...»
Η πλάληεζε κπνξεί λα κελ είρε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θηινμελνχκελσλ αιιά είρε ηελ κεγαιχηεξε πνηθηιία
θηινμελνχκελσλ: Δπξσβνπιεπηέο, Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηελ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο
(EMCO), κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Γηνηθεηηθνχο Λεηηνπξγνχο... απηή ε πλάληεζε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή
αθφκα θαη αλ δελ είρε δηαξζξσηηθή ζεκαζία.
Έλα απφ ηα γεληθά κελχκαηα ήηαλ πσο «πολλοί ζύνεδποι ζηην ππαγμαηικόηηηα ζςμθυνούν με αςηά πος
επίζημα ζςμθυνήθηκαν ζε Εςπυπαφκό επίπεδο, ειδικά με ηην Σύζηαζη για ηην Ενεπγό Ένηαξη με ηοςρ ηπειρ
πςλώνερ ηος ικανοποιηηικού ειζοδήμαηορ: πόποι, ππόζβαζη ζηην αγοπά επγαζίαρ και κοινυνική οικονομία. Η
ζςμμεηοσή όλυν ζηην κοινυνία υρ ενεπγών πολιηών και η ππόζβαζη ζε ςπηπεζίερ: παιδική θπονηίδα,
πεπίθαλτη, ζηέγαζη, επίζηρ πεπιλαμβάνονηαι ζηην Σύζηαζη... ηο ππόβλημα είναι ζηην εθαπμογή: Ππέπει να ηο
κάνοςμε να ζςμβεί». Απηφ ππελζπκίδεη θάηη πνπ ιέρζεθε θαηά ηελ 9ε πλάληεζε ησλ Αηφκσλ πνπ Βηψλνπλ ηελ
Φηψρεηα: «δεν μποπείρ να ηπυρ σαπηί».
Σν δεχηεξν ζεκείν ήηαλ φηη ε εξγαζία είλαη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο αιιά, αξθεηνί
θηινμελνχκελνη πξφζζεζαλ πσο: λαη, αιιά φρη πάληα – ε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηνπ
αμηνπξεπνχο κηζζνχ θαη ηεο ζηαζεξήο δνπιεηάο θαη ε ζεκαζία ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο δελ πξέπεη λα μερληνχληαη, γη απηφ ρξεηαδφκαζηε κέηξα πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο, γηα
παξάδεηγκα λεπηαγσγεία, αιιά πξέπεη επίζεο λα θαηαπνιεκήζνπκε ηελ παηδηθή θηψρεηα θαη πξέπεη λα δνχκε
επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζην πξφβιεκα ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ησλ Ρνκά. Έλα θεληξηθφ κήλπκα ήηαλ επίζεο ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε αιιειεγγχε θαη
δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ησλ εηζνδεκάησλ κέζα ζηελ Δπξψπε. Σέινο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα
δίλεηαη ε επθαηξία ζηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα λα εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα αθνχγνληαη
πξνζερηηθά θαη ε γλψκε ηνπο λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε.
Δηζεγήζεηο απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο
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Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ππήξμε κεγάιε ζπκθσλία ζηελ αλάγθε γηα πξαγκαηηθή εθαξκνγή ησλ εηζεγήζεσλ γηα
ελεξγφ έληαμε. Αξθεηνί θηινμελνχκελνη πξφηεηλαλ λα αλαπηπρζεί κηα νδεγία-πιαίζην ψζηε λα αλαγθαζηεί θάζε
θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ λα παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο (ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππα πξνυπνινγηζκνχ),
πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο (λεπηαγσγεία γηα φια ηα παηδηά),
ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη δσήο θαη επηπξφζεηε εηδηθή πξνζνρή γηα ελεξγφ έληαμε ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ
(αλάπεξνη, ρακειά εηζνδήκαηα, κεηαλάζηεο) παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ηελ παξνρή πξνζηαηεπκέλσλ ρψξσλ
εξγαζίαο, θνηλσληθή νηθνλνκία θ.ιπ.
πγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε2020 θαη εηδηθά ηνπ ζηφρνπ
κείσζεο ηεο θηψρεηαο, πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηελή παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ κέζα
ζηα Δζληθά Μεηαξξπζκηζηηθά Πξνγξάκκαηα, πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο
(αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ) θαη έξεπλα θαη δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ.
Απηέο νη εηζεγήζεηο έγηλαλ πξνο ην Δπξσθνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, ηελ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο (EMCO), ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.
Κάζε έλαο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ δηθηά ηνπ επζχλε. Σέινο, φινη ζπκθσλνχλ φηη ηα ζπκπεξάζκαηα
απηήο ηεο 10εο πλάληεζεο πξέπεη λα δηαρπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε φινπο ηνπο Δπξσπατθνχο Θεζκνχο,
μεθηλψληαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην. «Αςηή η Σςνάνηηζη ππέπει να έσει
διαπθπυηική θέζη ζηην Εςπυπαφκή Πλαηθόπμα Ενάνηια ζηην Φηώσεια».
Γεζκεχζεηο ησλ Φηινμελνχκελσλ
Κάζε θηινμελνχκελνο δεζκεχηεθε λα κεηαθέξεη ηηο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
πλάληεζεο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε
ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εηζεγήζεψλ ηεο. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη δεζκεχηεθαλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν θαη λα βνεζήζνπλ ηα κέιε ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ πκθσλίαο ησλ
Δπξσπαίσλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ γηα κηα πεξηεθηηθή αγνξά εξγαζίαο. ε γεληθέο γξακκέο, απηή ε παξάζεζε
δίλεη ηελ γεληθή αίζζεζε πσο: «ζε ηειηθή αλάιπζε, ηα Δξγαζηήξηα ελδπλάκσζαλ ηελ δέζκεπζή κνπ λα
ζπλεηζθέξσ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ».
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