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Συνοπτική Παρουσίαση της Συνδιάσκεψης 

                      Η 6η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια 

                                   

                         Πλαίσιο και Περιεχόµενο της Συνδιάσκεψης 

 

Το να βρίσκει κανείς τρόπους για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού είναι πρωταρχικό καθήκον της υπεύθυνης πολιτικής πρακτικής. Γι αυτό το λόγο 
οι επικεφαλής Κρατών και Κυβερνήσεων, στη Σύνοδο της Λισαβόνας, έθεσαν ως στόχο για 
την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, µέχρι το 2010, " να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική, 
βασισµένη στη γνώση, οικονοµία στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε 
περισσότερες και καλύτερες δουλειές και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού χρειάζεται µία συνολική σρατηγική στοχευµένη στην [...] καταπολέµηση 
του κοινωνικού αποκλεισµού". Για να εκπληρώσει αυτόν το φιλόδοξο σκοπό, η Γερµανική 
Προεδρία υπογραµµίζει την ανάγκη να βρεθεί ένα κοινό διευρυµένο κοινωνικό µοντέλο για 
την Ευρώπη του 21ου  αιώνα, το οποίο ν' ανταποκρίνεται µε σωστό τρόπο σε όλες τις 
µορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Σ' αυτή τη διαδικασία, όλοι αυτοί που τους 
αφορά το πρόβληµα πρέπει να έχουν φωνή - και κυρίως εκείνοι των οποίων το δικαίωµα 
συµµετοχής είναι περιορισµένο λόγω κοινωνικής περιθωριοποίησης. Οι Ευρωπαϊκές 
Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια, οι οποίες πραγµατοποιούνται το πρώτο 
µισό κάθε χρόνου από το 2001, είναι ένα σηµαντικό στοιχείο που προάγει τη 
συµµετοχικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Αυτόν το χρόνο η 6η Συνάντηση  έγινε στις 4 και 5 Μαίου 2007 υπό την αιγίδα της 
Γερµανικής Προεδρίας στο συνεδριακό κέντρο του Palais d' Egmont στις Βρυξέλλες. Σχετικά 
µε το περιεχόµενο και την οργάνωσή της, η Συνάντηση προετοιµάσθηκε από µία οργανωτική 
επιτροπή αποτελούµενη από προσωπικό του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Καταπολέµηση 
της Φτώχειας (EAPN), αντιπροσώπους του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες  Ευκαιρίες, τη Γερµανική Εθνική Ένωση 
κατά της Φτώχειας, την ATD για τον Τέταρτο Κόσµο, τη Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εθνικών 
οργανώσεων για τους αστέγους (FEANTSA), τη Βελγική Κυβέρνηση και έναν αντιπρόσωπο 
του Υπουργείου Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων της ∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας. 

Τη Συνάντηση καθ' εαυτή παρακολούθησαν περίπου 220 άτοµα, που περιελάµβαναν, µε 
εξαίρεση τη Ρουµανία, αντιπροσωπεία ανθρώπων που δοκιµάζουν φτώχεια από όλα τα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και από τη Νορβηγία. Η Γερµανική 
Προεδρία εκπροσωπήθηκε από τον Αντικαγκελάριο και Οµοσπονδιακό Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Franz Muntefering και τον Κοινοβουλευτικό Γραµµατέα στο 
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων Franz Thonnes. Ο Επίτροπος  για 
την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαιρίες Vladimir Spidla 
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παρακολούθησε εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλά Κράτη Μέλη έστειλαν 
εκπροσώπους από τα Υπουργεία Κοινωνικών Υποθέσεων και από Μόνιµες Αντιπροσωπείες 
τους, καθώς και µέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας [SPC], της Ευρωπαίκής 
Βουλής και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Επί πλέον, τη Συνάντηση παρακολούθησαν 
αντιπρόσωποι µη κυβερνητικών οργανώσεων, οι κοινωνικοί εταίροι και ακαδηµαϊκοί. 

Ο σκοπός της διήµερης συνδιάσκεψης ήταν να καταγράψει και να εξηγήσει πώς η κοινωνική 
κατάσταση των φτωχών στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξελιχθεί αφ' ότου 
άρχισαν οι Συναντήσεις το 2001. Η θετική καθηµερινή εµπειρία επιβεβαίωσε τη 
σπουδαιότητα της συµµετοχής των άµεσα ενδιαφερόµενων για τον αγώνα ενάντια στη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι αντιπροσωπείες έγραψαν συγκεκριµένες 
παρατηρήσεις στα πλαίσια των οµάδων εργασίας σχετικά µε εκείνες τις απαιτήσεις και 
προτεραιότητες της κοινωνικής ενσωµάτωσης που οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι οι πλέον 
επείγουσες, και περιέλαβαν αυτές στις εκθέσεις τους προς τους παρευρισκόµενους 
πολιτικούς εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και των Κρατών Μελών. 

Στην προετοιµασία της συνδιάσκεψης, το EAPN σχεδίασε ένα µεθοδολογικό οδηγό για τις 
εθνικές αντιπροσωπείες και ζήτησε από αυτές να οπτικοποιήσουν την καταγραµµένη 
εµπειρία τους σε τρισδιάστατα αντικείµενα. Αυτά τα αντικείµενα συνέβαλαν σηµαντικά στο 
περιεχόµενο της συνδιάσκεψης. Παρουσιάσθηκαν στην ολοµέλεια και τις δύο ηµέρες και 
επέτρεψαν µία διεισδυτική µατιά στα προβλήµατα και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που 
δοκιµάζουν φτώχεια στα Κράτη Μέλη. Τα αντικείµενα έκαναν σαφή τα προαπαιτούµενα για 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Ήταν εύκολο να δει κανείς ότι οι παράγοντες που 
οδηγούν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό είναι κατά πολύ ίδιοι µέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι συγκεκριµµένες συνέπειές τους στις ευκαιρίες συµµετοχής των 
ανθρώπων µπορούν να ποικίλλουν σηµαντικά εξ αιτίας των επιπέδων κοινωνικής ασφάλειας 
που µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από περίπτωση σε περίπτωση. 

Καλωσόρισµα και έναρξη 

Τη Συνάντηση άνοιξαν οι δύο πρόεδροι της συνδιάσκεψης η Επίσκοπος Maria Jepsen και ο 
Καθηγητής Dr. Ernst-Ulrich Huster, oι οποίοι στην κοινή χαιρετιστήρια οµιλία τους τόνισαν τη 
σηµασία της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης. Ειδικότερα τα άτοµα που έχουν θιγεί από 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό χρειάζονται υποστήριξη και δυνατότητες για να 
συµµετέχουν εδώ. Η οδηγία αυτή εν τούτοις ξεπερνά τα όρια της συνδιάσκεψης, γι' αυτό 
ακριβώς οι πρόεδροι υπενθύµισαν στους παριστάµενους την ανάγκη συνάφειας λόγων και 
έργων. Ο Γερµανός Αντικαγκελάριος και Οµοσπονδιακός Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Franz Muntefering έλαβε υπ' όψη την άποψη αυτή στην εναρκτήρια 
οµιλία του και τόνισε ότι ο αγώνας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού δεν 
είναι µόνο ζήτηµα ανθρώπινης συµπόνοιας, αλλά συνδέεται µε το καλώς εννοούµενο 
συµφέρον της κοινωνίας ως συνόλου. Το κράτος φέρει ευθύνη εδώ για να καταστήσει ικανά 
τα άτοµα να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Πρόσβαση σε νόµιµη εργασία, πραγµατοποίηση 
εκπαιδευτικών ευκαιριών και παροχή κατάλληλης στέγης είναι κατά τη γνώµη του τα βασικά 
θεµέλια στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Ο Επίτροπος της 
Ε.Ε. για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαιρίες Vladimir Spidla 
τόνισε στη χαιρετιστήρια οµιλία του ότι οι πολιτικοί καλούνται να πάρουν στα σοβαρά τις 
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ανησυχίες και τις ανάγκες ιδιαίτερα εκείνων των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο της 
κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να φέρει κοινωνική ολοκλήρωση αν όλοι οι πολίτες 
συµπεριληφθούν στη διαδικασία ενοποίησης. Μία αποτελεσµατική πολιτική για την 
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει να εξασφαλίζει 
πρόσβαση σε απασχόληση η οποία διασφαλίζει τα προς το ζην, ίσες ευκαιρίες για 
εκπαίδευση και επαγγελµατική εξάσκηση, πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, καθώς 
και σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες συνολικά. 

Εκπροσωπώντας τον  Επίτροπο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, ο Lauri Sivonen αναφέρθηκε στο µη αλλοτριώσιµο των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
και είπε στη χαιρετιστήρια οµιλία του ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι µία 
συνεχιζόµενη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μία πολιτική εναντίον της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει να απευθύνεται σ' όλους τους τύπους των 
διακρίσεων και να εξασφαλίζει πρόσβαση στο δικαίωµα της συµµετοχής για όλους. Μεταξύ 
αυτών των δύο οµιλιών, η Virginie Poilvert, που ήταν εκπρόσωπος και στην 5η Συνάντηση, 
έκανε µία αξιολογική αναφορά από την σκοπιά των άµεσα ενδιαφερόµενων σύµφωνα µε την 
εµπειρία της στη Συνάντηση του προηγούµενου χρόνου. Οι Συναντήσεις των Ατόµων που 
Βιώνουν τη Φτώχεια υπήρξαν µία µέγιστη ευκαιρία γι’ αυτούς να ακουστεί η φωνή τους. 
∆ιεύρυναν τη γνώση σχετικά µε τις εκδηλώσεις της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού στην Ευρώπη περιγράφοντας τόσο τα κοινά σηµεία όσο και τις διαφορές. Οι 
Συναντήσεις προώθησαν την αλληλεγγύη µεταξύ των ενδιαφερόµενων και υπό αυτή την 
έννοια έδωσαν µεγάλη ενθάρρυνση σε όλους τους συµµετέχοντες να µην κουρασθούν στη 
προσπάθεια τους να πολεµούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

Παρουσίαση των αντικειµένων και Οµάδες Εργασίας 

Την πρώτη ηµέρα κάτω από τον τίτλο "Τι επιδιώξαµε, πού βρισκόµαστε" - Καταγραφή των 
πρώτων πέντε Συναντήσεων των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια,  παρουσιάσθηκαν και 
σχολιάσθηκαν στην ολοµέλεια τα αντικείµενα από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Βουλγαρία, την 
Κύπρο, τη ∆ανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Γαλλία, τη Σουηδία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, τη 
Γερµανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεµβούργο και το 
EAPN. Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες συζήτησαν τις δυσκολίες και τις επιτυχίες της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης σε επτά οµάδες εργασίας κάτω από τους τίτλους "Συνδυάζοντας 
Στρατηγικές - Ενθαρρύνοντας το διάλογο - Προωθώντας την ανατροφοδότηση - Κοιτάζοντας 
στο µέλλον - ∆ιευκολύνοντας τη µεγαλύτερη συµµετοχή και κοινωνική συνοχή." Τα 
αποτελέσµατα των οµάδων εργασίας συνοψίσθηκαν σε εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην 
ολοµέλεια τη δεύτερη ηµέρα. 

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

Η δεύτερη ηµέρα άνοιξε µε την παρουσίαση των αντικειµένων από τις αντιπροσωπείες της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, 
της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς και από την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας, το Βελγικό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και ∆ηµόσιας Υγείας και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά παρουσιάσθηκαν τα κεντρικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 
από τις οµάδες εργασίας. Αυτές οι σύντοµες ανακοινώσεις οδήγησαν σε συζήτηση ανάµεσα 
στους Jerome Vignon, επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης [Directorate] Κοινωνικής Προστασίας και 
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Ενσωµάτωσης, Elise Willame, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικής 
Προστασίας, Renzo Fior, Πρόεδρο της Emmaus International, καθώς και στους 
εκπροσώπους. Τα προβλήµατα και οι εκδηλώσεις της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, καθώς και οι δυνατές λύσεις στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, συνοψίσθηκαν 
εδώ. Το ζήτηµα της συνέχισης της ανοιχτής συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή συνταγµατική 
πορεία έπαιξε κεντρικό ρόλο, όπως επίσης η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των στοιχείων 
συµµετοχής τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Συµπεράσµατα και προοπτικές 

Η Συνάντηση έκλεισε µε τελικές οµιλίες από τον Franz Thonnes, Κοινοβουλευτικό Γραµµατέα 
στο Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Ludo 
Horemans, Πρόεδρο του EAPN, καθώς και τον Davor Dominkus, Γενικό ∆ιευθυντή 
Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών 
Υποθέσεων της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας. Ως εκπρόσωπος των Κρατών Μελών στην 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, η κ.Willame δώρισε στον κ.Thonnes ένα κόκκινο 
µεγάφωνο. Το αντικείµενο αυτό αποτελεί υπαινιγµό ότι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι πρέπει να 
µιλούν δυνατά στους αρµόδιους πολιτικούς και ταυτόχρονα είναι ένα κάλεσµα στους 
τελευταίους να µιλούν δυνατά για τα συµφέροντα των πρώτων. Το µεγάφωνο δόθηκε από 
τον κ.Thonnes στον κ.Dominkus ως αντιπρόσωπο της επικείµενης Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

Κεντρικές ανακοινώσεις της συνδιάσκεψης 

Σηµαντικά ζητήµατα και θέµατα της συνδιάσκεψης συνοψίζονται στο ακόλουθο κείµενο. Αυτά 
καταγράφηκαν και παρουσιάσθηκαν από τις αποστολές µε τη χρήση τρισδιάστατων 
αντικειµένων, στα εργαστήρια και στις οµάδες συζήτησης: 

• Οι εκπρόσωποι διαπίστωσαν οτι η ευηµερία αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 
ίδια στιγµή, εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι το χάσµα µεταξύ φτωχών και πλουσίων 
διευρύνεται συνεχώς και ότι αυτό δε συµβαίνει µόνο στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα 
παρατηρήθηκε ότι το ζήτηµα της δίκαιης κατανοµής εισοδήµατος βρίσκεται στο 
περιθώριο της πολιτικής ατζέντας.   

• Μερικοί εκπρόσωποι κρίνουν ότι είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι ο στόχος της 
Λισαβόνας να υπάρξουν σηµαντικά αποτελέσµατα στην εξάλειψη της φτώχειας µέχρι 
το 2010, µπορεί να επιτευχθεί. Αντιθέτως, παρατηρούν µία αυξανόµενη επιδείνωση 
των όρων διαβίωσης ιδιαίτερα γι' αυτούς που ζουν σε φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισµό. Αντιλαµβάνονται ότι τα µέσα που στοχεύουν στην κοινωνική 
ενσωµάτωση δε βοηθούν τα άτοµα να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά αντίθετα τα 
πατρονάρουν και περιορίζουν το δικαίωµα συµµετοχής τους. 

• Οι συµµετέχοντες στη Συνδιάσκεψη ανησυχούν πολύ σχετικά µε την περαιτέρω 
απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την πείρα 
τους, παρόµοια µέτρα έχουν ως συνέπεια την κοινωνική περιθωριοποίηση και 
καθιστούν  στοιχειώδεις υπηρεσίες όπως η παροχή νερού ή ηλεκτρικού πιο δύσκολες 
και πιο ακριβές. 
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• Οι συµµετέχοντες πιστεύουν  ότι κύριοι κίνδυνοι αποκλεισµού που ενυπάρχουν σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό σ' όλα τα Κράτη Μέλη της Ένωσης, είναι η παιδική 
φτώχεια, η µειονεκτική θέση των γυναικών, η περιορισµένη πρόσβαση στο σύστηµα 
εκπαίδευσης και στο σύστηµα υγείας, τα ψηλά ποσοστά ανεργίας καθώς και η 
έλλειψη στέγης ή η αδυναµία απόκτησής της. Σε µερικές περιπτώσεις, το κοινωνικό 
σύστηµα ασφάλειας παρέχει ανεπαρκή ή καθόλου προστασία έναντι των κινδύνων 
αυτών. 

• ∆ιακρίσεις φυλετικές και άλλες είναι επιπλέον παράγοντες που οδηγούν στον 
κοινωνικό αποκλεισµό. Αφορούν ένα ευρύ φάσµα οµάδων ατόµων, όπως εθνικές 
µειονότητες [ιδιαίτερα τους Ροµά], άτοµα µε αναπηρίες, µονογονεϊκές οικογένειες, 
ηλικιωµένους, καθώς και µετανάστες. 

• Παράπονα εκφράσθηκαν για τον τρόπο που αντιµετωπίζονται οι αιτούντες άσυλο σε 
ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος δε συνάδει µε τη διασφάλιση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επίσης η κατάσταση των ανθρώπων που δεν έχουν 
έγκυρα πιστοποιητικά, όπως και των οικονοµικών µεταναστών, συχνά παραβιάζει 
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. 

• Η φτώχεια των ηλικιωµένων παίζει σηµαντικό ρόλο ιδιαίτερα στα  Κράτη Μέλη της 
Ανατολικής Ευρώπης. Το πρόβληµα προκύπτει  όπου οι κοινωνικές παροχές και 
υπηρεσίες συχνά δεν αντιµετωπίζουν τη φτώχεια. 

• Μολονότι οι κυβερνήσεις και οι δηµόσιες διοικήσεις σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 
έχουν µεγαλύτερη συναίσθηση του ζητήµατος της συµµετοχής των άµεσα 
ενδιαφερόµενων, οι αντιπροσωπείες διαπιστώνουν σοβαρές ανεπάρκειες ακόµη στην 
εφαρµογή.  Για παράδειγµα, αυτό ισχύει για τη συµµετοχή σε νοµοθετικές διαδικασίες, 
αλλά επίσης σε καθηµερινές διοικητικές πράξεις. 

• Το να είσαι σωστός δε σηµαίνει πάντα ότι αντιµετωπίζεσαι δίκαια. Οι εκπρόσωποι 
αναφέρουν σηµαντικά προβλήµατα στην ισχύ των νόµιµων δικαιωµάτων και ζητούν 
σχετικά να θεωρηθεί απαρέγκλιτη υποχρέωση των δηµοσίων φορέων να παρέχουν 
πληροφόρηση. 

Τα σηµεία που τονίσθηκαν παραπάνω κάνουν σαφές ότι η επιτυχηµένη κοινωνική 
ενσωµάτωση είναι µία ευχή αλλά όχι µία πραγµατικότητα για πολλούς ανθρώπους στην 
Ευρώπη. Η λύση των κοινωνικών προβληµάτων κατόπιν αυτού είναι µία κεντρική δοκιµασία 
για τη νοµιµότητα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής πορείας ενοποίησης. Η κοινωνική 
ενσωµάτωση δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς να συµβουλευθεί κανείς αυτούς που τους 
αφορά άµεσα, οι οποίοι µε τη σειρά τους προσδοκούν να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και 
να βελτιωθούν οι συνθήκες για µία ευρεία κοινωνική ολοκλήρωση σε µια ατµόσφαιρα 
ισότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει να βελτιώσει την κοινωνική συνοχή µέσα και µεταξύ των 
Κρατών Μελών. Η 6η Συνάντηση των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια έδωσε την ευκαιρία 
για µία ιδιαίτερα διεισδυτική µατιά στα αποτελέσµατα της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Η 
προσοχή εστιάσθηκε όχι στους πολιτικούς ή στους ακαδηµαϊκούς, αλλά στο να δοθεί φωνή 
στα "θύµατα" τα ίδια ως ειδικούς να υπερασπισθούν τη δική τους υπόθεση. ∆υνάµωσε την 
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ανταλλαγή απόψεων µεταξύ αυτών τους οποίους το πρόβληµα αφορά άµεσα, αλλά επίσης 
και µε πολιτικούς τεχνοκράτες και συνέδρους πού εκπροσωπούσαν ινστιτούτα και 
οργανισµούς όπως η Συνδικαλιστική Οµοσπονδία [ETUC] και το δίκτυο που προωθεί την 
ευηµερία και τα δικαιώµατα των παιδιών [Eurochild] πράγµα που βοήθησε τη δικτύωση. Η 
συνδιάσκεψη έκανε επίσης σαφές ότι "η Ευρώπη χρειάζεται πρόσωπα", όπως το έθεσε η 
πρόεδρος της συνδιάσκεψης Επίσκοπος Maria Jepsen. Είναι το µήνυµα στους άµεσα 
ενδιαφερόµενους. "Είσαι κάποιος! Σε γνωρίζουµε και σεβόµαστε την κατάσταση σου." Πίσω 
από αυτό βρίσκεται η βεβαιότητα ότι πολλές κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες, διάφορες 
πρωτοβουλίες και επιφορτισµένα άτοµα ήδη φροντίζουν ανθρώπους που βρίσκονται σε 
αντίξοες καταστάσεις. Τα αποτελέσµατα της Συνάντησης εκφράζουν αυτή την επίγνωση και 
επιπλέον πιστοποιούν εκδηλώσεις κοινωνικού αποκλεισµού που η κοινωνική Ευρώπη δεν 
µπορεί πλέον να ανέχεται. 

Το παραπάνω κείµενο αποτελεί περίληψη των χαιρετιστήριων οµιλιών και των δυο 
προέδρων της συνδιάσκεψης καθώς και των κεντρικών δηλώσεων των θεµάτων της 
ατζέντας της συνάντησης. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο παράρτηµα 
του παρόντος.     
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     Πλήρης  Έκθεση 
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1 Κοινή χαιρετιστήρια οµιλία από τους προέδρους της 
συνδιάσκεψης 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Φτώχειας [EAPN], οι 
Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια: Είναι καλό που υπάρχουν, 
αλλά θα ευχόµαστε να ήταν περισσότερο γνωστά και να λάµβαναν µεγαλύτερη υποστήριξη 
από όλες τις πλευρές και σ' όλα τα επίπεδα, ελπίζουµε όµως ότι κάποια µέρα θα έχουν 
εκπληρώσει το σκοπό τους και δε θα χρειάζονται. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να γίνει 
σύντοµα, και ίσως ποτέ. Ο αριθµός εκείνων που είναι φτωχοί, που διαβιούν σε απόλυτη 
ένδεια, συνεχώς αυξάνει χωρίς αµφιβολία. Περπατείστε  µέσα στις πόλεις ή µπείτε στο 
διαδίκτυο  και θα επιβεβαιωθεί αυτό το φαινοµένο που υπάρχει σ΄ολόκληρη την Ευρώπη. 
Αυτό κάνει αυτή τη Συνάντηση ακόµη πιο σηµαντική, στη διάρκεια της οποίας πρόκειται να 
γίνει µία ανταλλαγή απόψεων, να δοθεί ενθάρρυνση και άνθρωποι να συναντήσουν άλλους 
ανθρώπους που διαφορετικά δε θα γνώριζαν. Εδώ άνδρες και γυναίκες µε διαφορετικές 
ευθύνες που έχουν επηρεασθεί από το πρόβληµα µε διάφορους τρόπους, µπορούν να 
ακούσουν ο ένας τον άλλο και να αναπτύξουν απόψεις για τη φτώχεια του παρελθόντος και 
τη φτώχεια που ακόµη απειλεί. 

Είµαστε εξοικειωµένοι µε το ζήτηµα της φτώχειας µε διαφορετικούς τρόπους. Εγώ, η Maria 
Jepsen, είµαι Ευαγγελική-Λουθηρανή Επίσκοπος στο Αµβούργο εδώ και 15 χρόνια και 
ασχολούµαι ιδιαίτερα µε άτοµα που δεν έχουν στέγη ή εισόδηµα, καθώς και µε γυναίκες που 
ζουν σε φτώχεια. Εγώ, ο Ernst-Ulrich Huster, διεξάγω έρευνες για περισσότερα από 25 
χρόνια σε θέµατα σχετικά µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, συνεργαζόµενος µε 
προνοιακούς φορείς και ΜΚΟ αλλά και µε κρατικούς οργανισµούς καθώς επίσης και µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούµε να αισθανθούµε τις µεγάλες διαφορές, αλλά ταυτόχρονα 
εντυπωσιαζόµαστε από τη σηµαντική ευελιξία των φτωχών ανθρώπων, το πώς καταφέρνουν 
µε έµπνευση και δύναµη να δρουν αλληλέγγυα - όπως επίσης γνωρίζουµε τη συγκλονιστική 
άλλη άκρη, αυτή της κατάθλιψης, της παράλυσης και της περιθωριοποίησης. 

Η Βίβλος είναι ένας οδηγός για µας, και εδώ διαβάζουµε, κατ' αρχήν, ότι οι φτωχοί θα είναι 
πάντοτε µαζί µας, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένα σταθερό κάλεσµα να µην τους 
αποµονώνουµε, να µην τους εκµεταλλευόµαστε, αλλά να είµαστε οικτήρµονες και δίκαιοι µε 
αυτούς. Κρινόµαστε  από το αν σεβόµαστε τους φτωχούς και καθιστούµε δυνατό γι' αυτούς 
να ζουν σε κατάλληλες συνθήκες. Με την ευκαιρία της 50ης επετείου της υπογραφής της 
Συνθήκης της Ρώµης στις 25 Μαρτίου αυτού του χρόνου, η Κοινότητα των Προτεσταντικών 
Εκκλησιών στην Ευρώπη [CPCE] ανήγγειλε Πέντε καλές ευχές για το µέλλον της Ευρώπης. 
Αντιγράφουµε από την τρίτη ευχή: 

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη δικαιοσύνη. Παρά τα οικονοµικά επιτεύγµατα 
περίπου 80 εκατοµύρια άνθρωποι στην ΕΕ ζουν ακόµη στο όριο της φτώχειας και ένα παιδί 
στα πέντε απειλείται από τη φτώχεια. Περισσότεροι από 17 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι 
άνεργοι. Το χάσµα ανάµεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους διευρύνεται συνεχώς σε 
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Οι Προτεσταντικές εκκλησίες της Ευρώπης θέλουν µία 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να εξισορροπεί τις οικονοµικές και κοινωνικές της πολιτικές έτσι 
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ώστε να είναι αµοιβαία υποστηρικτικές και να καταπολεµούν τη φτώχεια και την κοινωνική 
περιθωριοποίηση στην Ευρώπη πιο δυνατά απ' όσο µέχρι σήµερα." 

Για να πετύχουµε αυτό, χρειαζόµαστε δύο πραγµατα: Πρώτον, όσοι ασχολούνται µε τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό πρέπει να µιλούν ο ένας µε τον άλλο, να ακούν ο ένας 
τον άλλο και να συζητούν µαζί προτάσεις. ∆εύτερον, πρέπει να συνδέσουµε στενά µεταξύ 
τους τις διάφορες δραστηριότητες, όπως πχ τις δραστηριότητες αυτής της συνδιάσκεψης, του 
EAPN, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ΜΚΟ, καθώς και άλλων φορέων µε τον τρόπο που 
ακριβώς σχεδιάσθηκε σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Λισσαβόνας και στη συνέχεια της 
Νίκαιας. Η απόφαση της Λισαβόνας του 2000 που έλεγε να κάνουµε την Ευρώπη όχι µόνο 
την πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία του κόσµου µέχρι το 2010, αλλά επίσης να 
πετύχουµε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, πρέπει να εφαρµοσθεί. Είµαστε µόλις τριάµισι  
χρόνια πριν το τέλος της διορίας. Γι' αυτό το λόγο η Συνάντηση αυτής της χρονιάς έχει τόσο 
µεγάλη σηµασία: Πρέπει να σταθούµε κριτικά και να εξηγήσουµε ποιοί µπορούν και ποιοί θα 
έπρεπε να είναι οι επόµενοι στόχοι. Οι δύο στόχοι της Λισσαβώνας δεν πρέπει να 
θεωρούνται ότι συνδέονται ασαφώς ή καθόλου. Η πιο δυναµική οικονοµία και η κοινωνική 
συνοχή πρέπει να αλληλοσυνδέονται. Την ίδια στιγµή προκύπτει ότι η Ευρώπη είναι 
υπεύθυνη και για κάτι άλλο: Μετανάστες προερχόµενοι από φτωχές ή εµπόλεµες περιοχές 
αυτού του κόσµου φθάνουν στην Ευρώπη µε ή χωρίς διαβατήρια και άδειες παραµονής. 
Αυτή η Ευρώπη είναι µέρος του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος που περιθωριοποιεί 
µεγάλα τµήµατα του παγκόσµιου πληθυσµού από κοινωνικής πλευράς. Η φτώχεια κοι ο 
κοινωνικός αποκλεισµός µέσα και µακριά από την Ευρώπη είναι σύνθετα ζητήµατα που 
µπορούν να µας οδηγήσουν σε διαφωνίες, αλλά που επίσης µπορούν να µας κάνουν να 
αναζητήσουµε στρατηγικές που θα µας πάνε πάρα πέρα. Ας προσπαθήσουµε µαζί να 
πετύχουµε το τελευταίο. 

       Βishop Maria Jepsen                                                                                             

Northelbian Evangelical-Lutheran Church, Hamburg                                                    

Prof. Dr. Ernst- Ulrich Huster 

Evangelical University of Applied Science                                                                         

Rhineland/Westphalia-Lippe Bochum      
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2 Εναρκτήρια οµιλία και χαιρετιστήριοι λόγοι 

Εναρκτήρια οµιλία                                     

"Ευθύνη για το σύνολο - Σεβασµός για το άτοµο - Για µία Ευρώπη µε κοινωνικό πρόσωπο" 

Franz Muntrfering, Οµοσπονδιακός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Χαιρετιστήριοι λόγοι 

Vladimir Spidla, Επίτροπος της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και τις 
Ίσες ευκαιρίες 

Lauri Sivonen, Σύµβουλος - Γραφείο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης 

Αναφορά βασισµένη σε εµπειρία 

Virginie Poilvert, Συµµετείχε στην 5η Συνάντηση Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια 

 

 

 

 

Ο Γερµανός Οµοσπονδιακός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Franz 
Muntefering, έθεσε µία σαφή πολιτική αρχή στο κέντρο του λόγου του: "Οι πολιτικοί είναι 
υπεύθυνοι για το σύνολο. Και πρέπει να σέβονται το άτοµο." Συνεπώς, ο αγώνας κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι µόνο θέµα 
ανθρώπινης συµπόνοιας, αλλά εξυπηρετεί και το καλώς εννοούµενο συµφέρον της 
κοινωνίας ως συνόλου. Στην πολιτική εφαρµογή και παρά τις διαφορετικές παραδόσεις στα 
27 Κράτη Μέλη, η Ευρώπη µπορεί να επικαλεσθεί κοινές κοινωνικές αξίες και ιδέες. Για 
παράδειγµα, η ιδέα του κράτους πρόνοιας, της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής 
εταιρικότητας κατά βάση ισχύει σ' όλα τα µέρη της Ευρώπης. Και: "Έχουµε µία κοινή 
αντίληψη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και µίας δίκαιης πολιτείας. Αυτό οδηγεί τις πράξεις 
µας και επιβάλλει µία υποχρέωση στην πολιτική αρένα." Μία από τις κύριες προκλήσεις για 
την Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική  είναι να διαπλάσει την εσωτερική αγορά ως κοινωνική 
αγορά και να συλλογισθεί πάνω στα οικονοµικά, οικολογικά και κοινωνικά ζητήµατα ως να 
είναι ένα σύνολο.To γνωµικό της Γερµανικής Προεδρίας είναι: "Να ενώσουµε τις δυνάµεις για 
µία κοινωνική Ευρώπη - για ένα κοινωνικό κόσµο!" 

Ο Υπουργός Muntefering τόνισε ότι οι εθνικές παραδόσεις ήταν κυρίαρχοι παράγοντες στην 
κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό κάλεσε για µία πλήρη και βαθιά ανταλλαγή εµπειρίας - "µε 
περισσότερο θάρρος να στοχεύσουµε σε πιο συγκεκριµµένους σκοπούς και µε σαφήνεια και 
διαφάνεια να αναφερθούµε στην πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε ανάλογους τοµείς. Η 
Γερµανική Προεδρία αναλαµβάνει δράση σχετικά, ώστε οδηγίες κοινωνικής πολιτικής να 
υιοθετηθούν στην Αναθεώρηση των Ολοκληρωµένων Οδηγιών [Revision of the Integrated 

"Η Ευρώπη είναι µία από τις πλουσιώτερες περιοχές στη γη. 

∆εν θα έπρεπε να αφήνει κανέναν αδιάφορο το ότι άνθρωποι ζουν στη φτώχεια ακόµη και 
εδώ." 

Franz Muntefering 
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Guidelines] το 2008. Αυτό δεν αποσκοπεί µόνο στο να διατυπωθούν "ελάχιστα επίπεδα 
(standards)”, αλλά και στο να επισηµανθεί η κοινωνική πρόοδος που αποµένει να 
πραγµατοποιηθεί." 

Ένα κύριο έργο που πρέπει να διεκπεραιώσει η κοινωνική πολιτική - σύµφωνα µε τον 
Υπουργό Muntefering - είναι να παράσχει χώρο για όλους τους ανθρώπους στον οποίο αυτοί 
θα µπορούν να συµµετέχουν. Κατά την άποψη του Υπουργού Muntefering, τα ακόλουθα τρία 
ζητήµατα έχουν κεντρική σηµασία για µία πολιτική κοινωνικής ενσωµάτωσης: 

• Η εκπαίδευση θέτει το θεµέλιο για µία αυτοπροσδιοριζόµενη ζωή. Είναι ένα 
ανθρώπινο δικαίωµα και προηγείται όλων των συλλογισµών. Οι ίσες ευκαιρίες 
εξαρτώνται από τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που είναι διαθέσιµες από την αρχή 
ώστε οι άνθρωποι να µην εγκλωβίζονται σε µία κατάσταση που τους αφήνει χωρίς 
προοπτικές και αντιµέτωπους µε τον κοινωνικό αποκλεισµό. Έτσι η ατοµική τροχιά 
της φτώχειας µπορεί να διακοπεί το συντοµώτερο δυνατό. 

• Το να έχει κανείς δουλειά όχι µόνο διασφαλίζει τα προς το ζην, αλλά επίσης σηµαίνει 
σεβασµό, αναγνώριση και σε ιδανική περίπτωση ένα βαθµό αυτογνωσίας. Ιδωµένος 
από αυτή την άποψη, ο σκοπός της πλήρους απασχόλησης είναι ισοδύναµος µε τη 
διατήρηση της αρχής της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Υπάρχει µία έλλειψη θέσεων 
εργασίας ιδιαίτερα στην κατηγορία της χαµηλής εξειδίκευσης. Για να βελτιωθούν οι 
ευκαιρίες απασχόλησης είναι απαραίτητες συγκεκριµένες δεξιότητες και η δια βίου 
εκπαίδευση. Η Γερµανική Προεδρία συνοψίζει τις αντίστοιχες προσπάθειες κάτω από 
τον όρο "καλές δουλειές' ["good jobs']. Αυτό το αίτηµα περιλαµβάνει περισσότερες 
θέσεις εργασίας και δίκαια µεροκάµατα, νόµιµη ασφάλιση, υγιεινές συνθήκες 
εργασίας, επαγγελµατική απασχόληση συµβατή µε την οικογενειακή ζωή και επαρκείς 
ευκαιρίες για περαιτέρω επαγγελµατική εξάσκηση. 

• ΄Ένα τρίτο καίριο προαπαιτούµενο για την πραγµατοποίηση του δικαιώµατος 
κοινωνικής συµµετοχής  είναι η πρόσβαση σε ικανοποιητική στέγη σ' ένα περιβάλλον 
όπου αξίζει κανείς να ζει. 

Η πολιτική που αντιµετωπίζει τους ανθρώπους µε σοβαρότητα δεν µπορεί να υποσχεθεί 
πως θα ξεπεραστεί γρήγορα η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός: "Η πρόοδος είναι 
δυνατή!" - αυτή είναι µία ισχύουσα δέσµευση και αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισµός 
για την [Ευρωπαϊκή] πολιτική. Οι πολιτικοί µπορεί να µην οµολογούν το γεγονός ότι 
υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποκλεισµένοι από τούς τρεις παραπάνω τοµείς της ζωής. 
Για να προωθηθεί η κοινωνική ενσωµάτωση υπάρχει ανάγκη, από τη µία πλευρά για 
περισσότερη υπευθυνότητα και από την άλλη για δικαίωµα σε αξιόπιστη κρατική υποστήριξη. 
Η ιδέα του κράτους πρόνοιας που θα οργανώσει την αλληλεγγύη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ 
σύµφωνα µε τον Υπουργό, όµως χρειάζεται επίσης µεγαλύτερη δηµόσια αποφασιστικότητα 
αλλά και ιδιωτική πρωτοβουλία. 

 

 
"Αν εµείς οι πολιτικοί επιθυµούµε να κατανοήσουµε τις διαστάσεις των αναγκών σας και 
να εκτιµήσουµε τί αποτέλεσµα πρόκειται να έχουν τα µέτρα για την αντιµετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, πρέπει να προσέξουµε τί έχετε να µας πείτε." 

Vladimir Spidla 
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O Επίτροπος της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαιρίες, 
Vladimir Spidla, πιστεύει ότι η καθηµερινή πολιτική πρακτική υπολείπεται αρκετά από το να 
δώσει ευκαιρίες για µεγαλύτερη εµπλοκή των άµεσα θιγοµένων από τη φτώχεια στην 
πολιτική διαδικασία και να αφουγκρασθεί τις ανάγκες τους. Εν τέλει, η υπεύθυνη πολιτική 
εξαρτάται ακριβώς από τις φωνές εκείνων που είναι άµεσα ενδιαφερόµενοι, γιατί µόνον αν 
αυτοί µπορέσουν να εκφράσουν και να προωθήσουν τα αιτήµατά τους τότε οι 
δραστηριότητες της κοινωνικής πολιτικής µπορούν να είναι οι σωστές γι' αυτούς. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειληµµένα ασχοληθεί µε το πρόβληµα της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στην 50ετή ιστορία της. Μπορεί να παρατηρηθεί εδώ ότι τα ζητήµατα 
κοινωνικής συνοχής και ολοκλήρωσης γίνονται συνεχώς πιο επείγοντα σε µία Ένωση η 
οποία µεγαλώνει και µαζί της µεγαλώνουν κι αυτά τα ζητήµατα ενώ γίνονται πιο πολύπλοκα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε σ' αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του Άµστερνταµ το 1997 και 
διεύρυνε τις αρµοδιότητες της Κοινότητας στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας. Στη βάση 
της γνώσης ότι "ο αριθµός των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και σε 
κοινωνικό αποκλεισµό στην Ένωση είναι απαράδεκτος" οι Αρχηγοί των Κρατών και 
Κυβερνήσεων αποφάσισαν στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας το 2000 να 
καταπολεµήσουν αποτελεσµατικά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό µέχρι το 2010 
σ΄όλα τα Κράτη Μέλη. 

Αν κανείς κοιτάξει προσεκτικά τα αποτελέσµατα της Κοινής Έκθεσης για την Κοινωνική 
Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το Φεβρουάριο 2007,  βρίσκει παρ' όλα αυτά ότι ο κίνδυνος της φτώχειας είναι ακόµη υψηλός 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ένα µέσο όρο 16% το 2004. Την ίδια στιγµή, οι αριθµοί δείχνουν 
ένα σηµαντικό άνοιγµα ευηµερίας µεταξύ αλλά και µέσα στα Κράτη Μέλη - όπως επίσης µία 
εξάπλωση των κινδύνων της φτώχειας µε βάση το φύλο. H Κοινή Έκθεση επίσης 
υπογραµµίζει την ανάγκη να συµµετέχουν περισσότερο όλοι οι σχετικοί αρµόδιοι της 
κοινωνίας των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι στο σχεδιασµό εθνικών στρατηγικών για τον 
αγώνα ενάντια στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό. Η προώθηση της 
συµµετοχικότητας είναι βασικό στοιχείο στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Ο σκοπός δεν είναι µόνο να ακούσει κανείς τους άµεσα ενδιαφερόµενους, αλλά 
επίσης να τους εµπλέξει στην πολιτική διαδικασία µε σωστό τρόπο. 

Ο Επίτροπος Spidla είπε ότι σε µεγάλο βαθµό λόγω της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού για 
την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση [Οpen Method of Coordination for 
Social Protection and Social Inclusion - OMC], ένα αδρό σύστηµα αναφοράς έχει 
δηµιουργηθεί µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στη διάθεσή του σηµαντικές ποσοτικές 
µελέτες για τις τάσεις της κοινωνικής κατάστασης στην Ευρώπη. Εν τούτοις, δεν υπάρχουν 
ακόµη ποιοτικές µελέτες που να περιγράφουν και να αναλύουν τις καταστάσεις που βιώνουν 
οι άνθρωποι µε συγκεκριµµένους όρους. Η εµπειρία εκείνων τους οποίους αφορά το 
πρόβληµα δεν έχει τύχει συστηµατικής κάλυψης και επεξεργασίας. Ως εκ τούτου είναι 
σπουδαίο γι' αυτές τις οµάδες των ατόµων να εµπλακούν περισσότερο από πριν στις 
συζητήσεις και έρευνες. Οι Ευρωπαϊκές Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια 
υπογραµµίζουν αυτό το δικαίωµά τους. Όπως είπε ο Επίτροπος Spidla, αυτές δηµιουργούν 
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ένα forum για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ ανθρώπων που δοκιµάζουν φτώχεια και 
πολιτικών τεχνοκρατών. Οι Συναντήσεις προσφέρουν το βήµα για  να ακούσει ο ένας τον 
άλλο, να τον καταλάβει και να πάρει πληροφορίες. Εν τέλει, οι Συναντήσεις έχουν βοηθήσει 
µέσα στα χρόνια να βαθύνει η κατανόηση της πολυδιάστατης φύσης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού εξηγώντας τη µε βάση προσωπικές πραγµατικότητες. 

Έχει γίνει επίσης σαφές µέσα από αυτή την ανταλλαγή εµπειρίας ότι µία αποτελεσµατική 
πολιτική κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει να συσχετισθεί µε 
πολλές διαστάσεις του προβλήµατος οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. 
Αυτές περιλαµβάνουν παροχές κοινωνικής πολιτικής, όπως πρόσβαση σε εργασία που 
εξασφαλίζει τα προς το ζην, ασφάλεια ίσης εκπαίδευσης και ευκαιριών επαγγελµατικής 
εξάσκησης, πρόσβαση σε σωστή φροντίδα υγείας, καθώς και πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά 
και υπηρεσίες συνολικά. 

Ο Επίτροπος Spidla επισήµανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να ενδυναµώσει την 
κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Έχει µία ποικιλία εργαλείων στη διάθεση της σε σχέση µε 
την εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων που γράφτηκαν στα πλαίσια της OMC 
[Ανοιχτή Μέδοθος Συντονισµού], των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Κοινοτικού 
Προγράµµατος PROGRESS που επανενεργοποιήθηκε το 2007. Ποικίλες πρωτοβουλίες της 
Ευρωπϊκής Επιτροπής στοχεύουν στο να τραβήξουν την προσοχή σε ορισµένες οµάδες που 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως προωθώντας σχέδια προς βελτίωση των 
ευκαιριών εργασίας ώστε να γίνουν προσιτές σε εκείνους που είναι µακροχρόνια άνεργοι. 

Το 2007 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Για να βεβαιωθούµε ότι το 
σύνθηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  "Ενότητα µέσα στη ∆ιαφορετικότητα" [in varietate 
concordia] δεν είναι λόγια του αέρα, πρέπει να τονίσουµε καθαρά τη σχέση µεταξύ της 
πολιτικής για την προώθηση ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Όµως στην 
Ευρωπαϊκή πορεία ολοκλήρωσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν µε µόνιµο τρόπο και οι 
πολίτες. Υπό αυτή την έννοια, η 6η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια 
βοηθά να προωθηθεί ο αγώνας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού σε όλα 
τα επίπεδα. 

 

 

 

 

Ως Σύµβουλος στο Γραφείο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Συµβούλιο της 
Ευρώπης, o Lauri Sivonen εκφώνησε τη χαιρετιστήρια οµιλία εκ µέρους του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. Κατά την άποψη του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Thomas 
Hammarberg, η 6η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια είναι µία καλή 
ευκαιρία να αξιολογήσουµε την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση µε τη στρατηγική της 
Λισαβόνας. Το Κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στο ερώτηµα του τί έχει επιτευχθεί στην 
Ευρώπη και εάν η Ένωση πρόκειται να επιτύχει τους στόχους της µέχρι το 2010. 

"Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν είναι απλώς η πολυτέλεια µίας µικρής προνοµιούχας 
τάξης. [...] Η φτώχεια εµπεριέχει µία προσβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αλλά 
επίσης λειτουργεί ως ανυπέρβλητο εµπόδιο στο να απολαµβάνει κανείς τα πολιτικά και 
κοινωνικά δικαιώµατα." 

Lauri Sivonen
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Μία µεγάλη απόσταση έχει καλυφθεί από την πρώτη Συνάντηση το 2001, όταν τέθηκε το 
ζήτηµα πώς εκείνοι που είναι άµεσα ενδιαφερόµενοι θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στην 
εφαρµογή και την αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Έκτοτε, αυτές οι Συναντήσεις 
γίνονται σε ετήσια βάση - πράγµα που δείχνει ότι αποτελούν µία κύρια και γόνιµη συµβολή 
στην εφαρµογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Ταυτόχρονα οι Συνατήσεις καθιστούν ευκρινή τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να αναπτυχθεί η δράση κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού πάντοτε 
σε συνεργασία µε εκείνους τους οποίους αφορά το πρόβληµα και µε εκείνους που 
εκπροσωπούν τα συµφέροντά τους. 

Παρά ταύτα η Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση, 
η οποία παρουσιάσθηκε από τον Επίτροπο Spidla στις 20 Φεβρουαρίου 2007, δείχνει επίσης 
ότι πολλοί άνθρωποι παραµένουν περιθωριοποιηµένοι στο µέσο µίας ευηµερούσας 
Ευρώπης. Από τους Ευρωπαίους άνδρες και γυναίκες 16% ζουν σε φτώχεια και 10% σε 
νοικοκυριά που πλήττονται από την ανεργία. Και µολονότι µπορεί να παρατηρηθεί µία 
αυξάνουσα δηµόσια ευαισθητοποίηση σε θέµατα σχετκά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό, 
πολλοί φτωχοί άνθρωποι παραµένουν στιγµατισµένοι και µειονεκτούντες. 

Ως οργανισµός ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το Συµβούλιο της Ευρώπης επίσης ασχολείται µε 
θέµατα που αφορούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Το Συµβούλιο της Ευρώπης 
έχει υιοθετήσει δύο σηµαντικές συµβάσεις για να εξασφαλίσει τα θεµελειώδη δικαιώµατα, την 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Βασικών 
Ελευθεριών για τα πολιτικά δικαιώµατα και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Καταστατικό Χάρτη για 
τα κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα. Ένας από τους πιο σηµαντικούς σκοπούς που 
επιδιώκει εδώ το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι να προστατεύσει τα κοινωνικά δικαιώµατα. 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν είναι προνόµιο συγκεκριµµένων οµάδων πληθυσµού. Τα 
κοινωνικά και τα οικονοµικά δικαιώµατα υποστηρίζουν τα πολιτικά δικαιώµατα - και 
αντίστροφα! Άνθρωποι που ζουν σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό δεν έχουν πρόσβαση 
σ' αυτά τα δικαιώµατα. Άνθρωποι που διεξάγουν ένα καθηµερινό αγώνα επιβίωσης δεν 
µπορούν να πάρουν µέρος στη δηµόσια ζωή. 

Ένας από τους σκοπούς της Συνάντησης είναι -σύµφωνα µε τον Sivonen - να τραβήξει την 
προσοχή  σε παραδείγµατα επιτυχηµένης ενσωµάτωσης. Στις 23 Μαϊου 2007, το Συµβούλιο 
της Ευρώπης, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε µία νέα Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρµα Συζήτησης για ηθικά σωστές πρωτοβουλίες προς καταπολέµηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισµού σ' ένα πνεύµα αλληλεγγύης. Αυτό το σχέδιο είναι ιδιαίτερο 
στο ότι σταθερά επιζητεί να εµπλέξει τους ενδιαφερόµενους και όχι πρωτίστως να παρέχει 
βοήθεια σ' αυτούς µέσω διαφόρων θεσµών. 

Η ξενοφοβία και ο ρατσισµός είναι κεντρικά Ευρωπαϊκά ζητήµατα σήµερα. Το παράδειγµα 
των Ροµά καταδεικνύει πώς ο ρατσισµός και η ξενοφοβία µπορούν να συνδέονται µε µορφές 
ακραίας φτώχειας. Οι Ροµά είναι θύµατα διάκρισης σε πολλούς τοµείς, όπως στο σύστηµα 
εκπαίδευσης ή υγείας, στην αγορά εργασίας ή στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Μία 
επί πλέον αιτία ανησυχίας είναι το ζήτηµα της παιδικής φτώχειας. Φτώχεια και κοινωνικός 
αποκλεισµός έχουν άµεση επίπτωση στη νοητική και φυσική υγεία των παιδιών και στις 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες τους. 
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Συνοψίζοντας, ο Sivonen ανέφερε ότι η φτώχεια πάντα συνεπάγεται αποκλεισµό των 
θιγόµενων από τα δικαιώµατα τους. Ως εκ τούτου µία πολιτική που έχει σαν στόχο τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό πρέπει να διασφαλίζει για όλους την πρόσβαση  στα 
δικαιώµατα συµµετοχής στην κοινωνία. Αυτό περιλαµβάνει εξ ίσου το δικαίωµα στην 
εκπαίδευση, στην επαγγελµατική εξάσκηση και στην  εργασία, το δικαίωµα σε κατάλληλη 
στέγη και σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. Η προσέγγιση της πάλης κατά της 
φτώχειας µέσω της εφαρµογής των ανθρώπινων δικαιωµάτων αποσκοπεί στο να κάνει 
ικανούς τους ανθρώπους να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στο µέγιστο βαθµό. 

 

 

 

 

 

Έχοντας παρακολουθήσει ως µέλος της Γαλλικής αποστολής την 5η Ευρωπαϊκή Συνάντηση 
Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια, η Virginie Poilvert αναφέρθηκε στην εµπειρία της και στις 
εντυπώσεις της. Συνδύασε αυτή την ανασκόπηση µε τις προσδοκίες της για παρούσα 
συνδιάσκεψη. Η συνάντηση του προηγούµενου χρόνου υπήρξε µία µέγιστη ευκαιρία για την 
πρόκληση δηµόσιας ευαισθητοποίησης. Προσέφερε σε ανθρώπους που βιώνουν φτώχεια 
την ευκαιρία να αναλάβουν δράση για τους εαυτούς τους και τους άλλους. Εδώ, οι 
συµµετέχοντες είναι από πολύ καιρό στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού και κατανοούν επίσης ότι οι αλλαγές κατά πρώτον χρειάζονται χρόνο και κατά 
δεύτερον δεν µπορούν να επιτευχθούν παρά µόνο σε συνεργασία µε πολλούς άλλους 
παράγοντες. Οι Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη Φτώχεια είναι ένα σπουδαίο 
εργαλείο ως προς αυτό. 

Η Virginie Poilvert ανέφερε ότι η πολύπλοκη κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει γίνει κατανοητή στους συµµετέχοντες µέσα από πολλά παραδείγµατα πραγµατικών 
καταστάσεων, όπως έχουν γίνει γνωστές και οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση µε το 
βαθµό κοινωνικής ασφάλειας. Το να είσαι φτωχός στην Ευρώπη δε σηµαίνει ότι είσαι εξ ίσου 
φτωχός! Οι δυσκολίες που έχουν  να ξεπεράσουν οι άνθρωποι διαφέρουν ευρέως. Κατ' αυτό 
τον τρόπο, η Συνάντηση επίσης παρείχε την ευκαιρία να συλλογισθούµε πάνω στις 
προσωπικές εµπειρίες φτώχειας. 

Κατά την άποψή της, η Συνάντηση των Βρυξελλών ήταν µία καλή ευκαιρία να αυξηθεί η 
συµµετοχή αυτών τους οποίους αφορά το πρόβληµα. Οι εκπρόσωποι βρήκαν, κατά πρώτον, 
ένα forum για να ανταλλάξουν απόψεις και να νιώσουν αλληλέγγυοι, ενώ κατά δεύτερον 
αισθάνθηκαν να αντιµετωπίζονται πιο σοβαρά από τους πολιτικούς παράγοντες. Η 
συµµετοχή σ' αυτές τις συναντήσεις έχει επίσης συγκεκριµµένο αποτέλεσµα στη Γαλλία. Για 
παράδειγµα, η οργάνωση τοπικών και διακρατικών συναντήσεων έχει γίνει σε συνεργασία µε 
κοινωνικούς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Ο σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι να 
γνωρισθούν µεταξύ τους κοινωνικοί λειτουργοί και άνθρωποι που βιώνουν φτώχεια 
προκειµένου να αναπτύξουν µορφές συγκεκριµµένης συνεργασίας. Το ζήτηµα είναι να 

"Αυτές οι Συναντήσεις µας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουµε ο ένας τον άλλο και 
να πάρουµε δύναµη ώστε να µεταφέρουµε σε άλλους ανθρώπους που δοκιµάζουν 
φτώχεια την ιδέα της συµµετοχής. Για την αντιπροσωπεία µας ήταν σαν να πήραµε µία 
ανάσα από φιάλη οξυγόνου!" 

Virginie Poilvert 
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τραβήξεις την προσοχή των πολιτικών που αποφασίζουν ώστε να καταλάβουν ότι υπάρχουν 
απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήµατα. Μία άλλη άµεση συνέπεια της 5ης Ευρωπαϊκής 
Συνάντησης υπήρξε η δηµιουργία του σωµατείου "Η Φωνή του Πολίτη"  ["La parole du 
citoyen"] που φέρνει µαζί τους ανθρώπους που άµεσα επηρεάζονται από τη φτώχεια και 
τους κοινωνικούς λειτουργούς. 

Σε σχέση µε τη Συνάντηση αυτού του χρόνου, η Virginie Poilvert εξέφρασε την ελπίδα ότι θα 
υπήρχε η ευκαιρία, µε βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία, να συζητηθούν τα βήµατα που πρέπει 
να γίνουν πάρα πέρα. Η Στρατηγική της Λισαβόνας σκοπεύει να κάνει ζωτική πρόοδο στον 
αγώνα κατά της φτώχειας µέχρι το 2010. Το ερώτηµα είναι ποιές εξελίξεις είναι ορατές εδώ 
στα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Virginie Poilvert παρέπεµψε στις προαναφερθείσες 
κεντρικές προσεγγίσεις στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: Την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σ' ένα αξιοπρεπές εισόδηµα και στέγη, την ενσωµάτωση 
των µεταναστών, τη συµµετοχή των άµεσα ενδιαφερόµενων, κλπ. Τόνισε τη σπουδαιότητα 
της συνέχισης του αγώνα γι' αυτόν το σκοπό ώστε να δηµιουργήσουµε την κοινωνική 
Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της. Οι Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν τη 
Φτώχεια ήταν µία ευκαιρία να συναντηθούν εδώ, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να 
ξεφύγουν από την παθητικότητά τους. Παρ' όλ' αυτά δε θα πρέπει να λησµονηθεί ότι είναι 
αναγκαίο να ακολουθήσει δράση στη βάση -διαφορετικά όλα αυτά θα µείνουν απλώς κούφια 
λόγια. 
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3 « Τι επιδιώκουµε, που βρισκόµαστε» 

Κάτω από τον τίτλο «τι επιδιώκουµε, που βρισκόµαστε» είκοσι πέντε εθνικές αποστολές, η 
ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιτροπή κοινωνικής προστασίας, το βελγικό Οµοσπονδιακό 
Υπουργείο για την κοινωνική ένταξη καθώς και το ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την καταπολέµηση 
της φτώχειας, συνόψισαν την εµπειρία τους από τις προηγούµενες πέντε συναντήσεις και 
αποτύπωσαν τα αποτελέσµατα σε τρισδιάστατα αντικείµενα. Συνδεδεµένη µε αυτό ήταν η 
ερώτηση για το πώς η ενσωµάτωση των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια επιδρά στην 
διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. Οι παρουσιάσεις οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε τα πεδία 
δράσης και οι κεντρικές δηλώσεις τους περιγράφονται πιο κάτω. Μερικές παρουσιάσεις 
ανήκαν σε διάφορες θεµατικές οµάδες εφόσον ήταν εστιασµένες σε διαφορετικά θέµατα. 

Φτώχεια και συµµετοχικότητα 

Οι παρουσιάσεις από Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο και Πορτογαλία έδειξαν 
καθαρά πως η φτώχεια µπορεί να είναι το συνώνυµο µιας κοινωνίας που έχει χάσει την 
ισορροπία της. Αυτό έχει εφαρµογή ασχέτως των διαφορετικών οικονοµικών επιπέδων σαν 
αυτά που υπάρχουν µεταξύ της Γαλλίας και της Βουλγαρίας. Η φτώχεια και η εµπειρία του 
κοινωνικού αποκλεισµού είναι σχετικές όσον αφορά την οικονοµική άνθιση της κάθε 
κοινωνίας, κάτι που εξηγεί γιατί οι διαφορετικές συνθήκες που αντιµετωπίζονται από εκείνους 
που τους αφορά το πρόβληµα σε κάθε µια χώρα είναι δύσκολο να συγκριθούν µε εκείνες των 
άλλων χωρών σε στατιστικούς όρους.  Αν εν τούτοις κάποιος εστιάσει στην οπτική του για 
τους ανθρώπους θα δει µέσω των παρουσιάσεων πως η συγκεκριµένη εµπειρία της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και η συνακόλουθη έλλειψη συµµετοχής και 
πραγµατοποίησης ευκαιριών είναι τόσο καθολική όσο η υπογραµµισµένη κατανοµή 
συγκορύσεων και πολιτικών διενέξεων. 

Η βουλγαρική αντιπροσωπεία εκφράστηκε µέσω της παρουσίασης αντικειµένων χωρίς 
νόηµα (µια κούπα χωρίς πάτο, ένα πλαστικό τσιγάρο) για τους ανθρώπους που ασθάνονται 
αποκλεισµένοι από την συµµετοχή στην κοινωνική ζωή συνεπεία της αποµόνωσης και του 
στιγµατισµού. Η φτώχεια γίνεται αντιληπτή σαν απώλεια της έννοιας. Εν τούτοις το να 
ασχολείσαι µε την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού δεν είναι 
µόνο µια ερώτηση για το πώς τα άτοµα µπορούν καλύτερα να ενταχθούν στην κοινωνία. 
Είναι επίσης ζήτηµα πολιτικού δηµόσιου διαλόγου για το πώς οι πηγές µιας κοινωνίας θα 
µπορούσαν να κατανεµηθούν. Είναι κοινωνικά δίκαιο – όπως η βουλγαρική αντιπροσωπεία 
ρωτά- αν η Κυβέρνηση ξοδεύει χρήµατα για στρατιωτικούς εξοπλισµούς ενώ την ίδια στιγµή 
πολλοί συνταξιούχοι δεν λαµβάνουν ικανοποιητική σύνταξη; 

Η κυπριακή αντιπροσωπεία εξέτασε αυτή τη σκέψη και αναρωτήθηκε πως µπορεί να 
ενδυναµωθεί η συµµετοχή των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια στην πολιτική 
διαδικασία. Επίσης ή ίσως ιδιαίτερα σε µια χώρα όπου η φτώχεια είναι κάτι παραπάνω από 
ένα φαινόµενο περιθωριοποίησης, το πρόβληµα ανακύπτει από την πολιτική επιρροή των 
κοινωνικών µειονοτήτων. Ενώ στη Βουλγαρία όλοι γνωρίζουν για τον κοινωνικό αποκλεισµό 
των ατόµων της τρίτης ηλικίας ασκείται ακόµη πίεση στην Κύπρο για τους ενδιαφερόµενους 
έτσι ώστε να βρεθούν σε συλλογική συνείδηση.       
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Όπως αναδείχθηκε από την συνεισφορά της Κύπρου υπάρχουν δύο συγκεκριµένα πιεστικά 
προβλήµατα: πρώτον, οι δυσκολίες στο να βρεθούν εθνικές και ευρωπαϊκές 
χρηµατοδοτήσεις για κοινωνικά προγράµµατα και δεύτερον ο αργός ρυθµός αλλαγής που 
έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα για τους ανθρώπους.  

Μια κοινωνία που σκοπό έχει να βρει την ισορροπία της πρέπει να δέχεται τους ανθρώπους 
που έχουν βιώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό σαν πλήρη µέλη της. Πρέπει να 
σέβεται τα δικαιώµατά τους και να αυξάνει τη συµµετοχικότητά τους. Η παρουσίαση της 
γαλλικής αντιπροσωπείας έδειξε πως µε µικρά βήµατα µπορεί να υπάρξει αφύπνιση για την 
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Εδώ οι συναντήσεις των 
ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια έχουν επίδραση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Για 
παράδειγµα, ένας αριθµός πρωτοβουλιών συµβαίνουν στις οποίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να τραβήξουν την προσοχή στις δικές τους συνθήκες και µε δραστήριο τρόπο να 
επικαλούνται τα δικαιώµατά τους για συµµετοχή. Το µήνυµα εδώ είναι να µην αφεθεί κάποιος 
να παγιδευθεί στην αποµόνωση. Η συµµετοχή χρειάζεται πολιτκές και κοινωνικές συνθήκες 
ανοιχτές στην συµµετοχικότητα αλλά το ίδιο σηµαντική είναι η θέληση του καθενός 
τουλάχιστον να αναλάβει ενεργή δράση στην εφαρµογή των θεµελιωδών αξιών της 
«ελευθερίας, ισότητας, συµµετοχής» που συµβολίστηκαν στο αντικείµενο της γαλλικής 
αποστολής. Τελικά είναι µόνο µέσω της µόνιµης πίεσης από τη βάση που η πολιτική 
διαδικασία θα µπορέσει να είναι ανοιχτή στους ενδιαφερόµενους.  

Η αντιπροσωπεία του Ηνωµένου Βασιλείου επίσης θεώρησε πως τα συµµετοχικά 
δικαιώµατα των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια ζηµιώνονται µε πολλούς τρόπους. Κατά τη 
γνώµη τους η υπόσχεση για κοινωνική συµµετοχή µπορεί να απεικονιστεί σαν µια εξώπορτα 
στην οποία έχουν τοποθετηθεί διάφορες µπάρες. Ρατσισµός, όλων των ειδών οι διακρίσεις, 
έλλειψη εργασιακών ευκαιριών, περιορισµένη πρόσβαση σε κοινωνικές και πολιτιστικές 
υπηρεσίες, όλα αυτά οδηγούν τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια αυξητικά να ζουν 
σ’ένα παράλληλο κόσµο µε την πλειοψηφία της κοινωνίας. Εδώ το παράδειγµα του 
Ηνωµένου Βασιλείου επίσης δείχνει πως είναι δυνατή η µεγαλύτερη συµµετοχικότητα. Για 
παράδειγµα η οµάδα έδειξε πως ποιοτικές έρευνες µεταξύ αυτών που τους αφορά το 
πρόβληµα και το προσχέδιο των εθνικών σχεδίων δράσης ενάντια στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβώνας έχει σίγουρα οδηγήσει 
στη µεγαλύτερη συµµετοχικότητά τους.  

Το παράδειγµα της πορτογαλικής αντιπροσωπείας επίσης δείχνει πόσο µεγαλύτερη 
συµµετοχικότητα µπορεί να οργανωθεί για παράδειγµα στο πεδίο της εργασίας µε άτοµα της 
τρίτης ηλικίας. Η απασχόληση και οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αναπτύσσονται για 
τα µειονεκτούντα άτοµα της τρίτης ηλικίας στα πλαίσια του προγράµµατος µε τίτλο 
«νοµιµοποιητική συµµετοχικότητα» µερικώς σε συνεργασία µε τοπικές εταιρίες. Το 
αντικείµενο της αντιπροσωπείας –ένα πορσελάνινο πιάτο ζωγραφισµένο µε λουλούδια 
κατασκευασµένο κατά τη διάρκεια του προγράµµατος- συµβολίζει εδώ πως τα άτοµα της 
τρίτης ηλικίας εξαιτίας της εµπειρίας και των προσόντων τους µπορούν να µεταµορφώσουν 
κάτι, φαινοµενικά άχρηστο, σε τέχνη. Άλλα εννέα µικρής διάρκειας προγράµµατα κατάφεραν  
να αγγίξουν συµπληρωµατικές οµάδες στόχο όπως παιδιά, νέους ή νοητικά ασθενείς. Οι 
δράσεις αποδεικνύουν πως η συµµετοχή µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Υπάρχει εν τούτοις 
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µεγάλος δρόµος να διανυθεί. Τα δίκτυα πρέπει να δηµιουργήσουν χώρο για ανάπτυξη της 
συµµετοχής. Αποδεικνύεται πως είναι κατ’ επανάληψη δύσκολο να µεταµορφώσεις 
παραδείγµατα καλών πρακτικών από περιοδική πειραµατική φάση σε µακράς διάρκειας 
πρακτική.  

Φτώχεια και η κατάρρευση στην αλληλεγγύη 

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός αντιπροσωπεύουν την αποτυχία στην αλληλεγγύη 
µεταξύ των ανθρώπων όχι µόνον µέσα στην κοινωνία ως σύνολο αλλα επίσης µερικές φορές 
και µέσα σε οµάδες των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. Εξωθούνται στο περιθώριο 
είτε συνειδητά είτε ασυνήδειτα. Οι άνθρωποι αυτοί εξαφανίζονται από την προσκήνιο και δεν 
υπάρχει αυτόµατος µηχανισµός που τους οδηγεί στο να ενώσουν και να αρθρώσουν τις 
ανάγκες τους. Οι πνευµατικές και φυσικές εντάσεις της καθηµερινής ζωής είναι συχνά 
υπερβολικά µεγάλες. Αυτό που λείπει σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι µόνον η ευκαιρία 
αλλα επίσης η δύναµη να υπερασπιστούν τα δικαιώµατά τους. Οι αποστολές από Ιταλία, 
Αυστρία, Ισπανία, Γερµανία και Σλοβενία επικεντρώθηκαν σε αυτό το πρόβληµα. 

«Μια φορά κι’ έναν καιρό ήταν ένα µικρό θλιµένο παιδί. Έβλεπε ένα κόσµο που έµοιαζε να 
είναι πολύ µεγάλος. Στην παιδική του ηλικία βίωσε τον πόνο. Τίποτε δεν περίµενε από τη 
ζωή του» - έτσι ξεκίνησε η παρουσίαση της ιταλικής αντιπροσωπείας σχετικά µε ένα µικρό 
αγόρι το οποίο κατά τη διάρκεια όλης του της ζωής βίωσε µόνον την έλλειψη αλληλεγγύης και 
την (κοινωνική) αποµόνωση. Μια ηµέρα, συνάντησε πολλούς άλλους ανθρώπους σε µια 
αγορά οι οποίοι επίσης βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Υπάρχει όµως µια αλλαγή 
σε εξέλιξη γιατί οι άνθρωποι ξαφνικά κατάλαβαν πως έχουν αριθµητική δύναµη-ενώθηκαν και 
άρχισαν να µιλούν µε µια φωνή.  

Η αίσθηση του αποκλεισµού και της έλλειψης ατοµικής βοήθειας είναι επίσης ορατή στη 
συµµετοχή της Αυστρίας. Ένα ζάρι συµβολίζει τις διαφορετικές πλευρές της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού. Οι ατοµικές πλευρές αγγίζουν µόνον τα άκρα- εννοώντας πως 
κάθε άτοµο ή οµάδα είναι τελικά µόνο µε τις δικές του ανησυχίες και ανάγκες. Και το ζάρι 
δείχνει καθαρά και κάτι άλλο, πως δεν έχει σηµασία ο τρόπος που κάποιος ρίχνει το ζάρι, ο 
παρατηρητής µπορεί πάντα να δει µόνο µια πλευρά του. Όσο η κοινωνία αποδέχεται αυτή 
την αντίληψη τόσο συµπτωµατικές σε τελική ανάλυση είναι η κοινωνική βοήθεια και οι 
υποστηρικτικές υπηρεσίες. Είµαστε τυχεροί αν το ζάρι µας εµφανιστεί. Αυτή η οµάδα µπορεί 
να προσελκύσει την προσοχή και να δεχθεί βοήθεια. Οι υπόλοιποι µένουν στη σκιά – και 
επίσης µερικώς µόνον αγγίζουν ο ένας τον άλλο στα άκρα, έτσι παραµένουν σε τελικά 
αποµονωµένοι στις δικές τους πλευρές ανίκανοι να εγκαταστήσουν τη µεταξύ τους επαφή.  

Αυτές τις σκέψεις επίσης τις συναντούµε για µια ακόµη φορά στην συνεισφορά της ισπανικής 
αποστολής. Έντονα χρωµατιστά µπαλλόνια συµβολίζουν τα θέµατα που δίνουν τη 
δυνατότητα στους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό να 
υπερασπιστούν τα ενδιαφέροντά τους για ακόµη µια φορά. ∆ικτύωση, συµµετοχικότητα, 
συναισθηµατική συµµετοχή, προσοχή και αλληλοβοήθεια είναι σύµβολα για την ισπανική 
αντιπροσωπεία τα οποία µπορούν να δείξουν τον τρόπο συνδιαλαγής για τη λύση των 
κοινωνικών προβληµάτων σε πνεύµα συνεργασίας.  
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Μια φρατζόλα ψωµί απεικονίζει για την γερµανική αποστολή την ικανότητα µιας κοινωνίας να 
δείξει αλληλεγγύη και να συµµετέχουν όλοι στη συλλογική ευηµερία. Το ψωµί είναι το 
σύµβολό της- µπορεί εύκολα να χωριστεί σε κοµµάτια και να κατευνάσει την πείνα όλων 
ισόποσα. Μεταφραζόµενο στην συνάντηση των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια η 
αποστολή βλέπει επίσης σηµάδια τα οποία είναι δυνατόν να αντικρούσουν την αποτυχία της 
αλληλεγγύης. Έτσι η παρουσία αυτών που διαµορφώνουν τις αποφάσεις έχει αυξηθεί µε την 
πάροδο των ετών, ώστε οι συµµετέχοντες να έχουν επίσης κατανοήσει τη σπουδαιότητα 
αυτών των συναντήσεων. Η γερµανική εθνική συνδιάσκεψη για τη φτώχεια είχε καταφέρει να 
οργανώσει µια ίδια συνδιάσκεψη στη Γερµανία τον προηγούµενο χρόνο και από τότε 
κατάφερε επίσης να αυξήσει τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε εθνικό επίπεδο. Όσο 
σηµαντικές µπορεί να είναι τέτοιες δραστηριότητες για την καταπολέµηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού δεν µπορεί να ξεχαστεί το θέµα της κατανοµής της φτώχειας και 
του πλούτου και ως εκ τούτου η έρευνα για ένα πιο δίκαιο οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα- 
τουλάχιστον σύµφωνα µε την επίκλιση που βγαίνει από την γερµανική αντιπροσωπεία. 

Η σλοβένικη αντιπροσωπεία πρόσθεσε σ’ αυτή τη σκέψη δηλώνοντας πως η µάχη κατά της  
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού θα µπορούσε να κερδιθεί µόνο µε µια συλλογική 
διεθνή προσπάθεια. Κάθε κράτος έχει τα δικά του προβλήµατα και ελπίζει για λύσεις. Τα 
κοινωνικά προβλήµατα εν τούτοις δεν εµποδίζονται από τα όποια σύνορα υπάρχουν ακόµη 
στην Ε.Ε. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει ώστε τα κράτη µέλη να 
µην «την φέρουν το ένα στο άλλο» αλλά µέσω της συνεργασίας και ανταλλαγής πρέπει να 
καταπολεµήσουν τις διεθνείς εντάσεις που οδηγούν σε κατάρρευση της αλληλεγγύης που 
προκαλείται από τον ευρωπαϊσµό και την παγκοσµιοποίηση. 

Η πολυδιάστατη φύση της φτώχειας 

Οι συνεισφορές των αντιπροσωπειών από Πολωνία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ελλάδα, Ολλανδία, 
∆ανία, Λουξεµβούργο και Σουηδία απεικονίζουν την πολυδιάστατη φύση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού. Παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσµα κινδύνων και ταυτότητας 
κοινωνικού αποκλεισµού των γυναικών, των παιδιών και των αστέγων σαν οµάδες στόχο οι 
οποίες επηρεάζονται ιδιαίτερα. Η Πολωνική αντιπροσωπεία ανακάλυψε µε τον κάκτο ένα 
απλό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό σύµβολο το οποίο παρουσιάζει και την ποικιλία του 
κοινωνικού αποκλεισµού και τη δύναµη της θέλησης όλων εκείνων που θέλουν να αλλάξουν 
την κατάστασή τους. Ακόµη και αν οι συµπτώσεις των πιο αντίξοων συνθηκών δεν µπορούν 
να εµποδίσουν την επιβίωση του µικρού αυτού φυτού. Και όπως ο κάκτος χρειάζεται νερό 
από καιρού εις καιρόν, έτσι και οι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας 
χρειάζονται ειδική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ικανότητές τους να ανθίσουν. 

Στο πλαίσιο των διαφόρων κινδύνων εξαιτίας της φτώχειας, η ουγγρική αντιπροσωπεία 
τονίζει τις συνθήκες υγείας, την περιορισµένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και επαγγελµατική 
εξάσκηση και την µη ικανοποιητική και χωρίς περιορισµούς πρόσβαση στα αγαθά και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει σηµειωθεί πως στην Ουγγαρία η κατάσταση είναι συγκριτικά 
χειρότερη σε πολλές περιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές απ’ ότι στις πόλεις. Αυτό που είναι 
σηµαντικότερο, οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες δεν προσαρµόζονται µε την πίεση που 
προέρχεται από τα προβλήµατα.  
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Μια µισοφουσκωµένη µπάλα περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση για την 
αντιπροσωπεία της Μάλτας. Εδώ, το φουσκωµένο µέρος αντιπροσωπεύει την πρόοδο που 
έχει γίνει στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ το άλλο 
µέρος συµβολίζει τις επερχόµενες προκλήσεις. Η αντιπροσωπεία δήλωσε πως πολλά είναι 
γνωστά για την πολυδιάστατη φύση της φτώχειας αυτό όµως συχνά παίζει µόνον έναν 
ελάσσονα ρόλο στην πολιτική εξέλιξη. Ενώ η πολιτική αρένα σιγά –σιγά ανοίγει σε 
διαδικασίες που επιτρέπουν µεγαλύτερη συµµετοχικότητα, για παράδειγµα πρώτη φορά το 
Κοινοβούλιο συζήτησε ένα προσχέδιο νόµου µε τις ΜΚΟ, υπάρχει παρόλα αυτά έλλειψη 
προθυµίας από πολλές πλευρές να προσδώσουν συγκεκριµένη µορφή στη γνώση σχετικά 
µε τις τυχαίες συνδέσεις και πιθανές λύσεις.  Για το λόγο αυτό η αντιπροσωπεία καλεί για µια 
αυξανόµενη προσπάθεια ενηµέρωσης µέσω περαιτέρω ερευνητικών προγραµµάτων για 
θέµατα σχετικά µε τη φτώχεια, µέσω επιπρόσθετης χρηµατοδότησης των ΜΚΟ, µέσω 
καλύτερης χρήσης των διαρθρωτικών ταµείων ή περιχαρακώνοντας την κοινωνική ένταξη 
σαν ένα σύγχρονο θέµα που συνδέει όλους τους χώρους της πολιτικής. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία προσυπογράφει τη µαλτέζικη λίστα των απαιτήσεων µε ένα 
µήνυµα σε µπουκάλι. Είναι ένα σύµβολο της ανάγκης των αυτών που τους αφορά άµεσα και 
την ίδια στιγµή ένα µήνυµα προς τους πολιτικούς τεχνοκράτες. Το µπουκάλι περιέχει µια 
απαίτηση ανάπτυξης διαλόγου για την πιο δίκαιη κατανοµή του κοινωνικού πλούτου και 
κατονοµάζοντας σχετικές θεµατικές ενότητες, τονίζει όλο το φάσµα του κοινωνικού 
αποκλεισµού: απασχόληση, ασφάλεια της τρίτης ηλικίας, στέγαση, υγεία, δωρεάν πόσιµο 
νερό, φθηνή παροχή ενέργειας καθώς και εκπαίδευσης και πρόσβαση στα πολιτιστικά 
δρώµενα. 

 Οι παρουσιάσεις επίσης περιλαµβάνουν εκθέσεις υπαρκτών λύσεων για την καταπολέµηση 
του κοινωνικού αποκλεισµού. Για παράδειγµα, κατά την άποψη της Ολλανδικής 
αντιπροσωπείας η κυβέρνηση έχει πετύχει σηµαντικά επιτεύγµατα στην καταπολέµηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η λίστα της επίσης κάνει σαφή την 
πολλαπλασιαστική φύση των υπογραµµισµένων προβληµάτων. Για παράδειγµα σύµφωνα 
µε την οπτική της αντιπροσωπείας η γυναικεία ανεργία έχει µειωθεί, η προσέγγιση της 
οικογενειακής βίας έχει αναγνωριστεί ως πρόβληµα, λιγότεροι νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο 
όπως επίσης έχει βελτιωθεί η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες στις δηµόσιες 
υπηρεσίες. Από την άλλη µεριά, υπάρχουν ακόµη προβλήµατα. Για παράδειγµα, υπάρχει 
έλληψη ικανοποιητικών συνθηκών στέγασης στις πόλεις. Η ανεργία των νέων βρίσκεται σε 
υψηλό ποσοστό. Και πάνω απ’ όλα είναι δύσκολο να εξακριβωθεί το µέγεθος της συµβολής 
της Στρατιγικής της Λισαβώνας προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κοινωνικής 
κατάστασης. Εν τούτοις δεν υπάρχει αµφιβολία πως η Στρατηγική της Λισαβώνας οδηγεί σε 
καλύτερη κατανόηση της πολυδιάστατης φύσης των κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισµού 
και διατηρεί το δηµόσιο διάλογο για την βελτίωση της συµµετοχικότητας και τη συναίσθηση 
των ευκαιριών στην πολιτική ατζέντα. 

Η δανική αντιπροσωπεία τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή µε το αντικείµενο που παρουσίασε 
το οποίο συνέδεε την φτώχεια και τις µη ικανοποιητικές ευκαιρίες για εκπαίδευση. 
Παρουσιάστηκε ένα πρόγραµµα το οποίο σταθεροποιεί µε επιτυχία κοινωνικά µειονεκτούντες 
νέους σε τέτοιο βαθµό ώστε να είναι ικανοί για µια φορά ακόµη να αναλάβουν την ευθύνη του 
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εαυτού τους. Οι νέοι προετοιµάζονται για την αγορά εργασίας µε ευρεία φροντίδα και 
συµβουλευτική προσέγγιση και κατ’ αυτή τη διαδικασία µαθαίνουν να σέβονται και τους 
ευατούς τους αλλά και τους άλλους. Από ‘δω και πέρα το πρόγραµµα τονίζει µε µια σειρά 
παραδειγµάτων πως η πρόσβαση στις προκαθορισµένες ευκαιρίες για εκπαίδευση µπορεί να 
διασπάσει τη γραµµή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Η αντιπροσωπεία από το Λουξεµβούργο εστίασε ιδιαίτερα στο ζήτηµα των κινδύνων της 
υγείας που προέρχονται από τη φτώχεια. Το σύµβολό της είναι ένα ράφι «Shalf» - ένα 
λογοπαίχνιο που έγινε από τις λέξεις (µοιράζοµαι) «share» και (ράφι) «shelf» στο οποίο 
βρίσκονται καθηµερινά χρηστικά αντικείµενα όπως σε βιτρίνα καταστήµατος. Στη βάση της 
εκτίµησης πως η φτώχεια είναι πάνω απ’ όλα ένα σχετικό πρόβληµα σε µια πλούσια χώρα 
όπως το Λουξεµβούργο, η οµάδα παρόλα αυτά τονίζει ένα θεµελιώδες πρόβληµα σχετικό µε 
την περιορισµένη πρόσβαση των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια σε υγειεινή διατροφή. 
Από τη µια πλευρά η έλλειψη χρηµατοδότησης και από την άλλη η έλλειψη γνώσης για την 
υγειινή διατροφή οδηγούν σε ανθυγειινό τρόπο ζωής ιδιαίτερα για τα παιδιά των 
µειονεκτούντων οικογενειών. Μια κοινωνική επιχείρηση τροφίµων σαν αυτή που υπάρχει στο 
Λουξεµβούργο µπορεί να είναι το αρχικό βήµα προς την πρακτική εφαρµογή του 
δικαιώµατος στην υγειινή διατροφή. 

Η σουηδική αντιπροσωπεία παρουσίασε µια συνοπτική περίληψη των ατοµικών επιδράσεων 
πολλών διακηρύξεων για τη φτώχεια. Οι κίνδυνοι αποκλεισµού οι οποίοι είναι συχνά  
συσωρευµένοι οδηγούν σε απώλεια κινήτρου και δηµιουργούν µεταξύ των «θυµάτων» µια 
αρνητική συχνά δε επίσης ενοχική εικόνα του εαυτού µας. Όντες εξαρτηµένοι από τις 
κοινωνικές αλλαγές και την υποστήριξη προωθείται όχι µόνο η αίσθηση της εξάρτησης αλλά 
επίσης κλέβεται από τους ενδιαφερόµενους σε πολλές περιπτώσεις η ελευθερία να 
αποφασίσουν για το σχεδιασµό της ζωής τους. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός 
οδηγούν στην κοινωνική αποµόνωση, η συµµετοχή στην κοινωνική ζωή είναι δυνατή µόνο σε 
ένα περιορισµένο βαθµό µε συνέπεια να υπάρχει το αίσθηµα της αχρηστίας. Η 
καθηµερινότητα και οι δραστηριότητες που διαµορφώνουν µια δοµή στην καθηµερινή ζωή 
των ανθρώπων λείπει. Η πρόσβαση στο σύστηµα υγείας είναι συχνά περιορισµένη και το πιο 
σηµαντικό είναι πως µια ζωή στα όρια της φτώχειας συνεπάγεται ιδιαίτερη ψυχική και 
σωµατική κόπωση. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός µπορούν να αποβούν 
εξευτελιστικοί αν οι µειονεκτούντες δεν αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και αν οι αποφάσεις παίρνονται γι’αυτούς αντί µαζί µ’ αυτούς δηλαδή είναι σαν 
να βρίσκονται εγκλωβισµένοι σ’ ένα καρυδότσουφλο και δεν τους επιτρέπεται η συµµετοχή.         

Η φτώχεια και η έλλειψη στέγης 

Μια σειρά από αντιπροσωπείες παρουσίασαν το πρόβληµα της πρόσβασης στην ευπρεπή 
στέγαση σαν µία από τις πιο στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες. Οι παρουσιάσεις που έγιναν 
από τις αντιπροσωπείες του Βελγίου, της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Νορβηγίας και της 
Φινλανδίας αποκάλυψαν πως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν µια στέγη πάνω από το κεφάλι 
τους ακόµη και στις πιο αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
αναγκάζονται να ζουν σε µη αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Τα άτοµα που ερωτήθηκαν 
είναι ανάµεσα σε αυτά που είχαν επηρεαστεί µε τον χειρότερο τρόπο από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. Χωρίς µια στέγη που να εξυπηρετεί σα χώρος που παρέχει 
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προστασία και την ευκαιρία να ανακάµψεις, η πρόσβαση σε ευρεία κοινωνική συµµετοχή 
είναι κάτι πιο µακρινό και από το φεγγάρι. Επίσης αν, όπως στην περίπτωση των Ροµά, η 
ξενοφοβία και ο ρατσισµός µαζί είναι οι αιτίες και το αποτέλεσµα του αποκλεισµού, η έλλειψη 
στέγης από µόνη της δείχνει πως είναι µια κατάσταση που επινοήθηκε από µαζικές 
καθηµερινές βιαιότητες στα γενικά ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Η Βελγική αντιπροσωπεία συµβόλισε την βασική ανθρώπινη ανάγκη για προστασία και 
ασφάλεια µε µία σκηνή. Η οµάδα βρήκε σ’ αυτό το αντικείµενο ένα κάλεσµα  για να δράσει 
σύµφωνα µε το δικαίωµα όλων των ατόµων σε κατάλληλη στέγαση σαν µια θεµελιώδη 
κεντρική προϋπόθεση για κοινωνική συµµετοχή. Έτσι ώστε η σκηνή να µπορεί να 
προστατέψει τα άτοµα και να διευκολύνει την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα 
στο χώρο της παιδείας και της υγείας. Με συγκεκριµένους όρους, η αντιπροσωπεία θα 
επιθυµούσε µια πιο ανοιχτή συζήτηση για το πώς µπορούν να καθοριστούν οι βασικές 
ανάγκες των ατόµων και µε ποια δικαιώµατα και υποχρεώσεις θα εκπληρωθούν. Με το 
αντικείµενό της, η Τσέχικη αντιπροσωπεία έκανε επίσης µια αναφορά στο κάλεσµα για το 
θεµελιώδες δικαίωµα στη στέγαση. Χρησιµοποίησαν ένα µέτριο σπίτι χωρίς στέγη για να 
συµβολίζει το γεγονός πως πολλά σπίτια στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας βρίσκονται σε άσχηµη 
κατάσταση. Εδώ επίσης, το να µην έχεις µια στέγη πάνω από το κεφάλι σου συµβολίζει την 
έλλειψη της ασφάλειας και της άνεσης. Η ύπαρξη ενός ποντικού στο σπίτι τονίζει ιδιαίτερα τις 
συνθήκες στις οποίες ζουν οι Ροµά, και πάνω απ’ όλα οι γυναίκες και τα παιδιά. Σύµφωνα µε 
την εµπειρία της αντιπροσωπείας, πολλοί Ροµά αναγκάζονται να ζουν κυριολεκτικά µε ότι 
τους αφήνουν οι άλλοι έχοντας µη αξιοπρεπή στέγαση. Ιδιαίτερα το παράδειγµα των 
γυναικών Ροµά δείχνει εντυπωσιακά το πώς η έλλειψη στέγης συνεπάγεται περαιτέρω 
κοινωνικά µειονεκτήµατα και κοινωνικούς διαχωρισµούς. Για παράδειγµα, οι αντιπρόσωποι 
ανέφεραν την αποστείρωση και τις αναγκαστικές αµβλώσεις ενάντια στη ξεκάθαρη θέληση 
των γυναικών. 

Το παράδειγµα της Φινλανδίας έδειξε το πώς µπορεί να αυξηθεί επιτυχώς η προσοχή του 
κοινού σε ένα θέµα. Ένα διακριτικό, αλλά επίσης µυστηριώδες σύµβολο πάνω σε ένα σήµα 
(µια µαύρη φλόγα) ήταν επαρκές για µια οµάδα εθελοντών ώστε να τραβήξει την περιέργεια 
και να ανοίξουν µια συζήτηση µε άλλα άτοµα πάνω σε αυτό το θέµα. Οι ακτιβιστές αύξησαν 
την αυθεντικότητά τους µε το να ζήσουν µια µέρα το χρόνο όπως ζουν τα άστεγα άτοµα. 850 
αναφορές για την εµπειρία των αστέγων συλλέχτηκαν και δηµοσιεύθηκαν στο περιεχόµενο 
µιας άλλης καµπάνιας. Τώρα είναι πλέον δυνατόν µέσω αυτού του είδους δηµοσίων 
σχέσεων εργασίας να οικοδοµηθεί ένα πυκνό δίκτυο το οποίο επίσης να λαµβάνεται σοβαρά 
υπ’ όψη από τους Φινλανδούς πολιτικούς. Κατά την άποψη της αντιπροσωπείας, ένα κύριο 
πρόβληµα παραµένει επειδή οι υποσχέσεις που δόθηκαν από τους διαµορφωτές πολιτικών 
θέσεων συχνά δεν επηρεάζουν τις πραγµατικές καταστάσεις στις οποίες οι ενδιαφερόµενοι 
βρίσκουν και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Από δω και στο εξής η αντιπροσωπεία πρότεινε 
µια δηµόσια συζήτηση για το πώς οι διαµορφωτές πολιτικών αποφάσεων µπορούν πιο 
αποτελεσµατικά να υποχρεωθούν να πραγµατοποιήσουν τις υποσχέσεις τους εισάγοντας 
συγκεκριµένους έγκυρους µηχανισµούς. 

Η αντιπροσωπεία της Νορβηγίας αναφέρθηκε επίσης σε αυτά τα προβλήµατα. Κατά την 
άποψή τους, δεν είναι αποτελεσµατικό να απαιτούν συνεχώς πρόσθετη βοήθεια για εκείνους 
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που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Είναι βασικό το πώς, και σε ποιο βαθµό και µε ποιους 
τρόπους µπορεί η βοήθεια να γίνει πραγµατικά διαθέσιµη στους αστέγους. Σε πολλές 
περιπτώσεις - σύµφωνα µε την αντιπροσωπεία – περισσότερη ανθρώπινη µεταχείριση από 
την πλευρά των αρχών σε συµφωνία µε τις ανάγκες των ενδιαφερόµενων θα είναι ήδη 
επαρκής για να αποφευχθεί η έλλειψη στέγης και οι άλλοι τύποι κοινωνικού αποκλεισµού. 
Συνολικά, υπήρχε έλλειψη ολοκληρωµένων προσεγγίσεων που συνέδεσαν τους διάφορους  
τοµείς πολιτικής. Σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο, η οµάδα τράβηξε την προσοχή σε ένα άλλο 
πρόβληµα: Η Νορβηγική Κυβέρνηση είχε σα στόχο να µειώσει την έλλειψη στέγης µέχρι το 
τριάντα τοις εκατό, το οποίο ακούγεται φιλόδοξο, αλλά φαίνεται σαν µεγάλο πρόβληµα από 
την αντιπροσωπεία εφ’ όσον, κατά σειρά, το εβδοµήντα τοις εκατό των ενδιαφεροµένων 
παραµένει ανίκανο να αποδράσει από αυτές τις περιστάσεις. 

Η φτώχεια και η µετανάστευση 

 Με τη συµβολή της, η αντιπροσωπεία της Ιρλανδίας τράβηξε την προσοχή στην κατάσταση 
των µεταναστών. Έχοντας κατά την άποψή της έξι πεδία ιδιαίτερης σπουδαιότητας στις 
συνθήκες διαβίωσης. Κατά πρώτον, οι αντιπρόσωποι αναφέρθηκαν στην ανεπαρκή 
οικονοµική υποστήριξη. Σε κάθε ενήλικα που ψάχνει άσυλο στην Ιρλανδία ειπώθηκε πως έχει 
το δικαίωµα να παίρνει 19.10 ευρώ την εβδοµάδα, ενώ τα παιδιά λάµβαναν το µισό αυτού 
του ποσού. Όπως και σε άλλα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρεπόταν στους 
ενδιαφερόµενους να εργαστούν. Προσφέρονταν γεύµατα σε καντίνες, τα οποία συχνά δεν 
παρέχονταν σε όσους είχαν πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Συνολικά, ήταν 
τελείως ασαφές το πώς έπρεπε να ζήσουν µια αξιοπρεπή ζωή µε αυτές τις συνθήκες όσοι 
έψαχναν άσυλο στην Ιρλανδία. Ένα δεύτερο πρόβληµα ήταν η εκµετάλλευση και η 
περιορισµένη κινητικότητα της αγοράς για τους αλλοδαπούς. Πολλοί µετανάστες που έχουν 
έρθει για εργασία είχαν µόνο περιορισµένες άδειες εργασίας, κάτι που έκανε τους 
εργαζόµενους να έχουν µεγάλη εξάρτηση από τους εργοδότες τους. Οι µισθοί και τα επίπεδα 
απασχόλησης δεν είναι συµβατά και οι εργαζόµενοι διατήρησαν τον σταθερό φόβο του να 
χάσουν τις δουλειές τους και να απελαθούν. Η απασχόληση – για άλλα άτοµα το κλειδί στην 
κοινωνική συµµετοχή – χρησιµοποιείται για να δεσµεύσει αυτά τα άτοµα! Οι µετανάστες, κατά 
τρίτον, ειδικά αυτοί που αντιµετωπίζουν το ρατσισµό και τις διακρίσεις, φτάνουν µέχρι του 
σηµείου να δέχονται σωµατικές επιθέσεις. Ένας ειδικός τύπος διάκρισης είναι, κατά τέταρτον, 
η µη επαρκής αναγνώριση των (τυπικών) προσόντων. Πολλοί µετανάστες για αυτό το λόγο 
εµποδίστηκαν στο να βρουν εργασία η οποία θα ήταν σχετική µε τα προσόντα τους. Το 
παράδοξο της ενσωµάτωσης είναι, ενώ κάποιοι έπρεπε να περάσουν από συνεχή πρόσθετη 
απόκτηση προσόντων για να βελτιώσουν την ικανότητά τους προς εργασία, κάποιοι άλλοι 
αποκλείστηκαν από αυτές τις ευκαιρίες για να βελτιωθούν. Ένα πέµπτο πρόβληµα έθεσε την 
κατάσταση των επονοµαζόµενων «µεταναστών χωρίς έγγραφα», ο αριθµός των οποίων 
αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τον κοινωνικό αποκλεισµό 
και τις διακρίσεις εφ’ όσον δε µπορούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους ή να 
χρησιµοποιήσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες λόγω έλλειψης της νόµιµης άδειας παραµονής. 
Και έκτο και τελευταίο, οι περιορισµένες δυνατότητες της οικογενειακής συνένωσης αποτελεί  
ένα πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού. Αυτοί που αναζητούν άσυλο και οι µετανάστες 
που αναζητούν εργασία παροµοίως δεν έχουν άµεσα το δικαίωµα να ακολουθηθούν από τα 
µέλη της οικογένειάς τους. Ίσως πάρει χρόνια µέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες 



  26 

προϋποθέσεις, κάτι το οποίο ήταν µια κατάσταση σηµαντικής συναισθηµατικής έντασης για 
όλους τους ενδιαφερόµενους. 

Τα δικαιώµατα της συµµετοχικότητας σαν µια ενθάρρυνση για το µέλλον 

Η παρουσίαση από τη Λιθουανία και τη Λετονία απεικόνισε σχεδόν ποιητικά την ελπίδα των 
ατόµων που βιώνουν φτώχεια για βελτιωµένες περιστάσεις. Ιδιαίτερα στις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες που βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο, οι άνθρωποι βίωναν κατάφωρες 
κοινωνικές αντιθέσεις σε µερικές περιπτώσεις. Οι κοινωνικές αλλαγές δε συµβάδιζαν µε το 
αυξανόµενο κόστος ζωής, οι κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες ήταν δωρεάν, σήµερα δε είναι 
πλέον οικονοµικά προσιτές για τους φτωχούς, ή έχουν καταργηθεί εντελώς. Γι’ αυτή την 
κατάσταση η αντιπροσωπεία της Λετονίας παρουσίασε ένα κοµψό λουλούδι που διέσπασε 
ένα στρώµα χιονιού σα σύµβολο ζωής. Ωστόσο, το λουλούδι είχε κενά πέταλα, επειδή η ζωή 
των ατόµων που βιώνουν φτώχεια είναι συχνά µια άχρωµη, µελαγχολική ζωή. Υπάρχει παρ’ 
όλα αυτά η ελπίδα πως οι προσδοκίες µιας καλύτερης ζωής ίσως πραγµατοποιηθούν µέχρι 
το 2010. 

Για παράδειγµα, ακόµη και η ενοποίηση της Λετονίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 
τελείως αδιανόητη δέκα χρόνια πριν. Τα πρώτα βήµατα έγιναν µε τη συµµετοχή των ΜΚΟ 
στο σχεδιασµό των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό, για µεγαλύτερη συµµετοχικότητα από την πλευρά αυτών που τους αφορά το 
πρόβληµα. 

Η φτώχεια είναι επίσης µέρος της κοινωνικής πραγµατικότητας για την αντιπροσωπεία της 
Λιθουανίας. Η δική τους εµπειρία και η ανταλλαγή στις Συναντήσεις των Βρυξελλών τους 
οδήγησε στο να υποστηρίξουν πως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι 
διαφορετικοί στην πράξη απ’ ότι οι στατιστικές και οι έρευνες µπορούν να εκφράσουν. 
Υπήρξαν πολλά γκρίζα πεδία και γκρίζες ζώνες οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
θα µπορούσαν να περιγραφούν µε επιστηµονικούς όρους. Η αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών 
δεν ήταν περιττή ώστε να βρουν ένα τρόπο για να βγουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Το κερί ήταν ένα ισχυρό σύµβολο ελπίδας που πάνω απ’ όλα αντιπροσώπευε 
την ενισχυµένη συµµετοχικότητα και τη βοήθεια προς τους άλλους: Συµβολίζοντας τα άτοµα 
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας µε ένα φυτίλι και τη φτώχεια µε ένα κερί, χρειάζεται 
ένα βοηθητικό χέρι για να ανάψει αυτό το κερί. Μόλις αρχίσει να καίει, ωστόσο, το καµένο 
φυτίλι καταβροχθίζει το κερί, και από δω και στο εξής όχι µόνο το κερί, αλλά επίσης τη 
φτώχεια. 

Η πάλη ενάντια στη φτώχεια σαν πολιτική εντολή 

Οι παρουσιάσεις του ΕΑΡΝ, της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, του Βελγικού 
οµοσπονδιακού Υπουργείου για την Κοινωνική Ενσωµάτωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρώτα απ’ όλα έκαναν σαφές πως αυτός ο τύπος ανταλλαγής απόψεων λαµβάνονταν 
σοβαρά υπ’ όψη σ’ αυτούς τους θεσµούς και πως οδηγούσε σε εντατική σκέψη για το δικό 
τους ρόλο στη συνολική διαδικασία.  

Το αντικείµενο του ΕΑΡΝ υπέδειξε τις διαφορετικές πλευρές ενός ζαριού και µε ποιους 
τρόπους οι έξι Συναντήσεις που έχουν γίνει στις Βρυξέλλες είναι σηµαντικές για τη 
συµµετοχικότητα των µειονεκτούντων. Ενώ µόνον ένας περιορισµένος αριθµός ατόµων 



  27 

µπορεί να προσκληθεί σε κάθε Συνάντηση, η εµπειρία έχει δείξει πως ένας συνεχώς 
αυξανόµενος αριθµός ατόµων ενεπλάκη στις προετοιµασίες σε εθνικό επίπεδο. Τα γεγονότα 
στήριξαν το χτίσιµο γεφυρών ανάµεσα στους µειονεκτούντες από τη µια µεριά και τον 
κοινωνικό και πολιτικό στίβο από την άλλη. Επί πλέον, τα γεγονότα που ακολουθούν είχαν 
γίνει σε µερικά από τα Κράτη Μέλη και νέα κίνητρα χρειάστηκαν από εκείνους που 
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. Η ιδέα των Συναντήσεων των Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια 
έριχνε τα κύµατά της όλο πιο µακριά. Ωστόσο, η κοινωνική κατάσταση σε πολλές 
περιπτώσεις άλλαζε απλά διστακτικά και σε µερικές περιπτώσεις χειροτέρευε στην 
πραγµατικότητα. Οι συζητήσεις για εξεύρεση τρόπων ώστε να καταπολεµηθεί η φτώχεια και 
ο κοινωνικός αποκλεισµός συχνά εκτελούνταν µε πολύ τεχνοκρατικό τρόπο. Έτσι, η 
εντύπωση που δηµιουργήθηκε είναι πως η πολιτική σφαίρα τελικά περιστρέφεται. Οι 
Συναντήσεις στις Βρυξέλλες και το αντικείµενο που παρουσίασε το ΕΑΡΝ έκαναν σαφές πως 
πίσω από όλα τα προβλήµατα και τις προκλήσεις, τα οποία τα Κράτη Μέλη αναφέρουν σε 
µακροσκελείς εκθέσεις, υπήρχαν άτοµα που ήταν πρόθυµα και ικανά να πάρουν τη µοίρα 
τους στα δικά τους χέρια.  

Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας παρουσίασε ένα κόκκινο µεγάφωνο που συµβόλιζε µια 
διπλή υποχρέωση και λειτουργία. Έτσι, οι Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια 
από τη µια µεριά λειτούργησε σαν ενισχυτής. Οι φωνές των µειονεκτούντων ενώθηκαν και 
ακούστηκαν ακόµη και στις Ευρωπαϊκές επιτροπές όπως η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας. Αυτό επίσης επέβαλε στα µέλη τους την υποχρέωση να γίνουν οι ίδιοι 
µεγάφωνο στη άµεση σφαίρα της επιρροής τους για το συµφέρον των µειονεκτούντων. 

 

Το Βελγικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο για την Κοινωνική Ενσωµάτωση συµβόλισε το ρόλο 
του µε τη βοήθεια της πτυσσόµενης καρέκλας. Περιείχε την υποχρέωση για την διοίκηση να 
γίνει η ίδια µέρος της λύσης. Η συµµετοχικότητα εδώ σήµαινε να φέρεσαι στους άλλους µε 
σεβασµό, αφιερώνοντας χρόνο για το συµφέρον των άλλων. Κατ’ αυτήν την έννοια, επίσης ο 
τόπος συνάντησης στο Palais d’Egmont εξέφρασε την εκτίµηση προς τους µειονεκτούντες. Η 
άµεση συµµετοχικότητα πρέπει να εξασφαλιστεί, έτσι ώστε οι µειονεκτούντες να καθίσουν 
στο ίδιο τραπέζι µε ισότιµες σχέσεις. Από µια τέτοια θέση, η φορητή πτυσσόµενη καρέκλα 
ήταν επίσης ένα σύµβολο της προθυµίας να βρισκόµαστε παντού µε όλους τους αρµόδιους.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το µοντέλο ενός µικρού τσίρκου, που βρίσκεται σε αυτή 
τη θέση πρώτα και κύρια για µια συγκεκριµένη έλλειψη δοµής και τολµηρών κατορθωµάτων. 
Ωστόσο, ήταν επίσης και ένα σύµβολο της τέχνης να οργανώνεις µια πετυχηµένη 
παράσταση που να αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό λαµπερών και όχι τόσο λαµπερών 
στοιχείων µε σηµαντικό ταλέντο στο να βελτιωθεί. Το τσίρκο ήταν ένας τόπος ανοχής στο 
οποίο πολλά διαφορετικά άτοµα συναντήθηκαν και µαζί µε το ακροατήριο προκάλεσαν κάτι 
ιδιαίτερο. Η επιθυµία να υπερβεί κάποιος τον εαυτό του ικανοποιήθηκε σε ένα τσίρκο, καθώς 
επίσης και η περιέργεια να βαδίσουµε πέρα από τα σύνορα. Και µερικές φορές η παράσταση 
έγινε σαν µια πράξη ισορροπίας. Τοποθετηµένο σε ένα καρυδότσουφλο, το τσίρκο ήταν ένας 
τόπος όπου πολλοί τροχοί ήταν κλειδωµένοι µαζί, έτσι ώστε να ενδυναµώσουν τα άτοµα για 
να κάνουν κάτι όλοι µαζί για τους άλλους ανθρώπους. 
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4. Τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων και της ολοµέλειας  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Συνάντησης µέχρι σήµερα, οι συµµετέχοντες συζήτησαν 
σε επτά εργαστήρια τις προκλήσεις και τα θέµατα που εστίαζαν στην κοινωνική ενοποίηση, 
καθώς επίσης και το ζήτηµα του πως η επίδραση των Συναντήσεων θα µπορούσε να 
αυξηθεί στο µέλλον. Μία ευρεία σειρά θεµάτων συζητήθηκε: οι ευκαιρίες συµµετοχής στην 
εκπαίδευση επαγγελµατική εξάσκηση για τα παιδιά και τους νέους, η προώθηση της 
ενεργούς ενσωµάτωσης µέσω της ένταξης στην αγορά εργασίας, η αβέβαιη εργασία, η 
παιδική φτώχεια, οι µονογονεϊκές οικογένειες, η υπερνίκηση της µακροχρόνιας φτώχειας και 
η αποφυγή της από γενιά σε γενιά φτώχειας, η καταπολέµηση της έλλειψης στέγης, η 
ενσωµάτωση των µεταναστών και των εθνικών µειονοτήτων που περιλαµβάνει αυτούς που 
ενδιαφέρονται για βοήθεια και που συµβουλεύονται τις δοµές καθώς επίσης και την 
ενδυνάµωση της ενεργούς συµµετοχής. 

Τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων καταγράφτηκαν και παρουσιάστηκαν σε µια σύντοµη 
έκθεση στην ολοµέλεια. Η αναφορά έκανε εντύπωση στην τελική συζήτηση της ολοµέλειας. 
Εδώ, ο Jerome Vignon, Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης για την Κοινωνική Προστασία και την 
Ενσωµάτωση, η Elise Willame, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική 
Προστασία, και ο Renzo Fior, Πρόεδρος της EMMAUS International, προθυµοποιήθηκαν να 
συντονίσουν τη συζήτηση και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ολοµέλειας. 

Τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων 

Κοιτώντας τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων, υπενθυµίζουµε στον παρατηρητή το 
συµβολισµό του ζαριού. Παρά τις πολλές εκθέσεις για τις προσεγγίσεις του πώς να 
βελτιώσουµε τις συνθήκες ζωής των ατόµων που βιώνουν φτώχεια, είναι επίσης σαφές πως 
υπάρχει έλλειψη γενικών δοµών. Είναι αξιοσηµείωτο πως κανείς από τους συµµετέχοντες 
στα εργαστήρια δεν ανέφερε κάποια εθνική πολιτική ενοποίησης, η οποία βοήθησε τον 
αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι µερικές επιτυχίες για 
συγκεκριµένες οµάδες πρωταρχικά επιτεύχθηκαν σε τοπικό επίπεδο και έχει εγκαινιαστεί 
ένας µεγάλος αριθµός σχεδίων και πρωτοβουλιών, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις δεν 
σχηµατίζουν µια συνολική στρατηγική. Επίσης η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού, στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής της Λισαβόνας και τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού, δεν έχουν να επιδείξουν στους περισσότερους αντιπροσώπους 
ένα πιο κατανοητό σχέδιο πολιτικής. Το πιο σηµαντικό είναι πως ένα Κράτος Μέλος αγνοεί 
τα πράγµατα που είναι φυσιολογική πρακτική για κάποιο χρονικό διάστηµα σε άλλα Κράτη 
Μέλη. Κανονικά, η ανταλλαγή απόψεων απέδειξε πως είναι ενθαρρυντική, ανταλλάχτηκαν 
ιδέες και εµπειρίες, τέτοιες όπως το πώς να προσεγγίζεις οµάδες στόχου καλύτερα. 

Έχοντας µιλήσει για αυτό, δεν µπορεί να γίνει λάθος στο γεγονός ότι τα ζητήµατα της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού έχουν πάρει τη θέση τους στην ατζέντα σε όλα τα 
πολιτικά επίπεδα. Ανάµεσα στα Κράτη Μέλη ξεχωριστά µεγαλώνει η  αντίληψη πως η 
συγκεκριµένη βοήθεια και η µεγαλύτερη συµµετοχή χρειάζονται για να ενδυναµώσουν τους 
ανθρώπους να ζήσουν τις ζωές τους µε τη δική τους ευθύνη. Από την πλευρά αυτών που 
τους αφορά το πρόβληµα, τα µεγαλύτερα εµπόδια στον αγώνα κατά της φτώχειας και του 
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κοινωνικού αποκλεισµού είναι η διάκριση, ο στιγµατισµός, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, αλλά 
επίσης η έλλειψη της πολιτικής θέλησης και σε κάποιες περιπτώσεις η de facto ανικανότητα 
να ανακατανεµηθεί ο πλούτος της κοινωνίας πιο αποτελεσµατικά µε τη βοήθεια κοινωνικών 
µεταθέσεων και κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό κάνει σαφές πως αυτό είναι ένα καθήκον για 
την κοινωνία σαν σύνολο µε το οποίο µόνο τα Κράτη Μέλη µπορούν να καταπιαστούν στο 
κοινό Σπίτι της Ευρώπης. Ενώ τα αποτελέσµατα από τα εργαστήρια δείχνουν αυτά τα 
προβλήµατα διάρθρωσης, οι απαιτήσεις τους και οι συστάσεις τους επίσης υποδεικνύουν –
σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες- τα πιθανά σηµεία εκκίνησης για παραπέρα εξελίξεις. 

Προωθώντας όλες τις επωφελούµενες πολιτικές προσεγγίσεις για να καταπολεµηθεί 
η φτώχεια 

Ένας αντιπρόσωπος το τοποθέτησε σ’ ένα καρυδότσουφλο: Κανένας δεν θέλει να ζει στη 
φτώχεια, και κανένα παιδί δε θα πει ποτέ πως θέλει να είναι φτωχό όταν µεγαλώσει. Τα 
συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας στα Κράτη Μέλη ξεχωριστά πρέπει όµως να είναι 
προστατευµένα από τη φτώχεια. Αυτό δεν είναι µόνο ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα 
νέα Κράτη Μέλη της Κεντροανατολικής Ευρώπης, στα οποία ιδιαίτερα η κατάσταση για τα 
άτοµα της τρίτης ηλικίας και επίσης για τις εθνικές µειονότητες (κυρίως οι κοινότητες των 
Ροµά) αναπτύσσονται µέσα σε προβληµατικές γραµµές. Επίσης σε άλλα Κράτη Μέλη µε 
συγκριτικά καλά εγκαταστηµένα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας, τα κοινωνικά προνόµια 
(για παράδειγµα για οικογένειες και παιδιά) δεν διασφαλίζουν πως όλοι ζουν πάνω από το 
όριο της φτώχειας αφού λάβουν τις κοινωνικές µεταβιβάσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
Ιδιαίτερα δραµατική είναι εδώ η αύξηση του αριθµού των «εργαζοµένων φτωχών». Το να 
είσαι φτωχός παρά το γεγονός ότι εργάζεσαι είναι προοπτική ζωής για πολλούς τώρα. Μια 
επωφελούµενη προσέγγιση για την πάλη κατά του κοινωνικού αποκλεισµού από δω και 
πέρα περιλαµβάνει τις κραυγές από τα εργαστήρια για δίκαιες συνθήκες εργασίας και 
πληρωµής, για επαρκή σχέδια ελάχιστου εισοδήµατος, για µη περιορισµένη πρόσβαση στην 
παιδεία και στην επαγγελµατική κατάρτηση και στις υπηρεσίες υγείας, για κατάλληλη 
προστασία παιδιών και οικογενειών, καθώς επίσης τη µείωση των διακρίσεων και (ιδιαίτερα 
όσο αφορά τα φύλα) µειονεκτήµατα κάθε είδους. Με σκοπό να πετύχουµε µεγαλύτερη 
πρόοδο εδώ, οι αντιπρόσωποι απαιτούν τα ζητήµατα της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού να ενοποιηθούν σαν θέµατα σύγκλισης σε όλους τους πολιτικούς χώρους. 

Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια δεν έχουν συχνά τη φωνή για να τραβήξουν την δηµόσια 
προσοχή για την κατάστασή τους. Η κραυγή για καλύτερη πρόσβαση στην παιδεία 
καταλαµβάνει µια δίπτυχη (διµερή ) σπουδαιότητα σε αυτό το πλαίσιο. Από τη µια πλευρά, το 
επίπεδο της παιδείας όσο ψηλότερα να βρίσκεται είναι ένα αποτελεσµατικό όπλο ενάντια στη 
φτώχεια, ενώ από την άλλη πλευρά η παιδεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταδώσει τις 
πληροφορίες για την κατάσταση των κοινωνικά περιθωριοποιηµένων ατόµων. Συνολικά, µια 
ευρεία πολιτική προσέγγιση για τον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού µπορεί µόνο να βρεθεί αν η συµµετοχικότητα αυτών που ενδιαφέρονται 
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και επεκτείνεται περαιτέρω. Η αποδοχή είναι ένα κεντρικό 
στοιχείο και για τις δυο πλευρές, ιδιαίτερα στη δηµόσια συζήτηση για τους τρόπους και τα 
µέσα για να πετύχουν καλύτερη κοινωνική ένταξη. Μ’ αυτή την έννοια, ζητείται από τα Κράτη 
Μέλη να σκεφτούν εδώ την επέκταση και την εξέλιξη των νέων οδών πρόσβασης. Ένας 
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αριθµός ιδεών για διαφορετικές προσεγγίσεις για αυτό (για τα άτοµα που είναι άστεγα, τα 
άτοµα τρίτης ηλικίας, κ.λ.π.) έχει περιγραφεί σε ξεχωριστά εργαστήρια. Παρ’ όλα αυτά, η 
συµµετοχικότητα σηµαίνει όχι µόνο πως εκείνοι που ενδιαφέρονται µπορούν να συµµετέχουν 
στη ζωή της κοινωνίας, αλλά αυτό επίσης συνεπάγεται µια κλήση στην πολιτική αρένα για να 
αναγνωρίσει και να καταπιαστεί µε τις πραγµατικότητες που αντιµετώπισαν αυτοί που τους 
αφορά. Τα αποτελέσµατα από τα εργαστήρια δείχνουν εδώ πως υπάρχει ακόµη πολύς 
χώρος για βελτίωση στα Κράτη Μέλη. 

Η πρακτική καλής διαχείρισης πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα. Οι καταγραφές των 
εργαστηρίων κάνουν σαφές πως το κυρίαρχο πρόβληµα του αγώνα κατά της φτώχειας 
βρίσκεται λιγότερο στην έλλειψη της νοµοθετικής θεµελίωσης και περισσότερο στη λαϊκή 
εφαρµογή του σε συγκεκριµένη πολιτική. Εµείς εν τούτοις βλέπουµε πως δε 
συµµορφώνονται µε τους νόµους, ή οι αρχές που διοικούν ζητούν µια περιοριστική ερµηνεία. 
Εδώ, υπάρχει συχνά η έλλειψη της παιδείας της καλής διαχείρισης. Όµως, ένα εργαστήριο 
κάνει µια αρκετά βασική θεµιλιώδη έκληση για να προσαρµόσουν τους νόµους στους 
ανθρώπους και όχι το αντίθετο. Αυτό το πεδίο επίσης περιλαµβάνει τις περικοπές στις οποίες 
αναφέρθηκαν οι συµµετέχοντες για να αναλάβουν διεθνείς καταστατικούς χάρτες σε εθνική 
νοµοθεσία. Επί πλέον, η διασφάλιση της πρόσβασης σε όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές 
υπηρεσίες της κοινωνίας είναι στενά συνδεδεµένη µε την πρακτική της αίτησης του νόµου. 

Εδώ επίσης το πρόβληµα βρίσκεται όχι µόνο στο γεγονός πως υπάρχει έλλειψη των 
αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά πως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες λειτουργούν προληπτικά, 
το οποίο οδηγεί σε άτοµα που πραγµατικά έχουν τη δικαιοδοσία να παραιτηθούν από 
προνόµια τέτοια όπως τα «εθελοντικά» προνόµια (η περιοχή µε τα γκρίζα προβλήµατα). Το 
αποτέλεσµα από αυτό είναι η κλήση για χρέος προς όλες τις αρχές και τις υπηρεσίες που 
εµπλέκονται για να παρέχουν πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται. Η νοµική ασφάλεια είναι 
ένα βάρος το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις αρχές προς τους πολίτες. Αν πρέπει να 
αγωνιστούµε για τα δίκαια σε διοικητικές διαδικασίες ή σε ένα δικαστήριο, αυτό 
περιθωριοποιεί τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια ιδιαίτερα.  

Οι συµµετέχοντες στη Συνάντηση θεωρούν πως είναι απαραίτητη µια πολυδιάστατη πολιτική 
προσέγγιση που συνδέει τα πεδία πολιτικής για τον αγώνα κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά ταυτόχρονα να είναι υπέρ της άµεσης, αντικειµενικής 
προώθησης ορισµένων πληθυσµιακών οµάδων. Η υψηλότερη προτεραιότητα από δω 
συνεπάγεται ειδική προστασία στις γυναίκες και στα παιδιά, στην εξάλειψη των διακρίσεων 
ενάντια στους µετανάστες και στις εθνικές µειονότητες, καθώς επίσης σε αποτελεσµατικά 
µέτρα κατά της έλλειψης στέγης. Θα έπρεπε να σηµειωθεί εδώ πως τα άτοµα δε θα έπρεπε 
να περνούν από το ένα σχέδιο στο επόµενο, αλλά πως θα έπρεπε να υποστηριχθούν ώστε 
να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και τη γνώση τους ευρέως σε µια ενδυναµωµένη 
διαδικασία.  

Απαιτήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Οι συµµετέχοντες καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τις στρατηγικές της πολιτικής 
της στενότερα ως προς το αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στα άτοµα που βρίσκονται σε 
µειονεκτική θέση. Από τα εργαστήρια βγαίνει η εκτίµηση πως για παράδειγµα η 
φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών συχνά έχει αρνητικό αντίκτυπο στα άτοµα που βιώνουν 
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φτώχεια, για παράδειγµα στην υγεία ή στην παροχή ενέργειας. Εδώ απαιτείται µια πιο 
ακριβής ανάλυση των αλληλεπιδράσεων. Αντίθετα µε αυτό το παρελθόν, µια κλήση επίσης 
προέκυψε για να συνεχίσουν οι Συναντήσεις των Ατόµων που Βιώνουν Φτώχεια από την 
άποψη της πλατφόρµας πληροφόρησης. Με σκοπό να δώσουν στις Συναντήσεις µια πιο 
σηµαντική θέση στο πολιτικό τοπίο, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη το πώς ο κύκλος των 
συµµετεχόντων µπορεί να επεκταθεί εποικοδοµητικά. Για παράδειγµα, οι συµµετέχοντες 
παραπονέθηκαν πως δεν υπήρχε αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
πρότειναν πως θα έπρεπε να προσκαλούνται αντιπρόσωποι των εργοδοτών στο µέλλον.  

Ένα πιο συγκεκριµένο κάλεσµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στην ανάληψη µιας 
ισχυρότερης θέσης στη συζήτηση για τους κατώτατους µισθούς που να είναι αδιαπέραστοι 
από τη φτώχεια και να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Το ζήτηµα 
που προκύπτει εδώ, πρώτα, είναι της σχέσης ανάµεσα στον κατώτατο µισθό και στις 
διατάξεις του ελάχιστου εισοδήµατος ικανές για να επιτρέψουν στα άτοµα να ζουν µε 
αξιοπρέπεια. Απ’ την άλλη, το ερώτηµα που προκύπτει είναι για τον ορισµό του ελάχιστου 
Ευρωπαϊκού µισθού και του Ελάχιστου Ευρωπαϊκού Εισοδήµατος. Η εισαγωγή ενός 
καλαθιού µε βασικά αγαθά και υπηρεσίες ονοµάστηκε σαν µια συγκεκριµένη πρόταση, στη 
βάση κατά την οποία θα ήταν δυνατόν να υπολογίσουµε τις διατάξεις για το ελάχιστο 
εισόδηµα και άλλες κοινωνικές µεταβιβάσεις στα Κράτη Μέλη.  

Από την άποψη των συµµετεχόντων στη διάσκεψη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
προχωρήσει στις προσπάθειές της για να δηµιουργήσει ένα πιο ισορροπηµένο και αρµονικό 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Η ολοκλήρωση της Στρατηγικής της Λισαβόνας δείχνει πως 
η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού δεν συνεπάγεται µια υποχρέωση για να διεξάγει µια 
συγκεκριµένη πολιτική δράση. Εποµένως εκείνοι που τους αφορούσε το θεωρούν πολύ 
εθελοντικό από τη φύση του. Υπάρχει επίσης ένα κάλεσµα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για να είναι πιο προσεχτική από ότι ήταν προηγουµένως ώστε τα Κράτη Μέλη υιοθετούν 
εθνικές συνελεύσεις που σχετίζονται µε τους νόµους και οδηγίες για την καταπολέµηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και για να διασφαλίσουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και πως πράγµατι εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις. Από την άποψη των 
αντιπροσώπων, µια βοήθεια σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να δώσει στον Καταστατικό 
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων µια πάγια και δεσµευτική θέση στην Ευρωπαϊκή 
Συνταγµατική Συµφωνία. 

Λαµβάνοντες υπόψη τους συµµετέχοντες στη Συνάντηση, θα ήταν επίσης καλοδεχούµενο το 
∆ιαρθρωτικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτυχθεί περισσότερο, και πιο 
δυναµικά, για τον αγώνα κατά της φτώχειας. Ένα πρόβληµα που βρέθηκε σε πολύ σύντοµες 
διάρκειες των ατοµικών σχεδίων. Η υποχρέωση να υποβάλλουµε σε σύντοµα διαστήµατα 
όλο και περισσότερες καινοτόµες προτάσεις σχεδίων εµπόδισαν τη δηµιουργία µιας 
δυναµικής κοινωνικής υποδοµής και την ανάπτυξη των ολιστικών, βαθµιαία εξελισσόµενων 
παγιοποιηµένων (οικονοµικών) προσεγγίσεων. Αυτό το περιεχόµενο περιελάµβανε την 
ένδειξη πως οι τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες θα έπρεπε να προωθούνται 
περισσότερο.  

Οι συνεισφορές από την οµάδα οµιλητών 
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Jerome Vignon, Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης για την Κοινωνική Προστασία και την 
Ενσωµάτωση 

Ο κ. Vignon τόνισε τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής συνταγµατικής διαδικασίας. Χωρίς µια 
δεσµευτική νοµική βάση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα µπορούσε να ενεργήσει σε ζητήµατα 
που σχετίζονται µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Κατ’ αυτή την έννοια, η 
Συνθήκη του Άµστερνταµ, που υπογράφτηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999 ήταν ήδη 
ένα µεγάλο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο όµως θα έπρεπε να ακολουθηθεί 
επειγόντως από περισσότερα βήµατα µε το κοινό σύνταγµα. 

Επίσης το ερώτηµα ως προς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να δεσµεύσει 
τα ελάχιστα κοινωνικά επίπεδα ήταν στενά συνδεδεµένο µε το ζήτηµα των συνθηκών των 
νοµικών πλαισίων της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε µπόρεσε να επιβάλει 
δεσµευτικές απαιτήσεις σε όλα τα Κράτη Μέλη, ακόµα και αν αυτό φαινόταν να οδηγεί σε 
µεγαλύτερη εναρµόνιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και στον αγώνα κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Οι συµφωνηµένοι στόχοι και η εκπλήρωσή τους 
βρίσκονταν µέσα στην παραποµπή των Κρατών Μελών. Κατ’ αυτή την έννοια, η κατηγορία η 
οποία είχε σαν στόχο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως είναι πολύ παθητική σε αυτό το πεδίο 
δεν είχε καµία βάση. Έχοντας δηλώσει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας ευχήθηκαν να δουλέψουν προς µια κατάσταση στην οποία να 
δινόταν ένας σαφέστερος ορισµός των στόχων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και να 
εκπληρώνονταν µ’ ένα πιο δεσµευτικό τρόπο. Έτσι, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή επίπεδα 
ελάχιστου εισοδήµατος χρειάζεται να είναι περισσότερο συνδεδεµένη µε ένα µη διφορούµενο 
τρόπο µε το ζήτηµα ελάχιστου καλαθιού των αναγκαίων αγαθών και των απαραίτητων 
υπηρεσιών στις οποίες οι πολίτες θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση. 

Κατά την άποψη του κ. Vignon, η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί επίσης να δείξει τις 
µεγαλύτερες επιτυχίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την πιο ευρεία επαγγελµατική ασφάλεια και 
ένα σύστηµα υγείας όλων των οικονοµικών βαθµίδων, ο κοινωνικός διάλογος είχε 
καθιερωθεί. Πολλές βελτιώσεις έγιναν, ιδιαίτερα στο πεδίο της προστασίας ενάντια στις 
διακρίσεις. Για παράδειγµα, τα άτοµα µέσα στην Ένωση τώρα είχαν το δικαίωµα να κάνουν 
αγωγή ενάντια στις διακρίσεις, η οποία µπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα τους Ροµά να 
βελτιώσουν τη κατάστασή τους. Στο περιεχόµενο του Κοινωνικού Ταµείου υπήρχαν ειδικές 
γραµµές προγραµµάτων για να στηρίξουν την εργασία για και µαζί µε τους µετανάστες. 

Αυτό αποδυνάµωσε την κατηγορία πως η Στρατηγική της Λισαβόνας εξυπηρετούσε µόνο την 
διεκδίκηση οικονοµικών συµφερόντων. Επέβαλε την υποχρέωση στα Κράτη Μέλη να 
σχεδιάσουν στρατηγικές ενάντια στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό, να αυξήσουν 
την ανταλλαγή και να βελτιώσουν το επίπεδο των πληροφοριών που είναι διαθέσιµο και τη 
σύγκριση των αυτών των πληροφοριών, για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη. Τελικά, 
τόνισε πως ένας κεντρικός ρόλος που προσδόθηκε στην κινητοποίηση αυτών που 
ενδιαφέρονται και στην αναβίωση της συνταγµατικής διαδικασίας µε σκοπό να µεγεθύνουν 
την κοινωνική διάσταση της Ε.Ε. 

 

Elise Willame, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας 
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Σύµφωνα µε την κ. Willame, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας εργάζεται προς την 
κατεύθυνση του να δώσει στα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό 
καλύτερες ευκαιρίες συµµετοχής. Η Στρατηγική της Λισαβόνας και οι στόχοι που 
προέρχονται από αυτήν ήδη περιείχαν σαφείς υποχρεώσεις για τα Κράτη Μέλη από αυτή την 
άποψη. Πολλά από τα µη ψηφισµένα ερωτήµατα που είχαν προκύψει στο περιεχόµενο της 
6ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης για τα άτοµα που βιώνουν φτώχεια συµπεριλήφθηκαν σε 
αυτούς τους στόχους. Κατ’ αυτή την έννοια, αυτά τα θέµατα υπήρχαν στην ατζέντα των 
Ευρωπαϊκών θεσµών και των εθνικών Κυβερνήσεων. Ήταν όµως ένα ζήτηµα διασφάλισης 
για τους λήπτες αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα που πραγµατικά προχώρησαν σε δράση 
από την άποψη των συµφωνηµένων στόχων. 

Ως προς το ερώτηµα του πως η Στρατηγική της Λισαβόνας µπόρεσε να εκπληρωθεί µε πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο, η κ. Willame τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω επέκταση της 
συµµετοχικότητας των ενδιαφεροµένων. Αυτό περιελάµβανε την υποχρέωση της επέκτασης 
του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Και τελικά, οι διασυνοριακές συναντήσεις υπήρξαν κατά την 
άποψη της ένα µεγάλο στοιχείο για περαιτέρω δράση. 

Η συµµετοχικότητα  όµως σήµαινε πως έπρεπε να λάβεις σοβαρά υπόψη τα άτοµα. Κατ’ 
αυτή την έννοια η κ. Willame έγινε δέκτης του ενδιαφέροντος των συµµετεχόντων σε σχέση 
µε το ενδεχόµενα αρνητικό αντίκτυπο της φιλελευθεροποίησης των υπηρεσιών και πήρε την 
εντολή ώστε η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας να αποκτήσει µια καθαρότερη εικόνα του 
κοινωνικού αντικτύπου των µελλοντικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε τους 
αντιπροσώπους πως η Επιτροπη θα συνεχίσει να είναι ένας χώρος ανταλλαγής και 
υποστήριξης για τα ενδιαφέροντά τους.   

 

Renzo Fior, Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Emmaus 

Σε αντίφαση µε το κάλεσµα που συχνά προβλήθηκε στις συναντήσεις για καλύτερη 
υποστήριξη της πολιτείας στις τοπικές πρωτοβουλίες και στην ΜΚΟ ο κύριος Fior είχε την 
άποψη πως οι οργανώσεις θα έπρεπε να έχουν σαν στόχο την ανεξαρτησία τους παρά την 
απόκτηση δεσµευτικών οικονοµικών συµβολαίων. Η δράση της EMMAUS επίσης 
επιβεβαίωσε την εµπειρία που καταγράφηκε από τους συµµετέχοντες της 6ης Συνάντησης. 
Το κεντρικό µέληµα ήταν οι άνθρωποι που βίωναν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό 
να επανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους. Σ’ αυτό το σηµείο ήταν επίσης σηµαντικό για τους 
µειονεκτούντες να µην βρίσκονται σε µόνιµη εξάρτηση από τις κοινωνικές µεταβολές επειδή 
αυτό θα τους στερούσε την ικανότητα να ζήσουν µια ζωή την οποία οι ίδιοι θα καθόριζαν. 
Κατά την άποψη του κυρίου Fior είναι ουτοπικό να περιµένεις πως οι στόχοι που τέθηκαν 
στη Λισσαβόνα θα µπορούσαν να επιτευχθούν µέχρι το 2010.  Επειδή παρ’ όλα αυτά η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός αυξάνονταν ήταν ασαφές κατά την άποψή του το πώς 
ένα κύριο αποφασιστικό βήµα έπρεπε να γίνει τα επερχόµενα 3 ½ χρόνια. Το πιο σηµαντικό 
είναι πως η Αρχή της οικονοµίας της αγοράς σαν βάση της Ε.Ε. δεν συµβαδίζει µε την 
άποψή του πως όλοι οι πολίτες πρέπει να ενσωµατωθούν πλήρως.  
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Και τελικά η πολιτική της φιλελευθεροποίησης και της ιδιωτικοποίησης, ιδιαίτερα στον τοµέα 
της προµήθειας των κοινών αγαθών (ενέργεια, πόσιµο νερό), φέρνει µαζί της νέες 
διακηρύξεις του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Όµως, οι πολιτικοί υποχρεώθηκαν να ακούσουν τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. Κατ’ αυτή την έννοια, η 6η Συνάντηση, καθώς επίσης και τα 
προηγούµενα γεγονότα, είχαν µια µεγάλη συνεισφορά στο να προωθήσουν τα δικαιώµατα 
ώστε να έχουν φωνή.(µπορούν να ακουστούν).   
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5. Τελικές ανακοινώσεις  
 

Franz Thönnes 

Κοινοβουλευτικός Γραµµατέας του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

 

Ο κύριος Thönnes επεσήµανε πως η 6η Συνάντηση χαρακτηρίστηκε από επικοδοµητικές 
συζητήσεις και οµιλίες από τις οποίες όλοι οι συµµετέχοντες µπορούσαν να κερδίσουν νέες 
ιδέες και προοπτικές. Το γεγονός έκανε σαφές πως οι συναντήσεις των ανθρώπων που 
βιώνουν τη φτώχεια έκαναν τη διαφορά. Τρία σηµεία ήταν ιδιαίτερα σηµαντικά κατά τη γνώµη 
του κυρίου Thönnes. Πρώτον, είχε καταστεί δυνατή η εµπλοκή των ανθρώπων που βιώνουν 
τη φτώχεια σε πολιτικές συζητήσεις καθώς και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο από το 2001. ∆εύτερον, η εικόνα της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού έγινε πιο χειροπιαστή και κατανοητή µαρτυρώντας και 
αντανακλώντας συγκεκριµένες καταστάσεις. Και, τρίτον, πολλά παραδείγµατα δείχνουν πως 
εµπλέκοντας τους µειονεκτούντες στην πολιτική διαδικασία µπορεί να υπάρξει µια θετική 
επίδραση στο πώς να ξεπεράσουν τις καταστάσεις τους και να λύσουν τα προβλήµατά τους. 
Αυτό παρατηρείται πολύ καθαρά σε πολλά τοπικά, περιφεριακά και εθνικά φόρα στα οποία η 
συµµετοχή των µειονεκτούντων γίνεται πραγµατικότητα. 

Το µοτο του γερµανικού Συµβουλίου Προεδρίας ήταν «ενωµένες δυνάµεις για µια κοινωνική 
Ευρώπη – για έναν κοινωνικό κόσµο». Θα ήταν δυνατόν να δηµιουργηθεί εµπιστοσύνη και 
αποδοχή για µια κοινωνική Ευρώπη αν ήταν πειστική για τους ανθρώπους πως αυτή η 
Ευρώπη προσφέρει προοπτική για όλους τους πολίτες. Εδώ, η συνάντηση έδειξε πως η 
εµπειρία της φτώχειας δεν ήταν µια µη αναστρέψιµη µοίρα στην οποία οι φτωχοί έχουν 
παραδοδεί. Έδειχναν αξιόλογη δέσµευση και δηµιουργικότητα κάθε ηµέρα και έκαναν τις 
απαιτήσεις τους να ακουστούν. Οι πολιτικοί τεχνοκράτες και οι Κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν 
να ακούσουν τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια έτσι ώστε να αποκτήσουν 
συγκεκριµένη γνώση την οποία θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν στις πολιτικές τους δράσεις 
και έτσι να αναπτύξουν ενέργειες προς όφελος των φτωχών. 

Οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια χρειάζονται τη βοήθεια του κράτους και της κοινωνίας. 
Αυτό σηµαίνει ένα συνδυασµό αυτοβοήθειας και αξιόπιστων ελάχιστων κανόνων κοινωνικής 
προστασίας. Τέτοιοι ελάχιστοι κανόνες, πρώτα απ’ όλα συναντούν τις ανάγκες των 
ανθρώπων οι οποίοι εξαιτίας ασθένειας, αναπηρίας ή δύσκολων συνθηκών, ή ακόµα εξαιτίας 
του χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, βρίσκονται πολύ µακρυά από τις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας. Σε αυτά οπωσδήποτε περιλαµβάνονται η δίκαιη αµοιβή για την εργασία, µια σκέπη 
πάνω απ’ το κεφάλι του καθένα, σύστηµα υγείας και πρόσβαση στην εκπαίδευση από πολύ 
νεαρή ηλικία. 
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Ludo Horemans 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Καταπολέµηση της Φτώχειας 

Κατά την άποψη του Ludo Horemans η συνάντηση έχει δείξει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
µακρυά από το να πετύχει το στόχο της όσον αφορά την καταπολέµηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού. Το 2010 είναι πλέον πολύ κοντά και αυτό σηµαίνει πως η µάχη 
πρέπει να συνεχιστεί µε ακόµη µεγαλύτερη ένταση. Η έκκλησή του ήταν να µην ξεχάσουµε 
πως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός ήταν µια µη ανεκτή αδικία σε µια από τις 
πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη µας. Συγκεκριµένα σε µια ευρωπαϊκή συνάντηση οι 
εκπρόσωποι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν το γεγονός πως η µάχη κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού έχει πάρει µια παγκόσµια διάσταση. Η εξάλειψη της φτώχειας 
περικλείει µεγάλο αριθµό προσεγγίσεων. Το ζωτικό στοιχείο ήταν να µην ξεχαστεί πως οι 
πολιτικές πρέπει να αναπτυχθούν κατά της φτώχειας και όχι κατά των φτωχών. Κεντρικά 
θέµατα της καταπολέµησης της φτώχειας εδώ ήταν τα σχέδια για ικανοποιητικό ελάχιστο 
εισόδηµα, δίκαιους µισθούς, συµµετοχή σε όλα τα επίπεδακαι ειδικότερα αυτών που άµεσα 
θίγονται από την φτώχεια.  

 

Davor Dominkus 

Γενικός Γραµµατέας Κοινωνικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Οικογένειας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας. 

 

Ο κύριος Dominkus εξέφρασε την πεποίθηση πως όλοι όσοι παρακολούθησαν την 
συνάντηση εµπλούτισαν την προσωπικότητά τους. Οι γεµάτες δύναµη περιγραφές έντονων 
προσωπικών εµπειριών ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια, ανέδειξαν αναµφίβολα την 
έντονη ανάγκη για συνέχιση του αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Αυτό ήταν το πιο σηµαντικό θέµα για την διασφάλιση της πρόσβασης στους τοµείς της 
εκπαίδευσης, της εργασίας, της απόκτησης στέγης, της υγείας καθώς και των κοινωνικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών. Ο αγώνας κατά της φτώχειας ήταν ένα από τα κεντρικά πολιτικά 
ζητήµατα στη Σλοβενία, όπου το εθνικό σχέδιο δράσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο. Η πολιτική 
προσέγγιση στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 
περιλαµβάνει µέτρα που σκοπό έχουν να δώσουν την δυνατότητα στους µειονεκτούντες να 
βοηθήσουν τους εαυτούς τους, καθώς επίσης και προληπτικά µέτρα για να εµποδίσουν τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό να γίνουν κυρίαρχα προβλήµατα. Τα αποτελέσµατα 
αυτής της προσέγγισης θα µπορούσαν να γίνουν κατανοητά ως µια θετική τάση στην 
αναλογία φτώχειας στη Σλοβενία. Για να διασφαλιστούν τα αποτελέσµατα χρειάστηκε 
οπωσδήποτε ένας συνεχής διάλογος σε εθνικό, περιφεριακό και τοπικό επίπεδο. Η 6η 
συνάντηση χρησίµευσε ως υπενθύµηση για τη σπουδαιότητα που συνδέεται µε την 
ενσωµάτωση των µειονεκτούντων. Προς αυτήν την Κατεύθυνση το Σλοβένικο Συµβούλιο της 
Προεδρίας θα αναλάµβανε επίσης έναν έντονο ρόλο στη συνέχιση και σχεδίαση της 
διαδικασίας συζήτησης που είχε ξεκινήσει και θα µπορούσε να δηµοσιεύσει τις προσκλήσεις 
για την 7η Συνάντηση των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. 
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Παράρτηµα 1: Συµπεράσµατα της Γερµανικής Προεδρίας από την 6η Συνάντηση των 
ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια τα οποία παρουσιάστηκαν στο Συµβούλιο για 
την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την υγεία και τις υποθέσεις καταναλωτών 
στις 30 & 31 Μαίου 2007       

Είναι καλοδεχούµενο πως το Εαρινό Συµβούλιο υπογράµµισε τη σπουδαιότητα της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης και ενδυναµώνει το πνεύµα συνεργασίας για την 
ενίσχυση την οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Είναι επι πλέον 
καλοδεχούµενο πως το Εαρινό Συµβούλιο τάχθηκε υπέρ του να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 
κοινοί κοινωνικοί στόχοι στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και να τονιστεί πως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατόν να επιτύχει µόνον αν, µαζί µε την οικονοµική πρόοδο, 
µπορέσει να εγγυηθεί ικανοποιητική κοινωνική προστασία για όλους. Γι’ αυτό το στόχο θα 
πρέπει να αναπτυχθεί κοινό εγγυηµένο εισόδηµα και τα εργαλεία της ανοιχτής µεθόδου 
συντονισµού θα πρέπει σταδιακά να επικεντρώνονται σε κεντρικά ζητήµατα.  

 

Έχει επιβεβαιωθεί πως ο ανοιχτός διάλογος µεταξύ των ανθρώπων που επιρεάζονται από τη 
φτώχεια και των κυβερνητικών εκπροσώπων στην περίπτωση των ευρωπαϊκών 
συναντήσεων των ανθώπων που βιώνουν τη φτώχεια είναι σηµαντικός για τη διαµόρφωση 
της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 6η ευρωπαϊκή συνάντηση 
δείχνει πως η συµµετοχή αυτών που επηρεάζονται από τη φτώχεια στα κράτη µέλη έχει 
βελτιωθεί από το 2001, έτος κατά το οποίο καθιερώθηκαν αυτές οι συναντήσεις. Οι 
συναντήσεις έχουν ενισχύσει την ανταλλαγή µεταξύ των ανθρώπων όλων των κρατών µελών 
οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια και έχουν λανσάρει µια µέθοδο µάθησης. Αυτό συνεισφέρει στο 
κτίσιµο και την ενδυνάµωση των µεθόδων συµµετοχής και δικτύωσης όσων επηρεάζονται 
από τον αποκλεισµό στα κράτη µέλη, οδηγώντας σε µικρά βήµατα προόδου τα οποία 
επιτυγχάνονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Σαν αποτέλεσµα, η βάση για πιο εντατική πολιτική 
και πολιτειακή συµµετοχή των µειονεκτούντων έχει ισχυροποιηθεί. 

 

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί πως υπάρχει ευρεία ποικιλότητα όσον αφορά την συνάφεια 
των επηρεάζοµενων από τη φτώχεια και την ένταξή τους από τις κυβερνήσεις στις εθνικές 
διαδικασίες οι οποίες χρειάζεται να βελτιωθούν περισσότερο σε κάποια από τα κράτη µέλη. 
Η γερµανική Προεδρία γι’ αυτό υπογραµµίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι προσπάθειες 
εµπλοκής όλων των αρµοδίων και καλούν τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν στη δουλειά 
τους σε µεγαλύτερη έκταση τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα των συναντήσεων αυτών. 
Για την διασφάλιση ενός εντατικού και συνεχούς διαλόγου προτείνεται, µεταξύ των 
συναντήσεων, οι εθνικές αποστολές να κρατούν επαφή µε τους ευρωβουλεύτες σε εθνικό 
επίπεδο. Επιπλέον προτείνεται να εφαρµόζεται όλο και περισσότερο η Αρχή της αλλαγής 
προοπτικής και, στο πλαίσιο επίσηµων επισκέψεων, να εξετάζονται τα προγράµµατα 
κοινωνικής ενσωµάτωσης. 
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Ταυτόχρονα, οι συζητήσεις κατά την 6η συνάντηση για τον µελλοντικό προσανατολισµό και 
την παραπέρα ανάπτυξη των Συνδιασκέψεων και αυξάνοντας τον προσανατολισµό των 
στόχων τους έκαναν σαφές πως στις µελλοντικές συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε 
συγκεκριµένες προτεραιότητες. 

 

Όσον αφορά τις πολιτικές της κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να εστιάσουν στα παρακάτω: 

• Πρέπει να παρθούν δραστικά µέτρα ενάντια σε κάθε µορφή αποκλεισµού και 

διάκρισης-είτε οικονοµικής είτε κοινωνικής-και πως σε όλα τα άτοµα πρέπει να 

εγγυηθεί µια ζωή µε αξιοπρέπεια. Η ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής είναι το 

θεµέλιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. 

• Η αγορά εργασίας θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε ακόµη και άτοµα 

που βρίσκονται σε µεγαλύτερη απόσταση από αυτή να έχουν την ευκαιρία για 

οικονοµική συµµετοχή. Επίσης θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν όλες οι δυνατότητες 

που υπηρετούν την ενεργή ένταξη στην κοινωνία των ατόµων που είναι περισσότερο 

αποκλεισµένα. Ένα ικανοποιητικό εγγυηµένο ελάχιστο εισόδηµα για όλους θα πρέπει 

να διασφαλιστεί χωρίς να παραβλεφθεί η αρχή πως η εργασία πρέπει να πληρώνεται. 

Ταυτόχρονα, στους µειονεκτούντες θα πρέπει να προσφέρεται ένα ισορροπηµένο 

σύστηµα υποστηρικτικών µέτρων στα πλαίσια µια ενεργούς πολιτικής για την αγορά 

εργασίας καθώς επίσης και η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Με αυτή τη  

έννοια, η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση είναι 

προτεραιότητα. 

• Το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω µέσω κοινών 

ελάχιστων κριτηρίων και της σταδιακής εφαρµογής κοινών στόχων στο χώρο της 

απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Επίσης 

περιλαµβάνει την ικανοποιητική εξασφάλιση των πόρων ζωής για εκείνους που δεν 

είναι ικανοί να συντηρηθούν από την εργασία τους καθώς επίσης να διασφαλιστεί και 

να εγγυηθεί πως όλοι οι άνθρωποι έχουν στέγη και πρόσβαση στη δηµόσια 

ιαρτοφαρµακευτική περίθαλψη. Είναι επίσης αναγκαίο οι µετανάστες να 

αντιµετωπίζονται µε ανθρωπιά από τις χώρες φιλοξενίας τους και να υποστηρίζεται η 

κοινωνική τους ενσωµάτωση. 

• Απαιτείται αποφασιστική δέσµευση για την µείωση της παιδικής φτώχειας. Ο πιο 

σηµαντικός στόχος είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος πως τα παιδιά µένουν πίσω στη 

διαδικασία της κοινωνικής ένταξης από µικρή ηλικία και εποµένως στερούνται των 

ευκαιριών. Εποµένως οι προσπάθειες για την ένταξη των γονιών, κυρίως των µόνων 

γονιών, στην αγορά εργασίας πρέπει να αυξηθούν και η φροντίδα των παιδιών κάτω 
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των τριών ετών πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ίσες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες για όλους και να εµποδιστεί η µεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά. 

• Για να επιτευχθεί οριστική πρόοδος στην καταπολέµηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού, είναι απαραίτητο να εµπλακούν όλοι οι υπεύθυνοι και 

αρµόδιοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην διαδικασία. Όσον αφορά το 

σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των µέτρων και της αξιολόγησης 

των αποτελεσµάτων, των ωφελειών τους και της σταθερότητάς τους µια  ουσιώδης 

προϋπόθεση είναι η συνεισφορά όλων σε κυβερνητικό και πολιτειακό επίπεδο, η 

συνεισφορά της έρευνας καθώς  και των ατόµων που επηρεάζονται. Ο προσδιορισµός 

των εθνικών στόχων µπορεί να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. 
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