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Αντιµετωπίζοντας την 
κοινωνική επίδραση της 
κρίσης      

 
          
 

 
 

Σώζει το ∆ΝΤ τις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης 
από την κρίση;  
Η περίπτωση της Ουγγαρίας και της Λετονίας; 

 
 
Η κρίση: Στο επίκεντρο η Ισπανία, η Ιρλανδία, 
η Φινλανδία και η Γερµανία 
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  Μια Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ οφείλει 
να εξετάζει τα αίτια και την κοινωνική επίδραση της 
κρίσης 
 
FINTAN FARRELL, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ EAPN 

 
 
Η κρίση, παράλληλα µε τις καταστροφικές επιδράσεις στην ευηµερία 
σηµαντικών τοµέων της κοινωνίας µας, αποτελεί και µια περίοδο ευκαιριών. 
Το πόσο καλά οι ευκαιρίες αυτές θα αξιοποιηθούν καθορίζει το κατά πόσο η 
κοινωνία θα οδηγηθεί σε «κοινωνική και αειφόρο ανάπτυξη και ανάκαµψη» ή 
θα «πάρει λίγο ανάσα» και θα πέσει µε τα µούτρα στο αιφνίδιο ξέσπασµα µιας 
επόµενης κρίσης. 
 
 
Το βασικό ζήτηµα που καθορίζει τις δυο προοπτικές είναι το κατά πόσο θα 
αξιοποιηθεί η ευκαιρία ανάδειξης των αιτιών της κρίσης. Είναι άµεση η 
ανάγκη για µια Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ούτως ώστε να εξετασθούν τα 
βαθύτερα αίτια και η κοινωνική επίδραση της κρίσης.  
 
 
Για το EAPN, αλλά και για την δυσλειτουργία της χρηµατοπιστωτικής αγοράς, 
µια κύρια αιτία της κρίσης αποτέλεσαν τα αυξανόµενα επίπεδα ανισοτήτων 
παγκοσµίως αλλά και µεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ.  
 
 
Η καταστροφική επίδραση των ανισοτήτων αποδεικνύεται/τεκµηριώνεται  
ολοένα και περισσότερο σε δηµοσιεύσεις όπως  “The Spirit Level - Why more 
equal societies almost always do better”  («Το πνευµατικό επίπεδο- Γιατί οι πιο 
ισότιµες κοινωνίες σχεδόν πάντοτε λειτουργούν καλύτερα»), από τους Wilkinson 
και Pickett. Οι εν λόγω αυξανόµενες ανισότητες διευκολύνονται από την 
απελευθέρωση και τις αυξανόµενες αποτυχίες των συστηµάτων ανακατανοµής 
να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά σε µια πιο παγκόσµια οικονοµία.  
 
Το συγκεκριµένο τεύχος του περιοδικού του EAPN εξετάζει την επίδραση της 
κρίσης στα άτοµα και τις κοινότητες που αντιµετωπίζουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. Τα άρθρα ξεκαθαρίζουν γιατί το να καταπιανόµαστε µε 
τη φτώχεια και τις ανισότητες, παρά να απέχουµε µακράν από τα µέτρα για την 
αντιµετώπιση της κρίσης, πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των αντιδράσεων.  
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Το εν λόγω περιοδικό επιδοτείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη  PROGRESS 
(2007-2013) 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 
 
 
 
 
 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην εν λόγω έκδοση δεν αντανακλούν 
απαραιτήτως τις θέσεις και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Αντιµετωπίζοντας την κοινωνική 
επίδραση της κρίσης 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ SIAN JONES, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ EAPN 
 
 

 
Όχι µόνο Ανάπτυξη και Θέσεις Εργασίας 
 
Παρά τους ισχυρισµούς για ανάκαµψη, η οικονοµία της ΕΕ συνεχίζει να 
ταλαντεύεται καθώς 3,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας αναµένεται να χαθούν 
το 2009. Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα νέο εποπτικό πλαίσιο για το δηµοσιονοµικό 
κανονισµό και ένα σχέδιο οικονοµικής ανάκαµψης για να τονώσει την 
ανάπτυξη και να στηρίξει την απασχόληση1, που συνοδεύεται ωστόσο από µια 
συνολική εκτίµηση της κοινωνικής επίδρασης. ∆ίνεται ελάχιστη 
προτεραιότητα σε όσους είδαν την ποιότητα της εργασίας τους να περιορίζεται, 
ενώ όσοι είναι ήδη άνεργοι, µένουν στην αφάνεια. Μακροπρόθεσµα, οι 
αυξανόµενες απαιτήσεις που εντοπίζονται στις µη επαρκώς 
χρηµατοδοτούµενες  βασικές υπηρεσίες – τις οποίες συχνά παρέχουν οι ΜΚΟ 
– και οι περικοπές στην χρηµατοδότηση των συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας απεικονίζουν µια σηµαντική απειλή για την κοινωνική συνοχή 
στην ΕΕ. 
 
 
Φθηνές θέσεις εργασίας και επιδείνωση του αποκλεισµού 
 
Είναι σαφές ότι χάνονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας, µε τις πιο επισφαλείς 
να πλήττονται πρώτες. Οι «φθηνές θέσεις εργασίας» θεωρούνται καλύτερες 
από την έλλειψη θέσεων εργασίας, αλλά πόσο βιώσιµο είναι αυτό; Λίγες είναι 
οι χώρες που καλύπτουν το έλλειµµα µε συµπληρωµατικά επιδόµατα και 
ελάχιστα αναγνωρίζεται η µακροπρόθεσµη επίδραση των επιπέδων φτώχειας 
στην εργασία ή την ποιότητα εργασίας, ενώ το 25% των ατόµων βρίσκονται σε 
φτώχεια µολονότι εργαζόµενοι, ακόµα και πριν την κρίση. Στην Ισπανία, πάνω 
από το 90% των θέσεων εργασίας που χάθηκαν στο πρώτο τρίµηνο του 2009 
ήταν προσωρινές. Σε άλλες χώρες παρατηρήθηκε µεγάλη αύξηση στην εργασία 
µειωµένου χρόνου ή τις επιβεβληµένες διακοπές (συχνά χωρίς πληρωµή)2. 
Εφόσον οι φτωχοί µε την παλαιότερη σηµασία της λέξης δεν αποτελούν πλέον 
προτεραιότητα, οι περισσότερες χώρες αυξάνουν τις πολιτικές ενεργοποίησης 
της επιβολής κυρώσεων, παρά τη µείωση των θέσεων εργασίας.  
 

                                                
1 ∆έσµη µέτρων για την οικονοµική ανάκαµψη της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της 
∆ιαµόρφωσης της Οικονοµικής Ανάκαµψης (Μάρτιος 2009) 
2 Ιδίως στη Μάλτα και την Κύπρο 



 7 

Αυξάνονται τα χρέη και η ανασφάλεια 
 
Η απώλεια θέσεων εργασίας, η ανασφάλεια και το χαµηλό εισόδηµα είναι 
εξίσου πολυσύνθετα προβλήµατα χρέωσης3. Η δράση ωστόσο στις 
οικονοµικές υπηρεσίες δεν συµβαδίζει µε την παρεχόµενη, αειφόρο στήριξη 
χρεών και τη δίκαιη πίστωση. Η επίδραση στη στέγαση – ιδίως στους 
ιδιοκτήτες κατοικιών µε χαµηλό εισόδηµα  - είναι επίσης ορατή, µε αυξήσεις 
στις ανακτήσεις και σηµάδια πίεσης στον τοµέα µίσθωσης4.  
 
 
Μειώνονται οι δηµόσιες υπηρεσίες 
 
Ο µεγαλύτερος φόβος, ωστόσο, είναι η µακροπρόθεσµη επίδραση στα 
συστήµατα και στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Ήδη σε κάποιες 
χώρες έχουν ξεκινήσει οι περικοπές ή έχουν γίνει πιο αυστηρά τα κριτήρια 
καταλληλότητας5, συχνά δυσανάλογα πλήττοντας τις υπηρεσίες των ΜΚΟ. 
Άµεσες περικοπές στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ήδη 
εφαρµοσθεί στην Ιρλανδία. Ταυτόχρονα, πολλά νέα Κράτη Μέλη µε 
υπερβολικά βεβαρηµένους προϋπολογισµούς αναγκάζονται να ζητήσουν 
ενίσχυση από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) του οποίου οι απαιτήσεις 
για βοήθεια οδήγησαν σε µειώσεις των επιπέδων κάλυψης της κοινωνικής 
προστασίας και των µισθών, παρά τις κρατικές δεσµεύσεις για το αντίθετο6. 
Και η µείωση συνεισφορών από τους εργοδότες, απειλεί άµεσα τη βιώσιµη 
χρηµατοδότηση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας7. 
 
 
 
5 άµεσα συνοπτικά βήµατα 
 
 

1. Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, εξασφάλιση του ελάχιστου 
εισοδήµατος. Να εξασφαλισθεί για όλους ένα επαρκές εισόδηµα για την 
κάλυψη βασικών αναγκών, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτοµα να 
συµµετέχουν στην οικονοµία και την κοινωνία. Η σύνταξη µιας Οδηγίας 
Πλαίσιο για το Ελάχιστο Εισόδηµα, που θα βασίζεται στη Σύσταση της 
Επιτροπής για την Ενεργητική Ένταξη8, θα αποτελούσε λογικά το επόµενο 
βήµα.  

                                                
3 Ιδίως στη Φινλανδία, το Λουξεµβούργο και το Βέλγιο. 
4 Ιδίως στη Γαλλία. 
5 Ιδίως στη Σουηδία, Αυστρία, Λιθουανία και Ισπανία. 
6 Ιδίως στην Ουγγαρία και τη Λετονία. 
7 Ο κρατικός προϋπολογισµός της Φινλανδίας το 2009 θα χάσει 912 εκατοµµύρια 
ευρώ 
8 Σύσταση της Επιτροπής για την Ενεργητική Ένταξη, ∆εκέµβριος του 2008 
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      2. Προώθηση των ποιοτικών θέσεων εργασίας και της Ενεργητικής 
Ένταξης για όσους αποκλείονται σήµερα. Η ποιοτική βιώσιµη απασχόληση 
χρειάζεται ενισχυµένη προστασία. Πρέπει να γίνουν ολοκληρωµένες 
προσεγγίσεις ενεργητικής ένταξης, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όσων 
έχουν ήδη αποκλεισθεί – ιδίως των γυναικών, των νέων και των ηλικιωµένων, 
των εθνικών µειονοτήτων και των µεταναστών. 
 
 
3. Επένδυση στις νέες κοινωνικές/πράσινες θέσεις εργασίας και στην 
κοινωνική οικονοµία. Το δηµόσιο χρήµα επενδύεται κυρίως σε 
βραχυπρόθεσµες προσωρινές θέσεις εργασίας. Οι νέες κοινωνικές και πράσινες 
θέσεις εργασίας προσφέρουν µια καλύτερη επένδυση: προώθηση µιας 
οικονοµίας µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα και νέες κοινωνικές υπηρεσίες. Η 
κοινωνική οικονοµία, ιδίως οι κοινωνικές επιχειρήσεις ενσωµάτωσης στην 
απασχόληση (WISE), µπορούν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο, 
επανεπενδύοντας το κέρδος τους σε τοπικές θέσεις εργασίας και υπηρεσίες. 
 
 
4. Εξασφάλιση δηµόσιας οικονοµίας και µείωση της ανισότητας.  
Το δηµόσιο χρήµα έχει διοχετευτεί στη διαφύλαξη των τραπεζών και στην 
οικονοµία. Οι πρώτες περικοπές στις δηµόσιες υπηρεσίες γίνονται για την 
αποκατάσταση των δηµόσιων ελλειµµάτων, και καταφέρνουν µόνο να  
αυξήσουν τη φτώχεια και την ανισότητα και τιµωρώντας τους φτωχούς. 
Υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών µεθόδων αύξησης των εσόδων: 
µετατόπιση των προτεραιοτήτων του προϋπολογισµού,  προώθηση πιο δίκαιας 
φορολόγησης, επικήρυξη της φοροδιαφυγής και αποφυγή, ρύθµιση του 
ανοίγµατος των αποδοχών ανάµεσα στους εργαζόµενους και τη διοίκηση, και 
των επίπεδων αποδοχών στα κέρδη.  
 
 
5. Επένδυση στην κοινωνία των πολιτών και στη συµµετοχή. 
Οι κρατικές ΜΚΟ αντιµετωπίζουν αυξανόµενες απαιτήσεις στις υπο-
χρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υπερκάλυψης κονδυλίων. 
Κάποιες ΜΚΟ αντιµετωπίζουν µειώσεις/περικοπές στη χρηµατοδότηση, ενώ 
µειώνεται ο αριθµός των µελών τους ή οι εθελοντικές εισφορές τους. 
Χρειάζεται άµεση δράση για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης για τις βασικές 
δραστηριότητες των ΜΚΟ, ενώ παράλληλα χρειάζεται να ενσωµατωθεί ο 
καλύτερα δοµηµένος διάλογος στις διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικής, όπως 
η κοινωνική ΑΜΣ (Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού). 
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∆ηµιουργώντας ένα πιο κοινωνικό και βιώσιµο µέλλον.  
 
 
Το γεγονός ότι επικεντρωνόµαστε αποκλειστικά στην οικονοµική ανάπτυξη 
και την θεωρούµε µοναδικό στόχο, παρά µέσο επίτευξης άλλων κοινωνικών  
στόχων έγκειται στο σηµερινό µη βιώσιµο µοντέλο µας. Αν δεν γίνει δραστική 
αναθεώρηση των ατελειών του µοντέλου, δεν θα υπάρχουν πιθανότητες να 
επιτύχουµε ένα νέο, εφικτό και βιώσιµο µοντέλο για το µέλλον. Η τρέχουσα 
δηµόσια συζήτηση για τη διαµόρφωση της Συνθήκης της Λισαβόνας για την 
ΕΕ µετά το 2010  (2010-2020) αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία για τη 
συγκεκριµένη εκτενέστερη δηµόσια συζήτηση. Η νέα έρευνα του EAPN για 
την κοινωνική επίδραση της κρίσης και οι προτάσεις για µετά το 2010 έχουν 
στόχο να συνεισφέρουν σηµαντικά στην εν λόγω δηµόσια συζήτηση9. 
 
 
 
Έγγραφα αναφοράς :  
Βλέπετε: «Μια ΕΕ που µπορούµε να εµπιστευτούµε» και άλλες εκθέσεις του 
EAPN (διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του EAPN 
 www.eapn.eu). 

                                                
9 Βλέπετε: «Μια ΕΕ που µπορούµε να εµπιστευτούµε», οι προτάσεις του EAPN για 
µετά το 2010  και η έρευνα του  EAPN για την κρίση. 
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Ιρλανδία: Από την ραγδαία οικονοµική 
άνοδο στη χρεοκοπία 
 
ΑΠΌ ΤΟΝ MARK DURIE, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
EAPN ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ 
 
 
 
 
Καθώς η σφοδρότητα της ύφεσης αµβλύνεται σε κάποιες χώρες, η 
Ιρλανδία παραµένει εγκλωβισµένη σε µια καταστροφική κοινωνική και 
οικονοµική κρίση. Το 2008, εσωτερικοί και διεθνείς παράγοντες σε 
συνδυασµό αποτέλεσαν την απαρχή µιας νέας περιόδου πρωτοφανούς 
οικονοµικής στενότητας στην Ιρλανδία. Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας 
κρίσης των τραπεζών και η σχετική εξάντληση των πιστώσεων 
επιδεινώθηκαν από τη συγκλονιστική κατάρρευση µιας τεράστιας 
υπερδιογκωµένης εσωτερικής φούσκας ακινήτων. 
 
 
 
Η ανεργία αυξήθηκε από 4,89% τον Ιανουάριο του 2008 σε 12,29% τον Ιούλιο 
του 2008. Έχει σηµειωθεί αύξηση 142% στις απολύσεις και τα πιο πρόσφατα 
νούµερα δείχνουν ότι αυτή τη στιγµή 423,400 άτοµα είναι εγγεγραµµένοι ως 
άνεργοι. Η οικοδόµηση ήταν ο πρώτος τοµέας που επηρεάστηκε από την 
κρίση, ωστόσο, η απώλεια θέσεων εργασίας και οι απολύσεις γρήγορα 
εξαπλώθηκαν γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλους τους κρατικούς τοµείς. Η κρίση 
των πιστώσεων εξακολουθεί να θέτει µεγάλα εµπόδια στις επιχειρήσεις της 
Ιρλανδίας οδηγώντας σε αποτυχία εκατοντάδες βιώσιµες µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις.  
 
 
Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, µαζί µε την κρίση των θέσεων εργασίας 
έχουν οδηγήσει σε µια θεαµατική πτώση των φορολογικών δηλώσεων για το 
κράτος. Συνεπώς, η Ιρλανδική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αυξήσει το 
δανεισµό, γεγονός που οδήγησε σε έλλειµµα το δηµόσιο ταµείο, και που 
σηµαίνει ότι η Ιρλανδία θα ξοδέψει ένα τρίτο περισσότερα από όσα θα 
συγκεντρώσει από τα φορολογικά έσοδα µέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα µη 
βιώσιµα επίπεδα δανεισµού, σε συνδυασµό µε τις αποκαλύψεις για ανήθικες 
πρακτικές τραπεζών, έχουν συντελέσει στην υποβάθµιση της φερεγγυότητας 
της Ιρλανδίας στις διεθνείς αγορές.  
 
∆εν είναι σαφές το κατά πόσο η Κυβέρνηση έχει τις ιδέες, ή το πολιτικό 
κεφάλαιο να χειριστεί την κοινωνική και οικονοµική κρίση της χώρας. 
Καινοτόµες λύσεις έλαµψαν δια της απουσίας τους και η Κυβέρνηση κατέληξε 
στο συµπέρασµα ότι σκληρά µέτρα και επιθετικές αντιπληθωριστικές πολιτικές 
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είναι οι µόνες διαθέσιµες εναλλακτικές. Πρόσφατα η Κυβέρνηση δηµοσίευσε 
την Έκθεση Mc Carthy, στην οποία ανατέθηκε να εντάξει έως 5 
δισεκατοµµύρια ευρώ αποταµιεύσεις στο δηµόσιο ταµείο. Τα πορίσµατα είναι 
ευρέος φάσµατος και σε µεγάλο βαθµό διχάζουν· πρότειναν φοβερές µειώσεις 
των χρηµάτων του δηµοσίου ταµείου για την κοινωνική πρόνοια, την 
εκπαίδευση, την υγεία, τον εθελοντικό τοµέα και τη διακοπή καταβολής του 
παγκόσµιου επιδόµατος τέκνων.   
 
 
Η κυβέρνηση άργησε να αντιδράσει στην οικονοµική κρίση και µετά βίας 
αντιµετώπισε τις σχετικές κοινωνικές επιδράσεις. Πέρα από την εγγύηση της 
κυβέρνησης για τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών, την κρατικοποίηση της 
Αγγλο-Ιρλανδικής Τράπεζας και τα µεγάλα δάνεια σε δυο από τις µεγαλύτερες 
τράπεζες του δηµοσίου, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
χαροπαλεύουν καθώς δεν υπάρχουν πιστώσεις. Σε µια προσπάθεια να 
αντιµετωπισθεί η κρίση των τραπεζών η Κυβέρνηση πρότεινε τη σύσταση µιας 
Εθνικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Τίτλων (ΝΑΜΑ) για να αποσύρει από τα 
βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων τα επισφαλή δάνεια.  Το γενικό αίσθηµα 
που επικρατεί ωστόσο, είναι ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει εξωπραγµατικά 
ποσά για τα συγκεκριµένα δάνεια, ποσά που θα εξοφληθούν τις επόµενες 
δεκαετίες από την Ιρλανδική φορολογία.  
 
 
Οι αντιδράσεις για την επαγγελµατική κρίση έχουν µειωθεί και περιοριστεί. Ο 
Υπουργός Επιχειρήσεων, Εµπορίου και Απασχόλησης παρουσίασε ένα 
πρόγραµµα προστασίας των θέσεων εργασίας που θα παρέχει βοήθεια στις 
µαχόµενες επιχειρήσεις. ∆εν είναι καθόλου σαφές αν η διαφύλαξη και 
προστασία των θέσεων εργασίας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της 
κυβέρνησης.  
 
 
Καθώς εντείνεται η οικονοµική κρίση, αρχίζουν να διαφαίνονται οι 
κοινωνικές επιδράσεις. Παράλληλα µε την εντονότερη κρίση των θέσεων 
εργασίας, οι δικαιούχοι κοινωνικής πρόνοιας αντιµετωπίζουν µειώσεις στο 
εισόδηµά τους. Καταργήθηκε και η καταβολή του επιπρόσθετου επιδόµατος 
κοινωνικής πρόνοιας, ως οικονοµική ενίσχυση για τα έξοδα των 
Χριστουγέννων, ενώ µειώθηκε η ενίσχυση των ατόµων που πληρώνουν ενοίκιο 
κατοικίας.  Η έκθεση Mc Carthy προτείνει διατοµεακές µειώσεις της τάξης του 
5% στο συνολικό προϋπολογισµό της κοινωνικής πρόνοιας, πρόταση µε 
καταστροφικές ενδεχοµένως συνέπειες για χιλιάδες οικογένειες που 
βρίσκονται στη βιοπάλη σε όλη τη χώρα. Εντωµεταξύ, η χώρα κυριολεκτικά 
βιώνει το ενδεχόµενο µιας «χαµένης γενιάς». Ένας στους 5 νέους είναι 
άνεργος, ενώ οι προοπτικές εργασίας για τους τωρινούς απόφοιτους 
πανεπιστηµιακών σχολών είναι αποκαρδιωτικές.  
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Η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί το οικονοµικό πλαίσιο και για να αιτιολογήσει 
την κρίση στην ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και τις υποδοµές της 
Ιρλανδίας ενάντια στη φτώχεια και τον ρατσισµό. Στον τελευταίο 
προϋπολογισµό, η Αρχή της Ισότητας υπέστη µείωση 43,% των κονδυλίων, 
ενώ η χρηµατοδότηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µειώθηκε στο 
24%. Εντωµεταξύ, ο άλλοτε ανεξάρτητος Οργανισµός Καταπολέµησης της 
Φτώχειας συγχωνεύτηκε µε το Τµήµα Κοινωνικών και Οικογενειακών 
Υποθέσεων. Οι ΜΚΟ και οι οµάδες της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν επίσης 
υποστεί σηµαντικές µειώσεις κονδυλίων. 
 
 
Το EAPN Ιρλανδίας συνεχίζει να αγωνίζεται και να ασκεί πίεση για 
λογαριασµό όσων είναι πιο ευάλωτοι εν όψει της συνεχιζόµενης πτώσης των 
ποσοστών κοινωνικής πρόνοιας. Έχουµε ασκήσει πίεση για την αύξηση φόρων 
για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήµατα στοχεύοντας στην προστασία των 
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, θα συνεργασθούµε µε την Κοινοτική 
Πλατφόρµα (έναν Κοινωνικό Εταίρο) για να παρουσιάσουµε την 
προκαταρκτική θεωρία µας για τον προϋπολογισµό που βασίζεται στην 
αµεροληψία και την εθνική ανάκαµψη, ενώ θα συµµετέχουµε και σε µια 
µεγάλη διαµαρτυρία στους δρόµους το Σεπτέµβριο ενάντια στις προτεινόµενες 
µειώσεις της κοινωνικής πρόνοιας. Έχουµε επίσης ξεκινήσει µια προενεργό 
στρατηγική επικοινωνιών ενώ πολλές επιστολές και άρθρα του EAPN έχουν 
προβληθεί από τα κρατικά και τοπικά µέσα. Η ενασχόλησή µε τις εµπειρίες 
των ατόµων που βιώνουν τη φτώχεια αποτελεί την κύρια αρχή της εν λόγω 
στρατηγικής. Τον προηγούµενο µήνα, Το EAPN Ιρλανδίας, ως µέρος της 
Οµάδας Εργασίας των ΜΚΟ για την Απασχόληση, παρουσίασε µια λεπτοµερή 
ανάλυση της Ιρλανδικής Κοινωνικής και Οικονοµικής κρίσης και πρότεινε µια 
σειρά από προτάσεις πολιτικής για την προώθηση της κοινωνικής ανάκαµψης 
που δε θα σπρώξουν και άλλα άτοµα κάτω από το όριο της φτώχειας.  
 
Καθώς αρχίζουν και άλλες χώρες να παρουσιάζουν ύφεση, η κρίση της 
Ιρλανδίας εντείνεται. Το EAPN Ιρλανδίας θα δουλέψει για τους ανθρώπους οι 
φωνές των οποίων δεν ακούγονται και µαζί τους, καθώς επίσης και µε τους 
ανθρώπους που η ζωή τους θα επηρεασθεί από την κοντόφθαλµη προσέγγιση 
της οικονοµικής ανάκαµψης από την Κυβέρνηση. 
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KAREN FITZPATRICK, THE IRISH INDEPENDENT, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 
 
 
 

 
 

 
 
Προσπάθησα να εφοδιασθώ µε τα κατάλληλα προσόντα για την αγορά εργασίας 
παρακολουθώντας νυχτερινά µαθήµατα για το πτυχίο Σπουδών Επικοινωνίας, 
δουλεύοντας εθελοντικά µέσα στην κοινότητα για να αποκτήσω εµπειρία και να 
«ανταποδώσω» την κοινωνική πρόνοια που µου παρείχε όλα τα χρόνια. Κατάφερα να 
βρω δουλειά µέσα στην έντονη κρίση, παρ’ όλο που επρόκειτο για µια 
αναπληρωµατική θέση που τώρα πλέον δεν υπάρχει. Η οικογένειά µου και πάλι 
ενισχύεται από την κοινωνική πρόνοια, και όχι βέβαια από επιλογή αλλά από ανάγκη. 
Όπως κάθοµαι εδώ και βλέπω τον κατάλογο βιβλίων της πρώτης τάξης γυµνασίου του 
γιού µου, µαθαίνω ότι δεν µπορώ να κάνω αίτηση για χορήγηση βιβλίων, καθώς το 
σχολείο του δεν συγκαταλέγεται σε εκείνα που είναι σε µειονεκτική θέση (…) Το 
σχολείο µπορεί να µην είναι, είµαι όµως εγώ (…) Το γεγονός ότι τα παιδιά µου 
γεννήθηκαν µέσα στη φτώχεια δε σηµαίνει ότι τα όνειρά τους αξίζουν λιγότερο.  
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ΙΣΠΑΝΙΑ: Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ISABEL ALLENDE ROBREDO, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ EAPN ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
 
 
 
Κοιτώντας στο παρελθόν λίγες δεκαετίες πίσω, τίποτα δε θυµίζει τη 
σοβαρότητα της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης όσον αφορά τη 
µειωµένη παραγωγή, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τις πενιχρές 
προοπτικές. Ένα σηµαντικό ποσό πόρων που χρησιµοποιήθηκε για να  
κινητοποιήσει τις δηµοσιονοµικές πολιτικές και για να ενισχύσει το 
οικονοµικό σύστηµα οδήγησε στην επανεµφάνιση ελλειµµάτων και επιπέδων 
δηµοσίου χρέους που έδειχναν να έχουν υποχωρήσει από το οικονοµικό 
προσκήνιο. Η συγκεκριµένη προσπάθεια δεν επαρκεί για να ανταπεξέλθει στην 
αύξηση της ανεργίας και των νοικοκυριών χωρίς εισόδηµα από προσοδοφόρα 
εργασία. Ως εκ τούτου, αυξάνονται οι ανάγκες της κοινωνικής πρόνοιας.  
 
 
Η κρίση επηρεάζει όλα τα νοικοκυριά, ωστόσο, η φτώχεια που απορρέει από 
την απώλεια εργασίας κυριαρχεί περισσότερο σε ορισµένα µέρη του 
πληθυσµού, όπως στα νοικοκυριά µε έναν γονέα, στους νέους που ζουν µόνοι 
τους και τις µεγάλες οικογένειες. 
 
 
Η κοινωνική κατάσταση στην Ισπανία έχει αλλάξει σηµαντικά από την αρχή 
της οικονοµικής κρίσης. Λόγω της ασταθούς και επισφαλούς εργασίας, και των 
υπαρχουσών ανισοτήτων και της ανεπαρκούς προστασίας που προσφέρεται 
από πολλές υπηρεσίες πρόνοιας, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός 
έχουν αυξηθεί σηµαντικά.  
 
 
Ο αριθµός των ατόµων που ασχολούνται µε υπηρεσίες πρωτογενούς 
περίθαλψης καθώς επίσης και η ανάγκη για ψυχολογική στήριξη, έχουν 
αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία δυο χρόνια.  
 
 
Όσον αφορά το προφίλ των ατόµων που επηρεάζονται περισσότερο από την 
κρίση, διακρίνουµε δυο διαφορετικές καταστάσεις: την κατάσταση των 
ατόµων και των κοινωνικών οµάδων που είχαν ήδη αποκλεισθεί κοινωνικά ή 
κινδύνευαν να αποκλεισθούν, των οποίων η κατάσταση έχει τώρα χειροτερέψει 
τόσο που πλήττονται σφόδρα από την τρέχουσα κρίση· και δεύτερον, την 
κατάσταση των ατόµων και οικογενειών που δεν αντιµετώπιζαν στο παρελθόν 
σοβαρά προβλήµατα, αλλά τώρα ζητούν βοήθεια λόγω της ανεργίας.  
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Η ανεργία έχει αυξηθεί στους µετανάστες, δεδοµένου ότι απασχολούνται 
κυρίως σε επισφαλείς θέσεις εργασίες, που άλλοτε είχαν ισπανοί εργαζόµενοι. 
Ως εκ τούτου, πολλοί µετανάστες τώρα έχουν παράνοµο νοµικό καθεστώς. 
Εντοπίζουµε επίσης σηµαντική αύξηση στον αριθµό των αιτήσεων για 
«εκούσιο επαναπατρισµό». 
 
 
Σύµφωνα µε τις Υπηρεσίες Αστέγων, η κρίση δεν έχει ακόµα οδηγηθεί σε 
σηµαντική αύξηση των αστέγων, αν και κάποια από τα άτοµα που 
επηρεάστηκαν από την κρίση αρχίζουν να χρησιµοποιούν πόρους για 
αστέγους.  
 
 
Η οικονοµική κρίση έχει τονίσει τις ανεπάρκειες του υπάρχοντος 
συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην Ισπανία. Ότι έχουµε πει εστιάζει 
σαφέστατα στους περιορισµούς του συστήµατος του ελάχιστου εγγυηµένου 
εισοδήµατος, που στην Ισπανία ολοένα και περισσότερο αδυνατεί να παράσχει 
αποτελεσµατική προστασία στα άτοµα και τις οικογένειες µε χαµηλό 
εισόδηµα. Επιπλέον, οι δηµόσιες υπηρεσίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 
βασικές ανάγκες, ενώ η δηµόσια χρηµατοδότηση που διατίθεται για το 
συγκεκριµένο σκοπό είναι ανεπαρκής. 
 
 
Είναι άµεση η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος που θα 
λειτουργεί όχι µόνο ως προσωρινός µηχανισµός ενίσχυσης για την 
αντιµετώπιση των νέων µορφών φτώχειας που προκαλούνται από τη κρίση, 
αλλά και σαν πιθανό  βασικό στοιχείο γύρω από το οποίο µπορεί να 
αναδιοργανωθεί το υπάρχον σύστηµα κοινωνικής προστασίας.  
 
 
∆ουλεύοντας στα πλαίσια του Κοινωνικού Φόρουµ (στρατηγική για τη 
συνεργασία ανάµεσα σε διαφορετικές ισπανικές κοινωνικές πλατφόρµες) και 
εν όψει της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, το EAPN Ισπανίας 
υποστηρίζει ότι κατάσταση απαιτεί διαρθρωτικές και ολοκληρωµένες 
αντιδράσεις µε στόχο το σχηµατισµό ενός νέου µοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, 
που θα είναι βιώσιµο, επαρκές και ικανό να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας. 
Συνεπώς, ως µέλη του Κοινωνικού Φόρουµ, υποστηρίζουµε τη δηµιουργία 
ενός σχεδίου άµεσης δράσης µε προληπτικά αλλά και κατευναστικά µέτρα και 
ξεκινάµε µια σειρά από βασικές προτάσεις:  
 
 
Παράλληλα µε τις προσπάθειες που στοχεύουν στην ανάκαµψη της 
παραγωγικής οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο, είναι αναγκαία η ίδρυση ενός 
κοινωνικού ταµείου, που θα διευθύνεται και θα τίθεται σε ισχύ από τις 
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δηµοτικές κοινωνικές υπηρεσίες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 
της πρόνοιας1. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πρέπει να γίνουν 
βήµατα για την ενίσχυση του “Plan Concertado de Prestaciones Basicas” 
(Συντονισµένο Σχέδιο για τις Βασικές Κοινωνικές Υπηρεσίες), που θα 
περιλαµβάνει αύξηση 100% της χρηµατοδότησης από τις δηµόσιες διοικήσεις. 
Οι τοπικές κυβερνήσεις οφείλουν επίσης να δηµιουργήσουν κοινά δίκτυα µε 
τις τοπικές ΜΚΟ ούτως ώστε να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη του Σχεδίου.  
 
 
Όσον αφορά την ενίσχυση των ανέργων που δεν δικαιούνται πλέον το επίδοµα 
ανεργίας, υποστηρίζουµε την επέκταση του επιδόµατος ανεργίας για να 
αποτρέψουµε τις συγκεκριµένες οικογένειες από το να βασίζονται στα δίκτυα 
δηµόσιας ενίσχυσης. Η ισπανική κυβέρνηση αποδέχτηκε αρχικά επίδοµα 422€ 
για έξι µήνες.  
 
 
Μια πιο αποτελεσµατική µεταναστευτική πολιτική είναι επίσης αναγκαία 
για την προώθηση της νοµιµότητας και της ενσωµάτωσης, αλλά και τη 
διαβεβαίωση παράλληλα ότι κανείς «δεν θα βγει ζηµιωµένος» από τη 
διαδικασία, καθώς επίσης και τη αποφυγή δηµιουργίας ρατσιστικών 
συµπεριφορών από τον εθνικό πληθυσµό. Μεταξύ των άλλων προτάσεων, η 
Νοµοθεσία για τους Ξένους θα πρέπει να προσαρµοσθεί στην πραγµατικότητα 
ούτως ώστε να µην αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων που έχουν παράνοµο 
νοµικό καθεστώς.  
 
 
Επιπλέον, το δικαίωµα για ένα ελάχιστο εισόδηµα πρέπει να εξασφαλισθεί 
ως συνταγµατικό δικαίωµα, και για το λόγο αυτό προτείνουµε την µετατροπή 
του Προγράµµατος Ενεργούς Χρήσης του Επιδόµατος (“Renta Activa de 
Insercion”) σε ένα ξεχωριστό σύστηµα επιδοµάτων για την εξασφάλιση του 
ελάχιστου επιδόµατος σε όλη την Ισπανία. Το σύστηµα θα χρηµατοδοτείται 
από κοινού από την Κεντρική Κρατική ∆ιοίκηση και τις Αυτόνοµες 
Κοινότητες ενώ µπορεί να ολοκληρωθεί και από άλλα επιδόµατα που θα 
καθιερώσουν οι εν λόγω κοινότητες. Υποστηρίζουµε ένα ελάχιστο εγγυηµένο 
κρατικό εισόδηµα της τάξης των 500€. 
 
 
 

                                                
1 Γνωρίζουµε ότι για να είναι τα µέτρα αποτελεσµατικά, πρέπει να πληρούν τρία 
κριτήρια: Να είναι εξατοµικευµένα, να εφαρµόζονται µε συνέπεια ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα και να ενισχύονται από τους κατάλληλους πόρους. Τα τρία αυτά 
χαρακτηριστικά συσχετίζονται µεταξύ τους καλύτερα σε τοπικό επίπεδο.  
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ΤΟ EAPN Ισπανίας τονίζει την ανάγκη 
για:   
 
• Επανεξέταση των «ενεργών πολιτικών απασχόλησης» για την ενίσχυση 

της απασχόλησης των ατόµων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.   
 
 
• Στήριξη της µετάβασης από την ανεργία στην εργασία µέσω της 

ενίσχυσης ικανότητας και της εκπαίδευσης. 
 
 
• Προσδιορισµός των αναγκών απασχόλησης και εκπαίδευσης των 

περισσότερο µειονεκτούντων κοινωνικών οµάδων αποσκοπώντας στη 
δηµιουργία διαύλων ένταξης. 

 
 
• Αποτροπή και καταπολέµηση της παράλληλης οικονοµίας. 

 
 
• Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής.  

 
 
 
 
Επιπλέον, ενισχύουµε και στηρίζουµε δυο µέτρα που η κυβέρνηση έχει ήδη 
δεσµευτεί ότι θα υιοθετήσει: αύξηση του κατώτατου µισθού σε 800€ και 
αύξηση των χαµηλότερων συντάξεων σε ανάλογο επίπεδο. Τα δυο αυτά µέτρα 
από µόνα τους µπορούν να µειώσουν το ποσοστό φτώχειας στην Ισπανία έως 
2%.  
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Σώζει το ∆ΝΤ τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης από την κρίση; 
 

Η περίπτωση της Ουγγαρίας και της Λετονίας 
 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ELINA ALERE, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ EAPN ΛΕΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ISABELLA 
MARTON, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ EAPN ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 
 
 
 
 
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έπληξε ιδιαίτερα τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως γιατί η οικονοµική τους άνθιση είχε 
τροφοδοτηθεί εν µέρει από τον ανεξέλεγκτο δανεισµό από τις δυτικές τράπεζες 
και την εύκολη πρόσβαση στα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα δάνεια. Ως άµεση 
επίδραση της κρίσης, τη; Εξάντληση; των πιστώσεων και της φοβερής πτώσης 
των νοµισµάτων τους, το επίπεδο της δανειοδοτικής επιβάρυνσης δεν είναι 
πλέον βιώσιµο1. Η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Λετονία, η Σερβία και η Ρουµανία 
πήραν δάνεια από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) τον περασµένο 
χρόνο. Μολονότι το ∆ΝΤ ισχυρίζεται ότι ανησυχεί για το «κοινωνικό κόστος» 
της κρίσης2, οι δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις παραµένουν 
προτεραιότητα της πολιτικής του, και ως εκ τούτου το ίδιο και οι µειώσεις 
προϋπολογισµού στις κοινωνικές υπηρεσίες και τη δηµόσια διοίκηση, µε τις 
γνωστές επιπτώσεις σε όλον τον κόσµο. 
 
 
Το 2007 η οικονοµία της Ουγγαρίας σηµείωνε ήδη πτώση του ρυθµού 
ανάπτυξης του ΑΕΠ (1,2% συγκριτικά µε 4% το 2006) και ένα από τα 
χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη (57,3%). Στα πλαίσια της κρίσης, 
οι ιδιωτικές εταιρείες µείωσαν τις δαπάνες για το προσωπικό είτε µειώνοντας 
το χρόνο εργασίας είτε καθυστερώντας την πληρωµή των µισθών. ∆υστυχώς, 
ανάλογες τάσεις έχουν παρατηρηθεί και στην ανεπίσηµη οικονοµία, που 
                                                
1 Από το προηγούµενο καλοκαίρι το πολωνικό ζλότυ έχει χάσει 48% έναντι του 
κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος του ευρώ, του ουγγρικό φιορίνι 30% και η τσέχικη 
κορώνα 23%. Ως εκ τούτου, το χρέος που είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ, που ούτως ή 
άλλως έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια, δύσκολα µπορεί να εξοφληθεί. 
Στην Πολωνία το χρέος ξένου νοµίσµατος που βασίζεται στα νοικοκυριά έχει 
τριπλασιασθεί µέσα σε τρία χρόνια στο 12% του ΑΕΠ του προηγούµενου χρόνου, µε 
70% των ενυπόθηκων δανείων να λαµβάνονται σε ξένα νοµίσµατα. Στην Ουγγαρία, 
τα δάνεια σε ξένο νόµισµα αποτελούν το 62% του χρέους των νοικοκυριών, από 33% 
που ήταν πριν τρία χρόνια. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών της περιοχής αντιµετωπίζουν τώρα 
υπέρογκα χρέη που πολύ απλά δεν θα καταφέρουν να αποπληρώσουν.  
2 www.imf.org. /external/ np/sec/pr/2009/pro9295.htm 
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αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό µέρος του εισοδήµατος των οικογενειών σε 
φτώχεια. Η στέγαση αποτελεί πλέον εξίσου σηµαντικό ζήτηµα. Πολλές 
οικογένειες που βιώνουν την ανεργία και/ή µε ενυπόθηκα δάνεια, 
αντιµετωπίζουν φοβερές δυσκολίες όσον αφορά την πληρωµή λογαριασµών 
κατανάλωσης ενέργειας. Η Ουγγαρία κατέφυγε σε δάνειο 1.2 δισεκατοµµύρια 
ευρώ από το ∆ΝΤ στο τέλος του 2008. Πέρα από τα δηµοσιονοµικά και 
νοµισµατικά ζητήµατα, οι µειώσεις στις δηµόσιες δαπάνες έχουν δυσχεράνει 
τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των Ούγγρων. Ξεκινώντας µε το ποσό 
του οικογενειακού επιδόµατος3, στο οποίο βασίζονται πολλές οικογένειες σε 
φτώχεια ως κύρια πηγή εισοδήµατος, όλες οι κοινωνικές µεταβιβάσεις ποσών 
έχουν παγώσει για δυο χρόνια. Έχει επίσης αποσυρθεί το κοινωνικό επίδοµα 
για τις οικογένειες µε παιδιά για την αγορά κατοικίας (“socpol”)4. 
 
 
Η κρίση βρήκε και το πολιτικό σύστηµα σε µια επισφαλή κατάσταση. Ο 
κυβερνών συνασπισµός των σοσιαλιστών και των φιλελεύθερων διαλύθηκε, 
αφήνοντας τους σοσιαλιστές µε µια Κυβέρνηση µειονότητας από τον Απρίλιο 
του 2008 παρά την αντικατάσταση του πρωθυπουργού την άνοιξη. Όσον 
αφορά το κοινωνικό κλίµα, πολλαπλασιάστηκαν τα επικίνδυνα σηµάδια, όπως 
η αυξανόµενη αδιαλλαξία και η βία ενάντια στους Ροµά και η αποδυνάµωση 
της εµπιστοσύνης στις δηµόσιους αρχές. 
 
 
Και στη Λετονία το κλίµα είναι το ίδιο ζοφερό. Παρά τη δήλωση του πρώην 
πρωθυπουργού Godmanis ότι «οι φόροι δεν πρέπει να αυξηθούν σε περίοδο 
ύφεσης5», η χρήση δανείου από το ∆ΝΤ έχει οδηγήσει σε δραστικές µειώσεις 
σε µισθούς, κοινωνικά επιδόµατα, συντάξεις, αλλά και σε αύξηση φόρων. Οι 
απολύσεις, το κλείσιµο νοσοκοµείων και σχολείων, το υψηλότερο κόστος των 
συγκοινωνιών και οι νέοι φόροι αποτελούν την καθηµερινή πραγµατικότητα 
των Λετονών.  
 

                                                
3 Παγκόσµιο επίδοµα σχετικό µε τον αριθµό των παιδιών σε µια οικογένεια. Οι 
µονογονεϊκές οικογένειες ή οι οικογένειες που το παιδί τους νοσεί παίρνουν 
µεγαλύτερα ποσά. 
4 Κοινωνικό επίδοµα µε συγκεκριµένο ποσό που δικαιούνται οι οικογένειες µε παιδιά, 
για να αγοράσουν το πρώτο σπίτι ή διαµέρισµα τους.  
5 Λετονική καθηµερινή εφηµερίδα Independent, 8 Σεπτεµβρίου 2008 
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Η Λετονία βίωσε τα πρώτα σηµάδια οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης στα 
µέσα του 2008, όταν η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το πάγωµα µισθών στο 
δηµόσιο τοµέα. Ακολούθησαν οι διαπραγµατεύσεις του Εργατικού Συνδικάτου 
και της Κυβέρνησης, δηµόσιες διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις – καµιά από τις 
οποίες δεν είχε αποτέλεσµα. Το γεγονός που ακολούθησε ήταν η χρεοκοπία 
της ιδιωτικής τράπεζας Parex Bank, την οποία οι δηµόσιες τράπεζες 
αποφάσισαν να σώσουν, ξοδεύοντας 700 εκατοµµύρια λετονικά λατς. Η 
παραπάνω επιχείρηση κόστισε σε κάθε Λετονό κάτοικο 500 λετονικά λατς 
(700 ΕΥΡΩ) και άδειασε το ∆ηµόσιο Ταµείο. Μην έχοντας άλλους πόρους, η 
Κυβέρνηση της Λετονίας ζήτησε δάνειο από το ∆ΝΤ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Μετά από «διαπραγµατεύσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες» 
αποφασίστηκε οι επόµενες πολιτικές να συµφωνούν µε τον πρωταρχικό στόχο 
του ∆ΝΤ: τη µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος. Το ΦΠΑ αυξήθηκε από 18% 
σε 21%. Το µεγαλύτερο άλµα αφορούσε τα φάρµακα, τα βιβλία και τον Τύπο, 
όπου πριν ο φόρος ήταν 5%. Το δεύτερο στάδιο αφορούσε την περικοπή των 
επιδοµάτων µητρότητας και οικογένειας καθώς επίσης και των συντάξεων και 
των επιδοµάτων ανεργίας, τόσο στα ποσά όσο και στη διάρκεια. Ο µηνιαίος 
κατώτατος µισθός είναι τώρα 180 λετονικά λατς (250 ΕΥΡΩ), ποσό που δεν 
επαρκεί για µια αξιοπρεπή ζωή. Σχεδιάζεται να µειωθεί στα 160 λετονικά λατς. 
Υπάρχουν συνεπώς στοιχεία για αυξήσεις του χαµηλού εισοδήµατος και των 
«µικροσκοπικών µισθών» ενώ τα προηγούµενα χρόνια είχε σηµειωθεί 
σηµαντική πρόοδος στην εξάλειψη τους.  
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Πως λοιπόν ο κόσµος να πιστέψει ότι έχει νόηµα να πληρώνει περισσότερους 
φόρους όταν κάτι τέτοιο οδηγεί σε µειώσεις κάθε είδους δηµόσιων εξόδων; 
 
 
Το όραµα της Κυβέρνησης σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις διαφαίνεται ασαφές, 
αν όχι παράλογο και χαοτικό. Ο κόσµος αδιαφόρησε για τα προβλεπόµενα 
µέτρα της Κυβέρνησης σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του ∆ΝΤ και του ΕΚ 
µέχρι τις τοπικές εκλογές τον Ιούνιο του 2009, µετά τις οποίες ο 
πρωθυπουργός Dombrovskis δήλωσε ότι ο κρατικός προϋπολογισµός πρέπει 
να µειωθεί πάνω από 600 εκατοµµύρια λετονικά λατς. Μεγαλύτερες ήταν οι 
µειώσεις που έγιναν στον κοινωνικό προϋπολογισµό: συντάξεις, κοινωνικά 
επιδόµατα και συστήµατα κοινωνικής και ιατρικής περίθαλψης. Η πρόσβαση 
στις κατώτατες υπηρεσίες µειώθηκε δραµατικά. Χιλιάδες άτοµα που 
απασχολούνταν σε δηµόσιους τοµείς έχασαν τη δουλεία τους. Το ποσοστό 
ανεργίας άγγιξε το 12,1%, το υψηλότερο ποσοστό µέσα στα 12 χρόνια. 
Πρόκειται για µια κατάσταση και ένα κοινωνικό κλίµα που κάνει τους 
κοινωνιολόγους να προβλέπουν ένα νέο κύµα µετανάστευσης6.  
 
 
Ο τρόπος που οι δηµόσιες αρχές αντιµετωπίζουν την κρίση έχει επιπτώσεις 
στις επόµενες γενιές. Ίσως είναι η κατάλληλη στιγµή η ΕΕ στο σύνολο της να 
αναθεωρήσει τη στρατηγική της και να γίνει µια ΕΕ που ο κόσµος θα µπορεί 
να εµπιστευτεί.  

                                                
6 Το πρώτο κύµα µετανάστευσης εµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 90 όταν 
πολλές χιλιάδες Λετονοί εγκατέλειψαν τη χώρα για µια καλύτερη ζωή στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Ιρλανδία, το Η.Β. και την Ισπανία. Έχει πρόσφατα 
παρατηρηθεί ότι η µετανάστευση έχει αρχίσει πάλι να εµφανίζεται.  
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Η συνολική εικόνα της Γερµανίας µόνο 
ρόδινη δεν είναι 
 
TERESIA MEYER ΚΑΙ MANFRED MOHR, EAPN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
 
 
 
Καθώς η Γερµανία είναι µια χώρα εξαγωγής, η παγκόσµια κρίση έχει 
προκαλέσει µεγάλες πτώσεις στην οµαλότητα και µείωση της παραγωγής 
και στη χρεοκοπία των εταιρειών και ως εκ τούτου έχει οδηγήσει σε 
σηµαντική αύξηση της ανεργίας.  
 
 
 
Η γερµανική Κυβέρνηση έχει λάβει ποικίλα µέτρα για να αµβλύνει τις 
επιπτώσεις της κρίσης στην οικονοµία και την αγορά εργασίας. Το Νοέµβριο 
του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009, υιοθέτησε δυο δέσµες οικονοµικών 
κινήτρων1, παρέχοντας περίπου 100 δισεκατοµµύρια ευρώ για την εφαρµογή 
τους. Οι συγκεκριµένες δέσµες κινήτρων έχουν σχεδιασθεί για να 
εξισορροπούν την πτώση των εξαγωγών ενισχύοντας την εγχώρια ζήτηση και 
να δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να κρατήσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους υπαλλήλους τους.  
 
Πιο λεπτοµερώς, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει αρκετούς φόρους και 
τελωνειακές ατέλειες. Ανάµεσα σε αυτές τα κίνητρα για πράσινα αυτοκίνητα 
κινητοποίησαν σηµαντικά την εγχώρια ζήτηση για αυτοκίνητα. Πέραν τούτου, 
η κυβέρνηση προώθησε τις δηµόσιες επενδύσεις κεφαλαίων, ιδίως στην τοπική 
υποδοµή. Επίσης ενίσχυσε και βελτίωσε τις ρυθµίσεις για βραχυπρόθεσµη 
απασχόληση. Η ιδέα αυτή που συνέλαβαν πολύ καλά οι δηµόσιες αρχές εκτός 
Γερµανίας ως αποτελεσµατική ενέργεια, συνέβαλε σηµαντικά στην αποφυγή 
των αναστολών των υπαλλήλων των εταιρειών µέχρι την επικείµενη 
επερχόµενη οικονοµική ανάκαµψη. Υπήρχε πριν την κρίση, αλλά από τότε έχει 
αναπροσδιορισθεί. Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργάζονται βραχυπρόθεσµα 
έχει αυξηθεί από 51.000 το Μάιο του 2008 σε 1.4 εκατοµµύρια το Μάιο του 
2009.  
 
Λόγω των εν λόγω µέτρων, και κυρίως της βραχυπρόθεσµης απασχόλησης, 
δύσκολα µπορεί να αποφευχθεί η δραµατική αύξηση (7.5% ή 3.16 
εκατοµµύρια άτοµα τον Ιούνιο του 2008 σε 8.1% ή 3.41 εκατοµµύρια άτοµα 
τον Ιούνιο του 2009) του αριθµού των ανέργων. Ωστόσο, οι σταθερές σχετικά 
τιµές καθώς επίσης και η αύξηση του επιδόµατος προγραµµατισµένης 
                                                
1 «∆ιαφύλαξη της απασχόλησης µε την ενίσχυση της ανάπτυξης και Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην Γερµανία». 



 23 

σύνταξης τον Ιούλιο του 20092 και η µείωση του αφορολόγητου ορίου για τις 
µετακινήσεις επηρέασε επίσης θετικά την παρούσα κατάσταση στην 
κατανάλωση και την αγορά εργασίας. Επιπλέον, η αγορά εργασίας 
επωφελείται από µείωση του ανθρώπινου δυναµικού ως αποτέλεσµα του 
δηµογραφικού προβλήµατος στην Γερµανία.  
 
Εν τούτοις, όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν 
επαρκούν για να αντιµετωπίσουν την τεράστια αύξηση της ανεργίας και 
συνεπώς και της φτώχειας, που αναµένεται να συνεχιστεί, παρά ορισµένα 
πρόσφατα σηµάδια ανάκαµψης. Μένει να δούµε αν η συγκεκριµένη εξέλιξη θα 
οδηγήσει σε πλήρη µεταστροφή ως επακόλουθο των επερχόµενων εκλογών 
στην Γερµανία µε µια νέα κυβέρνηση στην αρµόζουσα θέση ή αν η κατάσταση 
θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.  
 
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας. Οι ρυθµίσεις βραχυπρόθεσµης εργασίας επιβαρύνουν υπερβολικά 
ιδίως τις οικογένειες, που δεν µπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Ιδίως τα πιο ευπαθή άτοµα, οι οικογένειες, οι 
µετανάστες, οι γονείς που ζουν µόνοι τους, τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι, είναι 
αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο.

                                                
2 Η Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει, πριν την κρίση, ότι το επίδοµα σύνταξης θα αυξηθεί µέχρι 
τον Ιούλιο του 2009 και δεν άλλαξε αργότερα  το σχετικό χρονοδιάγραµµά της. 

Χρέος για κάθε κάτοικο όπως κατανέµεται κατά Περιοχή 
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Αναπόφευκτα, µε την αύξηση των ανέργων, θα µειωθούν οι παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η ανάγκη για επιδόµατα 
κοινωνικής ασφάλισης ως το τέλος αυτού του χρόνου. Στην άσχηµη 
κατάσταση έρχονται να προστεθούν, παρά τα υψηλά αποθέµατα του 
παρελθόντος, τα µέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση 
(συµπεριλαµβανοµένου και ενός προγράµµατος πολύ µεγάλης τραπεζικής 
εγγύησης) που έχουν οδηγήσει σε ένα ανώτατο δηµόσιο χρέος (1641 
δισεκατοµµύρια ευρώ ως το τέλος του 2008!) που – µαζί µε την τεράστια 
απώλεια στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης – θα ασκήσουν πιθανότατα 
υπερβολικά άσχηµη επίδραση στο µέλλον στην σταθερότητα και ασφάλεια 
του κοινωνικού συστήµατος. Το κοινό όλο και περισσότερο συνειδητοποιεί 
ότι «κάποιος πρέπει να πληρώσει τα σπασµένα» – δηλαδή οι απλοί 
φορολογούµενοι πολίτες.  
 
 
Ενώ η κυβέρνηση τονίζει περισσότερο την ανάκαµψη της οικονοµίας και της 
αγοράς, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών έχουν να 
επωµιστούν µια µεγάλη ευθύνη βοηθώντας και ενισχύοντας όσους βρίσκονται 
ήδη σε φτώχεια και όσους έχουν επηρεασθεί πολύ από την κρίση. Οι 
οργανώσεις πρόνοιας και εθελοντισµού πρέπει να πιέσουν την Κυβέρνηση να 
ανταποκριθεί στο αίτηµα της Γερµανίας να είναι (και να παραµείνει) ένα 
Κράτος Πρόνοιας για βασικά ζητήµατα, και πιο συγκεκριµένα:  
 
• Να εκτιµήσει τις επιδράσεις της κρίσης και των προσπαθειών 

ανάκαµψης όσον αφορά τις αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης και να 
βοηθήσει τα άτοµα,  ιδίως τα πιο ευπαθή, που βασίζονται στο σύστηµα 
κοινωνικής ενίσχυσης· 

 
• Να αναγνωρίσει τον ουσιαστικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, των 

οργανώσεων πρόνοιας και την κοινωνικής οικονοµίας καθώς επίσης και 
της εθελοντικής εργασίας· 

 
• Να παρακολουθεί και να εξασφαλίσει ότι οι επαρκείς δηµόσιες 

επενδύσεις ξοδεύονται σε τοµείς κοινωνικών δοµών.  
 
 
Με αυτό το παρασκήνιο, το EAPN Γερµανίας (Nationale Armutskonferenz – 
NAK) εντείνει τις προσπάθειές του να προετοιµάσει το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 
(ΕΥ 2010) µε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη «φτώχεια» και 
την απαίτηση κοινής ευθύνης στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. Σε αυτό το πνεύµα, το EAPN Γερµανίας έχει 
συµµετάσχει στις συζητήσεις και τη διαµόρφωση του Προγράµµατος Εθνικής 
Στρατηγικής, όπου έχει γίνει σαφές ότι η συνολική εικόνα της Γερµανίας µόνο 
ρόδινη δεν είναι. Αυτό δε συµβαίνει µόνο λόγω των επιδράσεων της τρέχουσας 
οικονοµικής κρίσης, αλλά σχετίζεται και µε την άρνηση ορισµένων πολιτικών 
κύκλων να λάβουν δραστικά µέτρα ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισµό.  
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Στα πλαίσια προετοιµασίας για την national focus week, που αποτελεί µέρος 
του εθνικού προγράµµατος, το EAPN Γερµανίας (NAK) και η κοινωνία των 
πολιτών θα δώσουν µεγάλη έµφαση στην επικοινωνία µε οµάδες που 
βρίσκονται σε σχετική άγνοια για το ζήτηµα της φτώχειας, ή που πρέπει να 
πεισθούν περισσότερο για της αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 
«φαινοµένου», η ύπαρξη του οποίου αποτελεί µεγάλη ντροπή για µια πλούσια 
χώρα σαν τη Γερµανία.  
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Η κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη 
Φιλανδία  
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ARI SAARTO, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ EAPN ΦΙΛΑΝ∆ΙΑΣ 
 

 
 
Στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Ένταξη 2008-20111 που υποβλήθηκε από την Φιλανδία το 2008, 
η κοινωνική κατάσταση θεωρήθηκε σχετικά καλή. Σύµφωνα µε την 
αναφορά, τα επιδόµατα κοινωνικής ασφάλισης, οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
οι υπηρεσίες υγείας και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες συνέβαλαν στο γεγονός 
ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν ήταν πολύ συχνά 
φαινόµενα, και η ισότητα των φύλων επιτεύχθηκε αρκετά ικανοποιητικά. 
Συγκριτικά µε τα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Φιλανδία 
συνέχιζε να συγκαταλέγεται υψηλά σε σχέση µε τα ποσοστά απασχόλησης και 
τις συνθήκες διαβίωσης. Το ποσοστό φτώχειας ήταν χαµηλό, µε την πιο 
χαµηλή παιδική φτώχεια σε όλη την ΕΕ, αν και άρχιζε να αυξάνεται λίγο πριν 
συνταχθεί η αναφορά2.  
 
 
Από τη στιγµή που εκδόθηκε η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής, η συνολική 
κατάσταση αποδυναµώθηκε, κυρίως λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. ∆εν έχει ωστόσο πραγµατοποιηθεί µια συνολική 
αναθεώρηση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, αν και η ζηµία είναι 
σαφής. Το ποσοστό ανεργίας είχε αρχίσει να αυξάνεται µέχρι το τέλος του 
2008, από 6,4% τον Αύγουστο του 2008 σε 8,7% τον Ιούλιο του 2009. Η 
αυξανόµενη ανεργία στους νέους αποτελεί έναν τοµέα ιδιαίτερης ανησυχίας. 
Το εισόδηµα των νοικοκυριών έχει µειωθεί, κυρίως στις οικογένειες µε παιδιά, 
ενώ έχουν αυξηθεί οι δαπάνες  για κοινωνική ενίσχυση και τα επιδόµατα 
στέγασης. Η φτώχεια αυξήθηκε περισσότερο στις µονογονεϊκές οικογένειες. 
Το χάσµα µεταξύ διαφορετικών επιπέδων εισοδήµατος έχει επίσης αυξηθεί 
σηµαντικά. Στενά συνδεδεµένη µε την παραπάνω κοινωνική διαδικασία, είναι 
η στάση των ατόµων απέναντι στους µετανάστες και τους «κινητούς» 
(φτωχούς) πολίτες της ΕΕ, και ιδίως απέναντι στους ζητιάνους Ροµά, που έχει 
γίνει πιο αρνητική και κάποιες φορές ακόµα και αρκετά εχθρική.  
 

                                                
1  Εθνική Έκθεση σχετικά µε τις Στρατηγικές για την Κοινωνική Προστασία και Ένταξη, 
2008-2011. Εκθέσεις του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 2008: 38 
2 Livonen, Esa: Παιδική Φτώχεια στη Φιλανδία. Παρουσίαση στο Συνέδριο Πρακτικοί 
τρόποι βελτίωσης της παιδικής υγείας και αλλαγές στη ζωή σε Ευρωπαϊκές πόλεις, στο 
Ελσίνκι, στη Φιλανδία, 24 Απριλίου του 2009.  
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Στη Φιλανδία, οι δήµοι υποχρεούνται να παρέχουν βασικές υπηρεσίες, που 
είτε προσφέρουν οι ίδιοι ή αποτελούν εργολαβίες από τον ιδιωτικό τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ΜΚΟ3. Ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης, 
τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από φόρο εισοδήµατος µειώθηκαν, γεγονός 
που απεικονίζεται στη διάταξη των κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών 
υγείας και εκπαίδευσης. Είναι έκδηλος ο φόβος µήπως συνεχιστεί η 
συγκεκριµένη τάση για κάποια χρόνια. Οι µειώσεις υπηρεσιών από διάφορους 
δήµους ενδέχεται να οξύνουν τις τοπικές και περιφερειακές διαφορές και 
ανισότητες στην διάταξη των υπηρεσιών κρατικής πρόνοιας. 
 
 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Ινστιτούτου Ερευνών για την Αγορά 
Εργασίας η διατήρηση ικανοποιητικών υπηρεσιών πρόνοιας και 
κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί υψηλότερη φορολογία, καλύτερο ποσοστό 
απασχόλησης και υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων4. Για να το κατορθώσει 
αυτό, η Φιλανδία χρειάζεται ένα ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 75% και 
ένα συνολικό ποσοστό φορολογίας περίπου 45% του συνολικού εισοδήµατος. 
Επίσης, το όριο της ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να αυξηθεί (σήµερα 
είναι 63-68), καθώς, ουσιαστικά, οι περισσότεροι σήµερα συνήθως 
συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 59 χρονών. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 
Εθνικού Γραφείου Ελέγχου Λογαριασµών της Φινλανδίας αν ο κοινωνικός 
αποκλεισµός ενός νέου πολίτη διαρκέσει όλη την αναµενόµενη περίοδο 
εργασίας (40 χρόνια) η έλλειψη συµβολής του στην αγορά εργασίας θα 
κοστίσει στο κράτος 1.1 εκατοµµύρια ευρώ.  
 
 

                                                
3 Η ∆ιάταξη Υπηρεσιών από τις ΜΚΟ και συνεργασίες µεταξύ του δηµοσίου τοµέα 
και των ΜΚΟ αποτελούν ήδη µια µακράν παράδοση. Οι εκκλησιαστικές κοινότητες 
συµβάλλουν επίσης στο κοινωνικό έργο.  
4 43,1% το 2008, 41,8% το 2009 και 41% προβλέπεται για το 2010.  
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Στην πολιτική της για την ΕΕ, η Φιλανδία έχει τονίσει τη σηµασία µιας 
ολοκληρωµένης και στρατηγικής προσέγγισης. «Η έννοια της πρόνοιας πρέπει 
να κατανοηθεί ευρέως και να καθορισθεί ούτως ώστε να περιλάβει όλον τον 
πληθυσµό. Το Κράτος Πρόνοιας πρέπει να δύναται να ανανεωθεί ώστε να 
µπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο ΕΕ και 
σε παγκόσµιο επίπεδο5». 
 
Το EAPN Φιλανδίας εξακολουθεί να φοβάται έντονα ότι η Κυβέρνηση µπορεί 
να επαναλάβει τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης που σηµειώθηκε τη δεκαετία του 
90, όπου πολλά κοινωνικά επιδόµατα και κοινωνικές υπηρεσίες κόπηκαν, 
σπρώχνοντας πολύ κόσµο σε δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν ακόµα και 
σήµερα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα επίπεδα επιδοµάτων εξακολουθούν να 
καθυστερούν παρά τη βελτίωση του συνολικού εισοδήµατος.  
 
 
Εν τούτοις, ορισµένες καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν κατά την 
προηγούµενη κρίση, είχαν όντως καλά αποτελέσµατα, όπως οι υπηρεσίες 
συµβουλευτικής για υπερχρεωµένα άτοµα, που προώθησαν οι ΜΚΟ το 
                                                
5 Εθνική Έκθεση σχετικά µε τις Στρατηγικές για την Κοινωνική Προστασία και Ένταξη, 
2008-2011. Εκθέσεις του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 2008: 38 
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Φεβρουάριο του 1993 και υιοθέτησε η εθνική νοµοθεσία το 2002. Από την 
άλλη, τα ευρέως διαφηµισµένα ιδιωτικά γρήγορα δάνεια έχουν αυξήσει την 
ανάγκη και το αίτηµα για τις εν λόγω υπηρεσίες πρόνοιας.  
 
 
Το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισµού πλησιάζει και κύριοι εθνικοί µας στόχοι είναι η 
κοινωνική ένταξη και συνοχή. Αυτό σαφέστατα περιλαµβάνει ένταξη σε κάτι. 
Η ένταξη αναγνωρίζεται από την εθνική µας νοµοθεσία, δεν εφαρµόζεται 
ωστόσο πάντα σε τοπικές πολιτικές πρακτικές6.  
 
 
Οι φιλανδικές αρχές και οι ΜΚΟ µοιράζονται την άποψη ότι η προώθηση της 
ευηµερίας και της υγείας των ατόµων ενισχύει παράλληλα και την ένταξη, την 
ασφάλεια και την κοινωνική προστασία. Η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Tarja 
Halonen έχει τονίσει ότι «η βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί παγκόσµια δικαιοσύνη 
και περισσότερη υπευθυνότητα απέναντι στα άτοµα και το περιβάλλον σε σχέση 
µε τις αγορές7». Οι χρηµατοδοτήσεις  που χρησιµοποιούνται για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας πρέπει να θεωρηθούν επένδυση και όχι 
δαπάνη. «Η πρόληψη, η έγκαιρη επέµβαση και η συνεργασία των δηµοσίων 
αρχών αποτελούν τα κύρια µέσα για την καταπολέµηση της ευπάθειας, των 
διακρίσεων, της ανασφάλειας και της βίας στην κοινωνία»8.  

                                                
6 Το EAPN Φιλανδίας σχετίζεται άµεσα µε τις διαδικασίες προετοιµασίας και 
εφαρµογής του Έτους, ως µέλος του Εθνικού Εκτελεστικού Φορέα (ΕΕΦ). Στη φάση 
πρακτικής εφαρµογής, το EAPN Φιλανδίας αποτελεί έναν από τους κύριους εταίρους 
στην κοινοπραξία που επέλεξε ο ΕΕΦ για το συντονισµό των δραστηριοτήτων του 
2010. Συντονιστή της κοινοπραξίας µας αποτελεί το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και 
Πρόνοιας, ένα ινστιτούτο έρευνας και ανάπτυξης υπό τη διοίκηση του φιλανδικού 
Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.  
7 Halonen, Tarja: Ανοιχτή οµιλία στο σεµινάριο Sosiaali –ja terveystuvan paivat 
Rovaniemella στο Rovaniemi, στη Φιλανδία, στις 12 Αυγούστου του 2009. 
8 Εθνική Έκθεση σχετικά µε τις Στρατηγικές για την Κοινωνική Προστασία και Ένταξη, 
2008-2011. Εκθέσεις του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 2008: 38 
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Η επίδραση της κρίσης στις οικογένειες 
και τα παιδιά µόλις που αρχίζει να 
διαφαίνεται  
 
JANA HAINSWORTH, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ EUROCHILD 
 
 
 
Η εικόνα του πως η εν λόγω οικονοµική κρίση – η µεγαλύτερη µετά τον 
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο -  επηρεάζει τη ζωή των  οικογενειών και των 
παιδιών στη ΕΕ µόλις τώρα αρχίζει να διαφαίνεται. Η απώλεια των 
θέσεων εργασίας είναι µονάχα η κορυφή του παγόβουνου, η επίδραση 
ωστόσο στις ζωές των προστατευόµενων µελών των οικογενειών δεν είναι 
το ίδιο εµπεριστατωµένη. Ακόµα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση όσων 
ήταν χειρότερα προτού ξεσπάσει η κρίση. Μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον και 
την παροχή πόρων σε εκείνους που έχασαν τις δουλειές τους λόγω της κρίσης, 
οι πιο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες κινδυνεύουν να µείνουν ξεχασµένες.  
 
 
Τα µέλη του Eurochild είναι πρωταρχικά οργανώσεις που προσφέρουν 
υπηρεσίες σε οικογένειες και παιδιά και/ή υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των 
παιδιών. Τα καθήκοντα τους έχουν γίνει περισσότερα. Οι ίδιες οι ΜΚΟ 
κυριαρχούν όσον αφορά τους πόρους, παρά τις αυξανόµενες απαιτήσεις 
του έργου τους.  Οι κυβερνήσεις υπαναχωρούν από τις υποσχέσεις τους να 
επενδύσουν στις προσπάθειες για µείωση της παιδικής φτώχειας και 
προώθηση των παιδικών δικαιωµάτων. Πραγµατοποιείται ελάχιστος έως 
καθόλου έλεγχος για το πώς οι µειώσεις στον προϋπολογισµό επιδρούν στα 
κοινωνικά δικαιώµατα. Και αυτό ακριβώς µετά την οικονοµική ενίσχυση 
δισεκατοµµυρίων ευρώ στον τραπεζικό τοµέα.  
 
 
Τα παιδιά ήταν ήδη πιο ευάλωτα στη φτώχεια πριν ξεσπάσει η κρίση, µε 
σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά να ζουν στη φτώχεια. Τα νούµερα αυτά 
ενδέχεται σήµερα να έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η ανάγκη να επικεντρωθεί η 
προσοχή της πολιτικής ιδιαιτέρως στα παιδιά – στα πλαίσια µιας παγκόσµιας 
στρατηγικής ενάντια στη φτώχεια –αποτελούσε πάντα βασικό µέληµα του 
Eurochild. Αυτό συµβαίνει για το λόγο ότι τα παιδιά πολύ συχνά 
παραµελούνται ως οµάδα και οι ανάγκες τους αντιµετωπίζονται µόνο στα 
πλαίσια της οικογενειακής πολιτικής. Ωστόσο τα παιδιά είναι ολοκληρωµένοι 
πολίτες της ΕΕ και δικαιούνται να έχουν τις δικές τους απόψεις και εµπειρίες 
οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Επιπλέον, η παιδική ηλικία 
αποτελεί µια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο αλλαγών. Αποτελεσµατική και 
έγκαιρη παρέµβαση κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης φάσης της ζωής 
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µπορεί να έχει µακροπρόθεσµη επίδραση στην έκβασή της, και 
ενδεχοµένως, να σπάσει τα δια-γενεαλογικά καλούπια της φτώχειας και 
µειονεξίας.   
 
 
Η εµπειρία της συγκεκριµένης κρίσης είναι πιθανό να έχει µακροχρόνιες 
επιδράσεις στην κοινωνική, συναισθηµατική, εκπαιδευτική ανάπτυξη των 
παιδιών. Πρόκειται τόσο για άµεσες επιδράσεις στις πιο ακραίες περιπτώσεις 
–όπως στην περίπτωση της Λετονίας – η είδηση για το κλείσιµο σχολείων ή 
την αδυναµία των γονιών να πληρώσουν τα έξοδα µεταφοράς για το σχολείο ή 
το νηπιαγωγείο, – και πιο δυσδιάκριτες επιδράσεις σχετικές µε το πώς τα 
παιδιά διαχειρίζονται το άγχος της οικογένειας ή παίρνουν αποφάσεις για το 
µέλλον τους σύµφωνα µε τις προοπτικές και δυνατότητες που διαφαίνονται. 
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Μολονότι δύσκολα συνδέεται άµεσα µε την κρίση, ορισµένα µέλη του 
Eurochild αναφέρουν πολλές προσφυγές για την προστασία του παιδιού και 
περιπτώσεις ενδο-οικογενειακής βίας. Αυτό που είναι σαφές – και έχει 
αποδειχτεί µέσα από παλαιότερη έρευνα1 – είναι η υψίστης σηµασίας φροντίδα  
και συµβολή των γονιών στην αποτροπή των επιδράσεων της κρίσης στην 
ευηµερία των παιδιών. Η ικανότητα των παιδιών να καταλαβαίνουν, να 
προσαρµόζονται και να αντιµετωπίζουν την κατάσταση εξαρτάται κατά 
πολύ από την ποιότητα της γονικής φροντίδας – που µε τη σειρά του 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους πόρους και τις συνθήκες. Το άγχος 
για τα οικονοµικά αναπόφευκτα ασκεί επίδραση στις οικογενειακές σχέσεις. Οι 
γονείς µπορεί να µην έχουν το χρόνο, τη συναισθηµατική ή ψυχική υγεία να 
καθοδηγήσουν και να γαλουχήσουν τα παιδιά τους µε τρόπο που θέτει σαφή 
όρια, παρακολουθεί την πρόοδο και επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των παιδιών. 
Αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης και της 
αίσθηση της ταυτότητας στα παιδιά.  
 
Από την σκοπιά του Eurochild, η παιδική φτώχεια και η ευηµερία πρέπει να 
κατατάσσονται στην κορυφή του πολιτικού προγράµµατος δράσης ως 
µέρος µιας µακροχρόνιας βιώσιµης στρατηγικής για την εξάλειψη της 
φτώχειας µέσα στην ΕΕ. ∆εν πρέπει να υπάρχει συµβιβασµός όσον αφορά τις 
δεσµεύσεις. Μέσω της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού της ΕΕ για την 
Κοινωνική Ένταξη υπάρχει αυξανόµενη κατανόηση µιας καλής πρακτικής για 
την αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας2. Η παράλληλη διαµόρφωση µιας 
στρατηγικής ΕΕ σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού3, παρέχει σαφές 
πλαίσιο για µια βασισµένη στα δικαιώµατα προσέγγιση για τη µείωση της 
φτώχειας. Ως τώρα, βέβαια, η πολιτική δέσµευση είναι προαιρετική και η 
πολιτική βούληση αµφιταλαντεύεται υπό την πίεση της κρίσης. Η 
παρακώλυση ωστόσο της εφαρµογής µεταρρυθµίσεων πολιτικής, µόνο 
προβλήµατα θα επιφέρει στο µέλλον. Η επένδυση στα παιδιά δεν µπορεί να 
περιµένει. Το φορτίο θα βαραίνει και την επόµενη γενιά.  
 

                                                
1 Leinonen, Jenni, Οικογένειες στην Βιοπάλη, η Ψυχική Υγεία του Παιδιού και η 
Οικογενειακή Ευηµερία στη Φιλανδία – Κατά τη διάρκεια της Οικονοµικής Ύφεσης 
της δεκαετίας του 90: Η σηµασία της γονικής φροντίδας, Έκθεση Έρευνας του 
Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης για την Πρόνοια και την Υγεία (STAKES) 143, 
2004 
2 Παιδική Φτώχεια και Ευηµερία στην ΕΕ – τρέχουσα κατάσταση και δέοντα µέτρα, 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, Ιανουάριος 2008.  
3 Η Ανακοίνωση του 2006 – Προς µια Στρατηγική ΕΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
(COM (2006)367) επισπεύδει την επακόλουθη υιοθέτηση της Στρατηγικής της ΕΕ για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού την οποία ακολούθησε περαιτέρω ανάλυση και δηµόσια 
διαβούλευση. Η πρόσφατη Ανακοίνωση της Στοκχόλµης (COM 2009 262 για το 
µελλοντικό έργο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας 
(DG Justice Freedom and Security) (DG JLS) υποχρεώνει την ΕΕ να δεσµευτεί ξανά 
για την υιοθέτηση µιας « φιλόδοξης στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώµατα του 
παιδιού» ως ζήτηµα προτεραιότητας (σελ.30).  
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Το Eurochild καλεί συνεπώς τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν τη  
δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 ενάντια στη φτώχεια και τον 
αποκλεισµό και να θεσπίσει σαφείς ποσοτικούς στόχους για τη µείωση της 
φτώχειας καθώς επίσης και µια Σύσταση ΕΕ για την παιδική φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό, για την οποία θα καλούνται να λογοδοτήσουν τα 
Κράτη Μέλη. Η Σύσταση θα πρέπει να περιλαµβάνει δέσµευση για την 
αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας, σε ένα πλαίσιο βασισµένο στα 
δικαιώµατα των παιδιών καθώς επίσης και ένα σαφή οδηγό για µια καλή 
πρακτική και κατάλληλους στόχους στους τοµείς υπηρεσιών των πρώτων 
χρόνων, της εκπαίδευσης, της υγείας, της παιδικής προστασίας, της 
απασχόλησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της οικογενειακής ενίσχυσης, της 
στέγασης, της άθλησης και των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.   
 
Τέλος, η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στα Κράτη Μέλη για τη διασφάλιση της 
προστασίας των δικαιωµάτων των πιο ευπαθών παιδιών. Ορισµένες οµάδες 
παιδιών είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένες στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό, όπως λόγου χάρη τα παιδιά που ζουν σε ιδρύµατα, οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, παιδιά µε αναπηρία, παιδιά µε ιστορικό µετανάστευσης, παιδιά των 
Ροµά – µεταξύ άλλων. Χρειάζονται δράσεις µε συγκεκριµένο στόχο για να 
λάβουν υπόψη και τις επιπρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν, ενώ 
παράλληλα η καταπολέµηση των διακρίσεων πρέπει να εφαρµοσθεί σε όλες τις 
πολιτικές.  
 
Οι επιδράσεις της κρίσης θα γίνουν ορατές στην κοινωνία πολύ µετά την 
ανάκαµψη της οικονοµίας. Επενδύοντας σωστά σήµερα στα παιδιά µπορούµε 
να αµβλύνουµε την µακροπρόθεσµη αρνητική επίδραση και να 
δηµιουργήσουµε ένα πιο βιώσιµο µέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Περισσότεροι σε ανάγκη και ανάγκη για 
περισσότερα 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ HEARTHER ROY, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ EURODIACONIA 
 
 
 
Όταν η πραγµατικότητα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης έγινε εµφανής, προς το 
τέλος του 2008, η Eurodiaconia έκρινε ότι ήταν σηµαντικό να εκτιµήσουµε 
πως η κρίση, και η σαφής εµφανής κοινωνική κρίση, θα επηρέαζε την 
ικανότητα των µελών µας να παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες στα 
άτοµα που βρίσκονται σε ανάγκη. ∆ιεξήγαµε την έρευνα µεταξύ του 
Ιανουαρίου και του Μαρτίου του 2009 και ζητήσαµε από τα µέλη µας να 
αναλογιστούν την επίδραση της κρίσης στην οργάνωση, την οικονοµία, το 
αίτηµα για υπηρεσίες και τις γενικές εντυπώσεις.  
 
21 από τα 33 µέλη µας απάντησαν και µοιράστηκαν µαζί µας την εµπειρία και 
την άποψή τους για την χρηµατοπιστωτική κρίση και την κοινωνική επίδραση. 
Τα συµπεράσµατα που απορρέουν από τις απαντήσεις µας απασχόλησαν και 
δώσαµε τα αποτελέσµατα στους θεσµικούς εταίρους µας ενώ παράλληλα 
εξετάζουµε το πώς µπορούµε να ενισχύσουµε τα µέλη µας στην προσφορά 
υπηρεσιών για όσους βρίσκονται σε ανάγκη.  
 
 
Το πρώτο συµπέρασµά µας είναι ότι ο κόσµος υποφέρει από την 
χρηµατοπιστωτική κρίση και αυτοί που υποφέρουν περισσότερο είναι 
εκείνοι που υπέφεραν ήδη από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό πριν 
καν ξεκινήσει η χρηµατοπιστωτική κρίση. Κατά δεύτερον, οι οργανώσεις 
µέλη της Eurodiaconia ως παροχείς υπηρεσιών προσφέρουν πολλές υπηρεσίες 
στα άτοµα που βρίσκονται σε ανάγκη, όπως προγράµµατα σίτισης, υπηρεσίες 
αστέγων ή πιστωτικές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, πολλά από τα 
µέλη µας συναντούν εµπόδια στην πρόσβαση σε πόρους λόγω της µειωµένης 
χρηµατοδότησης από τις κυβερνήσεις. Σε ορισµένες χώρες η εν λόγω 
κατάσταση δεν είναι ακόµα τόσο έκδηλη καθώς οι προϋπολογισµοί για το 
2009 καθορίστηκαν προτού επικρατήσει η κρίση. Κοιτώντας ωστόσο στο 
µέλλον, είναι έντονος ο φόβος ότι καθώς οι τοπικές κυβερνήσεις και άλλοι 
πολλοί θα προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τις απώλειες στις 
επενδύσεις, οι προϋπολογισµοί για τις υπηρεσίες θα περικοπούν.   
 
 
Τι λοιπόν πρέπει να γίνει τώρα; Πρέπει να επενδύσουµε στις κοινωνικές 
υπηρεσίες. Πρέπει να συνεχίζουµε να ξοδεύουµε σε υπηρεσίες που είναι 
βασικές και απαραίτητες για την καταπολέµηση των επιδράσεων της 
κρίσης. Τα µέλη µας διαπραγµατεύονται µε τις κυβερνήσεις για να 
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εξασφαλίσουν το γεγονός ότι οι υπηρεσίες τους µπορούν να παραµείνουν 
λειτουργικές και δεν διακυβεύεται η ποιότητα. Πρέπει να διαβεβαιώσουµε 
τον κόσµο ότι όσοι βίωναν την φτώχεια ή την ανεργία πριν την κρίση δεν 
έχουν ξεχασθεί.  Πρέπει να παρέχουµε ενίσχυση στους πρόσφατα ανέργους 
αλλά παράλληλα να ενισχύουµε και όσους ήταν άνεργοι πριν την κρίση. Η 
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ανεργία που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 
2009 ήταν κάπως απογοητευτική, καθώς δεν είχε κατανοήσει όπως όφειλε τις 
ανάγκες των µακροπρόθεσµα ανέργων και όσων ζουν στη φτώχεια. Τα µέλη 
µας επιθυµούν να δουν µια συνεχή επένδυση ως ενίσχυση όσων απέχουν από 
την αγορά εργασίας και την εφαρµογή της σύστασης για την Ενεργό Ένταξη.  
 
 
 
 
 

   

 

 
Αντίγραφα της πλήρης έκθεσης µπορεί κανείς να κατεβάσει από τη 
διεύθυνση : www.eurodiaconia.org 
 
 
Η Eurodiaconia είναι µια οµοσπονδία οργανώσεων, φορέων και 
εκκλησιών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας µε 
βάση τις αξίες του Χριστιανισµού σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες. 
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Αναγνωρίζουµε επίσης την πολυπλοκότητα της φτώχειας σε αυτή τη φάση 
της κρίσης και την πραγµατική κατάσταση του αυξανόµενου αριθµού ατόµων 
που αντιµετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες. Οι πολλαπλές συνεπώς και 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες είναι αναγκαίες µε την προϋπόθεση όµως ότι 
ανταποκρίνονται σε τόσο πολύπλοκες ανάγκες. Επιδιώκουµε επίσης 
µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ούτως ώστε να γίνουν εύκολα 
προσβάσιµα και να ενισχύουν τις τρέχουσες ανάγκες και τα έργα, αναζητούµε 
ωστόσο και άλλους τρόπους ενίσχυσης των παροχέων κοινωνικών υπηρεσιών 
που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις ταµιακών ροών λόγω κρίσης ούτως ώστε 
να προστατευτεί η συνέχιση των υπηρεσιών και η ποιότητα.  
 
 
Όσον αφορά την Eurodiaconia πιστεύουµε ότι χρειάζεται αναθεώρηση των 
αξιών και των απόψεών µας σχετικά µε την αύξηση και την ανάπτυξη. 
Πρέπει να εξασφαλίσουµε το γεγονός ότι αύξηση θα είναι πάντα βιώσιµη και 
εξυπηρετεί ένα µεγαλύτερο στόχο κοινωνικής προόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
µετά τη Λισαβόνα Στρατηγική πρέπει να έχει τη µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή 
και κοινωνική ένταξη στο κέντρο των πολιτικών της και του συνολικού στόχου 
της. 
 
 
Είναι σαφές ότι η πλήρης κοινωνική έκταση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
και η κοινωνική της επίδραση δεν είναι ακόµα ορατές. Είναι συνεπώς 
αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση της κοινωνικής επίδρασης της κρίσης. Η 
Eurodiaconia θα ενεργήσει τοιουτοτρόπως µε τα µέλη µας– το ίδιο όµως 
πρέπει να κάνουν και οι κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά όργανα. 
 
 

 
 
 
Οι υπηρεσίες που είναι πιο πιθανό να αυξηθούν ως αποτέλεσµα της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
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Οµάδες ατόµων που είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από την κρίση. 

Πηγή:Περισσότεροι σε Ανάγκη – Ανάγκη για Περισσότερα,  Eurodiaconia, Μάιος 2009:13. 

Mer 
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Τριπλή Χ κρίση στις αναπτυσσόµενες 
χώρες  
 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ MARIA WALTRAUD RABITSCH, ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
Οι αναπτυσσόµενες χώρες κατά την παρούσα στιγµή βάλλονται από διάφορες 
κρίσεις (τη λεγόµενη «τριπλή Χ»), που συνδέονται στενά µεταξύ τους και 
αλληλοενισχύονται.  
 
Τα δυο τελευταία χρόνια, κάποιες από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου 
βίωσαν τεράστια αύξηση των τιµών βασικών τροφίµων, µε σοβαρές 
µακροπρόθεσµες επιδράσεις στην πείνα, τον υποσιτισµό και τη φτώχεια 
δυσχεραίνοντας συνεπώς την επίτευξη του Πρώτου Αναπτυξιακού Στόχου της 
Χιλιετίας (ΑΣΧ). Γύρω στα 100 εκατοµµύρια άτοµα έχουν επιστρέψει κάτω 
από το σχετικό εθνικό όριο της φτώχειας. Τα νούµερα που σχετίζονται µε την 
πείνα είναι εξίσου ανησυχητικά: περίπου ένα δισεκατοµµύριο ή περισσότερα 
άτοµα πάνε για ύπνο νηστικά, αρρωσταίνουν από υποσιτισµό ή παθαίνουν από 
πείνα.  
 
Με τις τιµές των τροφίµων σχετίζονται άµεσα και οι υψηλές τιµές των 
καυσίµων, οδηγώντας σε υψηλότερο κόστος παραγωγής (δηλ. λιπασµάτων, 
σπόρων, άρδευσης κλπ.) αλλά και επεξεργασίας και µεταφοράς. Ταυτόχρονα, 
το νέο διεθνές ενδιαφέρον στην παραγωγή αγροκαυσίµων συνεπάγεται 
τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την 
περιβαλλοντική βιωσιµότητα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η πίεση στις 
οµάδες που ήδη έχουν προσβληθεί και στους φυσικούς πόρους έχει αυξηθεί 
καθώς οι αγορές ευρείας κλίµακας των αγροκτηµάτων στις αναπτυσσόµενες 
χώρες πίεσαν τους κατόχους µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων να 
εγκαταλείψουν τη γη τους και να στραφούν σε περιορισµένης έκτασης και 
λιγότερο εύφορη γη. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα1, οι εθνικές απογραφές 
έχουν καταγράψει συνολικά 2,492. 684 καλυπτόµενης έκτασης κατανεµηµένης 
γης σε πέντε αφρικανικές χώρες κατά την περίοδο 2004-2009.  
 
 
Το τρίτο «Χ» αναφέρεται στην χρηµατοπιστωτική κρίση. Πρόσφατες 
προγνώσεις δείχνουν ότι οι ταµιακές ροές στον ιδιωτικό τοµέα σε 
αναπτυσσόµενες χώρες έχουν µειωθεί στα 165 δισεκατοµµύρια δολάρια 

                                                
1 IIED, FAO, IFAD, Αρπαγή γης ή αναπτυξιακή ευκαιρία; Γεωργική επένδυση και η 
συµφωνία διεθνής γης στην Αφρική, 2009.  
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περίπου το 2009 (ποσό λιγότερο από το µισό από αυτό του 2008). Το κόστος 
δανεισµού έχει επίσης αυξηθεί στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς την ώρα 
που υποχωρούν οι επενδυτές, τα ασφάλιστρα κινδύνου και τα επιτόκια 
ανεβαίνουν. Μια άµεση επίδραση είναι η µείωση των επενδύσεων στις 
δηµόσιες υποδοµές και υπηρεσίες, που επιδρά άµεσα στις φτωχότερες οµάδες 
της κοινωνίας και οδηγεί στην απώλεια εργασίας, ιδίως στη διάρθρωση του 
δηµοσίου τοµέα. Καθώς τα άτοµα χάνουν τη δουλειά τους – ξοδεύουν 
λιγότερα σε φαγητό, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση για τα παιδιά τους. 
Επιστρέφουν εποµένως στον κύκλο της φτώχειας πιθανότητα για πολλές 
γενιές.  
 
Επιπλέον, οι αναπτυσσόµενες χώρες επηρεάζονται όλο και περισσότερο 
από τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών. Ήδη φτωχές και/ή χρεωµένες, 
οι συγκεκριµένες χώρες δεν έχουν τους οικονοµικούς πόρους να 
ανταπεξέλθουν στην ξηρασία ή τις πληµµύρες και να επενδύσουν στον 
µετριασµό των προβληµάτων και στην υιοθέτηση των αναγκαίων µέτρων για 
την προστασία των συνθηκών διαβίωσης της πλειοψηφίας του πληθυσµού. Οι 
επενδύσεις συνεπώς για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ενίσχυση της 
ευκαµψίας σχετικά µε τις αρρώστιες και τις επιδηµίες καθώς επίσης και  την 
εφαρµογή προσαρµοσµένων συστηµάτων για τη βιώσιµη διαχείριση πόρων 
(δηλ. γη και νερό) δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν.  
 
 
Όλες οι παραπάνω κρίσεις έχουν σηµαντικές επιδράσεις στις αναπτυσσόµενες 
χώρες:  
 
 
• Η µείωση των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε όλους τους 

τοµείς και όλα τα επίπεδα έχουν αρνητικές επιδράσεις στην κατάσταση 
διαβίωσης των πιο ευπαθών. Το γεγονός αυτό συνοδεύεται από τη 
σηµαντική µείωση των εγχώριων αλλά και των ξένων ιδιωτικών 
επενδύσεων.  

 
 
• Μείωση της οικονοµικής ενίσχυσης από την πλευρά των δωρητών 

λόγω της οικονοµικής ύφεσης (Ιρλανδία, Ιταλία). Παρά τις σαφείς 
δεσµεύσεις για τη διατήρηση των υπαρχόντων επιπέδων (ΗΒ), το 
ποσοστό του ΑΕγχΠ θα αξίζει λιγότερο σε πραγµατικούς όρους.  

 
 
• Μείωση των εµβασµάτων καθώς οι εργαζόµενοι µετανάστες χάνουν 

τη δουλειά τους και πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους λόγω της 
αυξηµένης ανεργίας και του κόστους διαβίωσης στο Βορρά2. Η φτώχεια 

                                                
2 Η Παγκόσµια Τράπεζα παρουσίασε πρόσφατα µείωση στα εµβάσµατα στην Αφρική 
4-8 τοις εκατό το 2009, που µεταφράζεται σε 1 δισεκατοµµύριο λιγότερα δολάρια 
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αυξάνεται καθώς οι εργαζόµενοι µετανάστες δεν µπορούν πλέον να 
συντηρούν τους συγγενείς τους.  

 
 
• Επιδείνωση των επιπέδων παραγωγής και των εξαγωγών λόγω του 

µεγαλύτερου ρίσκου, της επιδείνωσης των συνθηκών του εµπορίου και 
της συρρίκνωσης των εξαγωγικών αγορών.  Ως αποτέλεσµα της 
µείωσης της ζήτησης στις παγκόσµιες αγορές, οι περισσότερες τιµές 
προϊόντων, από τις οποίες εξαρτώνται πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, 
θα µειωθούν.  

 
 
 
 
Ως αποτέλεσµα των πολλαπλών κρίσεων, αυξάνονται3 τα επίπεδα φτώχειας και 
πείνας, µε σπειροειδή κλίµακα: οι χαµηλότερες επενδύσεις επιδρούν αρνητικά 
στις θέσεις εργασίας και το εισόδηµα4·το αυξανόµενο κόστος παραγωγής, η 
επεξεργασία και το µάρκετινγκ επηρεάζει την παραγωγή των κατόχων µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων ενώ αυξάνονται οι κοινωνικές και τοπικές 
ανισότητες. Ενώ ορισµένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι λόγω της γειτνίασης των 
αγορών τα αστικά κέντρα έχουν επηρεαστεί περισσότερο, είναι επίσης έκδηλο 
το γεγονός ότι οι ανεπαρκείς πόροι ενδέχεται να καταναλωθούν πρωτίστως σε 
κεφάλαια ή σε περισσότερο οικονοµικά επικερδείς τοµείς. Οι αγροτικές 
περιοχές θα ζηµιωθούν περισσότερο καθώς τα άτοµα θα χάνουν τη δουλειά 
τους στις αστικές βιοµηχανίες ή τον κατασκευαστικό τοµέα, µεταναστεύοντας 
συνεπώς πάλι στις αγροτικές περιοχές. 
 

 

                                                                                                                                       
λιγότερα για την ήπειρο. Στο: Κέντρο για την Παγκόσµια Ανάπτυξη, Πως η οικονοµική 
κρίση πλήττει την Αφρική – και τι µπορεί να γίνει γι’ αυτό, από τον Todd Moss, Μάιος 
2009.  
3
 Σύµφωνα µε µια ανάλυση της Παγκόσµιας Τράπεζας, 53 εκατοµµύρια άτοµα θα 
εγκλωβισθούν στη φτώχεια ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κάµψης. 
Συνεπώς, θα προστεθούν στα 135-150 εκατοµµύρια ατόµων που βίωναν την κρίση 
τροφίµων και καυσίµων την περίοδο 2007-2008.  
4 Αν και δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία σε σχέση µε την ανεπίσηµη οικονοµία, (λ.χ. 
τα παιδιά που είναι πλανόδιοι πωλητές), τα επίσηµα ποσοστά ανεργίας θα αυξηθούν. 
Σύµφωνα µε τις προειδοποιήσεις της ∆ΟΕ η παγκόσµια ανεργία θα αυξηθεί το 2009 
πάνω από τα επίπεδα του 2007 µε όριο από 18 ως 30 εκατοµµύρια εργαζόµενους. (Αν 
και το νούµερο µπορεί να φθάσει στα 50 εκατοµµύρια, αν η κατάσταση συνεχίζει να 
χειροτερεύει). Στη ∆ιεθνής Συνεργασία για την Κοινωνικοοικονοµική Ανάπτυξη  
(CIDSE), Από την κατάρρευση στην ευκαιρία: Οι προοπτικές ανάπτυξης της 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, Κείµενο Πολιτικής, Απρίλιος 2009.  
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Υπάρχει τρόπος διαφυγής από την κρίση; 
 
Από την σκοπιά της αναπτυξιακής συνεργασίας βασική απάντηση στο 
παραπάνω ερώτηµα είναι η διατήρηση της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ΕΑΒ) σε ένα κατάλληλο επίπεδο και η προσπάθεια να εµείνουµε στις 
δεσµεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο Monterrey. Αν και τα χρήµατα που 
απαιτούνται είναι σχετικά λίγα, συγκριτικά µε τα χρήµατα που ξοδεύονται σε 
επιδοτήσεις για την επιβίωση του συστήµατος των ∆υτικών Τραπεζών ή την 
βιοµηχανία κατασκευής αυτοκίνητων, εξακολουθεί να παραµένει δύσκολο 
λόγω της τάσης που επικρατεί να ικανοποιείται πρώτα το εθνικό συµφέρον.  
 
Στο υπάρχον πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, σηµαντικό βήµα 
αποτελεί η εγγύηση αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προσπαθειών και η 
εκπλήρωση των αρχών της διακήρυξης του Παρισιού, ιδίως όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων. Κατ’ αυτήν την έννοια, η 
αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να επιδιώξει περισσόετρο τη βοήθεια για τις 
φτωχές, περιθωριοποιηµένες και ευπαθείς οµάδες µέσω:  
 
 
• Ενασχόλησης µε τοµείς και περιοχές υψίστης σηµασίας για τους 

φτωχούς (όπως η κατοχή µικρών γεωργικών εκτάσεων, ο ανεπίσηµος 
ιδιωτικός τοµέας, εµπόριο µικρής κλίµακας κλπ.),  

 
 
• Εξασφάλισης της συµµετοχής χωρίς περιορισµούς στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων,  
 
 
• Επικέντρωσης στην κοινωνική προστασία των ευπαθών οµάδων. 

 
 
 
Από µια ευρύτερη σκοπιά, τα παγκόσµια συστήµατα εµπορίου πρέπει να 
αναδοµηθούν. Χρειάζεται να µειωθούν οι επιδοτήσεις εξαγωγών στις 
βιοµηχανικές χώρες και να µειωθεί η πώληση των προϊόντων µε καθεστώς 
ντάµπινγκ. Πρέπει να εξασφαλισθεί η καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς 
αγορές για τις αναπτυσσόµενες χώρες και στη ρύθµιση προτύπων ποιότητας. 
Εν κατακλείδι, απαιτείται ένας πιο αυστηρός έλεγχος του παγκόσµιου 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για την αντιµετώπιση της κερδοσκοπίας και 
της φοροδιαφυγής, αλλά και η αγορά γης στις αναπτυσσόµενες χώρες από 
ξένους επενδυτές. Η αναπτυξιακή συνεργασία µπορεί να συσχετιστεί µε την 
καταπολέµηση της φτώχειας, αν το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
ενισχύσει τα συµφέροντά της.  
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Η κρίση σε νούµερα  
 
 
Τα ακόλουθα στοιχεία προέρχονται από τη σύνθεση της Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ), που προέκυψε από ένα ερωτηµατολόγιο που 
συµπλήρωσαν τα Κράτη Μέλη. Τα Κράτη Μέλη ωστόσο, έχουν διαφορετικά 
βιώµατα και τρόπους να εκτιµούν τις στατιστικές τους, και δεν απάντησαν όλοι 
στο ερωτηµατολόγιο. Προτάθηκε από την ΕΚΠ ως εργαλείο µέτρησης της 
κοινωνικής επίδρασης της κρίσης, επικεντρώνεται ωστόσο πρωτίστως στην 
επίδραση της κρίσης στην ανεργία.  
 
 
 
 
 

Η ανεργία που σηµειώθηκε έντονα κατά την 
ύφεση 
 
 
22000066--22000088  ::  κκααθθααρρήή  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  ––  99  ½½  εεκκααττοοµµµµύύρριιαα11  
22000099--22001100  ::  ααννααµµεεννόόµµεεννηη  ααππώώλλεειιαα  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  ––  88  ½½  εεκκααττοοµµµµύύρριιαα  
  
  

 
Οι πιο ευπαθείς πλήττονται περισσότερο 
 
 
Η κατάσταση των νέων και των ηλικιωµένων, των µεταναστών και των 
εθνικών µειονοτήτων, των ατόµων χαµηλής ειδίκευσης και όσων εργάζονται 
µε προσωρινές συµβάσεις έχει χειροτερέψει.  
 
 
Το ποσοστό της ανεργίας των νέων έφτασε στο 18,3% στην ΕΕ στις 27 
Μαρτίου του 2009 αντί 14,7% που ήταν στο τέλος του 2007: τουλάχιστον 4,9 
εκατοµµύρια ατόµων ηλικίας 15-24 της αγοράς εργασίας ήταν άνεργοι το 
πρώτο τρίµηνο του 2009. Με ποσοστό 33,6%, η Ισπανία σηµείωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό ανέργων στους νέους. Στο τέταρτο τρίµηνο του 2008, το 
                                                
1 ∆υστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιµα όσον αφορά το ποσοστό θέσεων 
εργασίας χαµηλής αµοιβής και ειδίκευσης που καλύπτει το συγκεκριµένο αριθµό.  
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ποσοστό ανεργίας των ατόµων της ΕΕ που δεν εργάζονταν αυξήθηκε σε σχέση 
µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους και έφτασε στο 16% από 14% που ήταν πριν 
ένα χρόνο. 
 
 
Το µερίδιο2 της µακροπρόθεσµης ανεργίας που αντιστοιχεί στους 
ηλικιωµένους εργαζόµενους είναι ιδιαίτερα ψηλό στο 51% και άρχισε να 
αυξάνεται σηµαντικά τον τελευταίο χρόνο στην Ιταλία (από 49% στο 
τελευταίο τρίµηνο του 2007 σε 53% το τελευταίο τρίµηνο του 2008, τη 
Λετονία (από 27% σε 43%), την Ουγγαρία (από 49% σε 58%), την Αυστρία 
(από 46% σε 50%) και τη Σλοβενία (από 54% σε 62%).  
 
 

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

                                                
2 Ποσοστό των ατόµων που έχουν µείνει άνεργοι για πάνω από 12 µήνες.  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ((%%))  

 
 

EU average Spain Ireland Estonia Lithuania
 Latvia 
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Αύξηση των ατόµων που βασίζονται στην 
κοινωνική προστασία 
 
 
 
Μεταξύ του Μαρτίου του 2008 και του 2009, ο αριθµός δικαιούχων 
επιδοµάτων ανεργίας ανέβηκε σε 61,4% στην Ισπανία, 65,5% στη Σλοβακία, 
164% στην Εσθονία, 200% στη Λιθουανία. Οι δικαιούχοι επιδοµάτων ανεργίας 
ανέβηκαν στο 70% στην Ιρλανδία από το ∆εκέµβρη του 2007 µέχρι τον 
Οκτώβρη του 2008.  
 
 
Ο αριθµός των αιτούντων κοινωνική ενίσχυση έχει αρχίσει να αυξάνεται στις 
χώρες που επλήγησαν πρώτες και σε µεγάλο βαθµό από την κρίση:  το 2008,  
+4,9% στην Αυστρία, +4% στην ∆ανία, +29,8% στην Ιρλανδία, +19,3% στη 
Γαλλία, +10,8% στην Ισπανία, +39% στη Λιθουανία +14,8 στην Πορτογαλία.  
 
 
 

 
Απειλές στέγασης για τους πιο ευπαθείς  
 
 
Σε κάποιες χώρες η κρίση στην αγορά ακινήτων ξεκίνησε στις αρχές του 2008 
και οι τιµές έχουν πέσει:  
- 31% στην Ιρλανδία,  - 4% στη ∆ανία, - 6,8% στην Ισπανία, -33% στη 
Φιλανδία, -22,5% στο Ηνωµένο Βασίλειο.) Στον τοµέα ωστόσο ενοικίασης 
κατοικιών έχουν παρατηρηθεί αντίθετες τάσεις καθώς τα ενοίκια έχουν 
αυξηθεί πέρα από το γενικό πληθωρισµό στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, τη 
Γαλλία (+3%), τη Λετονία (+23%), τη Φιλανδία (+4,6).   
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ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  ΦΦΤΤΩΩΧΧΕΕΙΙΑΑ  ((%%))  

 
 
 
 
Σηµαντικές αυξήσεις των µη αποδοτικών στεγαστικών δανείων καταγράφησαν 
στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Λιθουανία. Το 2008 
αυξήθηκε επίσης ο αριθµός των επαναγορών το 2008: + 100% στη ∆ανία, 
+300% στην Εσθονία (και µια επιπλέον αύξηση 50% το πρώτο τρίµηνο του 
2009), +26% στην Ισπανία, +17% στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, +70% στο 
Ηνωµένο Βασίλειο.   
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• Πηγές: H επικαιροποιηµένη κοινή αξιολόγηση της Επιτροπής Κοινωνικής 
Προστασίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική επίδραση 
της οικονοµικής κρίσης και οι πολιτικές απαντήσεις, δηµοσιεύθηκε 29 
Μαΐου του 2009 και είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του EUROPA: 
http://ec.europa.eu/employ-
ment_social/spsi/docs/social_protection_commitee/coun-
cil_10133_2009_en.pdf). 

 
 
 
• Απότοµη αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ, Εστίαση στις Στατιστικές, 

53/2009, Eurostat, Ιούλιος του 2009 (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του 
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-
09-053/EN/KS-SF-09-053-EN.PDF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Μειώσεις των κενών θέσεων εργασίας το 2008 
 
ΗΗΒΒ::  2233%%,,  ΣΣοουυηηδδίίαα::  3311%%,,  ΕΕσσθθοοννίίαα  ::  4422%%  
ΕΕλλλλάάδδαα::  5544%%,,  ΛΛεεττοοννίίαα::  6655%%  
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