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1. Οι γυναίκες, η φτώχεια, η νέα Ευρώπη: έχουμε αντιληφθεί το πραγματικό 
διακύβευμα;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραδέχεται, σήμερα, ότι «ο αριθμός των κατοίκων της Ένωσης 
που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού είναι 
απαράδεκτος». Η νέα Ευρώπη προβληματίζεται γύρω από τις στρατηγικές που ακολουθεί για 
«να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»1. Μετά από πέντε χρόνια διαβουλεύσεων, «θα χαθούν σαφώς 
πάρα πολλοί στόχοι. Η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος»2. Η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί, 
ωστόσο, μια ηθική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάγκη, εγχαραγμένη στη συνείδηση 
της ανθρωπότητας, για την αποτελεσματική προαγωγή της αξιοπρέπειας και της ευθύνης των 
πολιτών. Η ευημερία της κοινωνίας υπολογίζεται με μέτρο την προσοχή που δίνει στα 
ασθενέστερα μέλη της.

Μήπως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η αύξηση του γενικού πλούτου δεν συνεπάγεται 
αυτομάτως και τη δίκαιη κατανομή του; Υπό το πρόσχημα της προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και της αγοράς από υποτιθέμενη στρέβλωση, η ανισότητα και η φτώχεια 
επιδεινώνονται και γίνονται παράγοντας αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας, τόσο στο 
εσωτερικό των κρατών μελών όσο και σε ευρύτερη, παγκόσμια κλίμακα. Μήπως θα πρέπει 
να υπενθυμίσουμε ότι η ελευθερία δεν σταματά στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων; Δεν 
θα έπρεπε η ανάπτυξη να υπερβεί την οικονομική αποκλειστικά λογική της προς χάρη μιας 
ολοκληρωμένα ανθρωπιστικής κατεύθυνσης; Πώς μπορεί να στηριχθεί, μέσω μιας συμφωνίας 
αλληλεγγύης, η έλευση της νέας Ευρώπης, η οποία θα χαρακτηρίζεται από τη δημιουργική 
συνύπαρξη της διαφορετικότητας των πολιτισμών και των νοοτροπιών, όπου κάθε άνθρωπος 
θα μπορεί να διάγει τον βίο του χωρίς περιορισμούς, απελευθερωμένος από κάθε έξωθεν 
επιβαλλόμενο καταναγκασμό, όπου η ελευθερία δεν θα αποτελεί μία λέξη κενή νοήματος και 
όπου οι πολίτες θα μοιράζονται τα πλούτη τους ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, 
προκειμένου να αναπτυχθεί πραγματικά η αξιοπρέπεια και η δημιουργικότητα κάθε πολίτη, 
τόσο στην ανατολή όσο και στη δύση; Η συγκέντρωση και ο βαθμός της μεγάλης φτώχειας 
σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης είναι από τα πιο ισχυρά σύμβολα των απαράδεκτων 
ανισοτήτων που εξακολουθούν να υφίστανται στη σύγχρονη κοινωνία. Καταδεικνύουν ότι η 
παγκοσμιοποίηση υπό τη σημερινή μορφή της, παρά τα οφέλη και τις ευκαιρίες που 
συνεπάγεται, δεν έχει οδηγήσει σε ένα εκτεταμένο σύστημα ολοκλήρωσης, ικανό να μειώσει 
τη φτώχεια, το οποίο θα έχει ως βάση την ιδέα των αδιαίρετων και καθολικών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και θα θέτει στο επίκεντρό του τη συνολική αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και 
την ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας.

Αρκεί πάντα μια γυναίκα να εργάζεται για μην είναι φτωχή; Η απασχόληση ή η κοινωνική 
πρόνοια προσφέρουν ακόμα στις γυναίκες επαρκή προστασία από τη μοναξιά ή την 
ευαισθησία που οδηγούν στην άγνοια; Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια απλή πραγματικότητα 
της χώρας μου. Ο βασικός μισθός στη Σλοβακία ανέρχεται σε 130 ευρώ τον μήνα. Το κόστος 

  
1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 
σημεία 32 και 5.
2 KOK, W. (dir.), Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Λουξεμβούργο, 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004.
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ζωής στη Μπρατισλάβα πλησιάζει εκείνο των δυτικών πρωτευουσών. Η απώλεια μιας θέσης 
εργασίας επηρεάζει κάθε πολίτη. Κι όμως, στα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που 
προσφάτως προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δημόσιες επιχειρήσεις παρείχαν, εκτός 
από τον μηνιαίο μισθό, δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα των 
παιδιών, στέγαση, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και τηλέφωνο. Φαίνεται, 
κατά συνέπεια, ότι η φτώχεια δεν θα έπρεπε πλέον να προσεγγίζεται απλώς με οικονομικούς 
και νομισματικούς όρους. Ασφαλώς, η εργασία εντάσσει το άτομο σε ένα σύνολο. Αλλά δεν 
αρκεί αυτό για να γίνει κανείς πολίτης – και έχει αποδειχθεί τούτο στην πράξη! Οι 
οικογένειες και τα άτομα που ζουν μέσα στην ανέχεια δηλώνουν ότι «η εργασία είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από μια πηγή εισοδήματος»1. Πώς μπορεί να προαχθεί, συνεπώς, η στενή 
εταιρική σχέση με τις πλέον φτωχές γυναίκες και οικογένειες, που είναι πραγματικά ειδικοί 
στον αγώνα κατά της εξαθλίωσης, ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η μεγάλη 
φτώχεια και να εξαλειφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός; Η αλληλεγγύη δεν είναι ένα 
συναίσθημα αόριστης συμπόνιας ή επιφανειακής λύπης για τη δυστυχία του άλλου. 
Πρόκειται για μια σταθερή και επίμονη πεποίθηση προσωπικής δέσμευσης για το κοινό καλό, 
δηλαδή υπέρ της ευημερίας κάθε ατόμου μεμονωμένα, διότι κάθε πολίτης είναι πραγματικά 
υπεύθυνος για όλους. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
ενσαρκώνει, λοιπόν, αυτή την ανάγκη, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με τη 
θεοποίηση της αγοράς. Καθήκον των δημόσιων φορέων και του συνόλου της κοινωνίας είναι 
υπερασπιστούν τα άτομα αυτά.

Αναζητώντας λύσεις, θα ήταν χρήσιμη η εξέταση της διάστασης του φύλου ως 
επεξηγηματικού παραδείγματος. Παρότι η εξαθλίωση πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, 
αυτές είναι οι πρώτες που υπερασπίζονται τον πλησίον τους από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Οι γυναίκες, δημιουργοί των θεμελιωδών δεσμών και της ειρήνης, 
είναι και πρωτοπόρες όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων. Αυτό επιτρέπει στις γυναίκες και ιδίως στις νέες γυναίκες 
να ενεργούν ελεύθερα και αυτόνομα, γεγονός που συνιστά μια ευκαιρία που πρέπει να 
αξιοποιηθεί, όχι μόνο στις πρωτεύουσες και τις ακμάζουσες περιφέρειες της ΕΕ, αλλά και 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ 
σκόπιμο να διευρυνθεί η έννοια του συμφώνου σταθερότητας. Γνωρίζουμε αυτή τη δάνεια 
από τα οικονομικά λέξη. Θα ήθελα να ταχθώ υπέρ ενός άλλου συμφώνου σταθερότητας, το 
οποίο οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σεβασμό της αξιοπρέπειας των γυναικών και 
των ανδρών που είναι αποκλεισμένοι, ενίοτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, από την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία: ένα σύμφωνο σταθερότητας των πολιτών, το οποίο θα προάγει 
μια συμφωνία της οποίας οι πλέον μειονεκτούντες πολίτες θα είναι οι πραγματικές κινητήριες 
δυνάμεις και εταίροι.

Πάντως, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια των γυναικών χωρίς να λαμβάνουμε 
υπόψη τον ρόλο των ανδρών. Σύμφωνα με κοινωνιολογικές μελέτες, και οι άνδρες 
πλήττονται από την εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό2, κι όμως στα εθνικά σχέδια 

  
1 «Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous», Πρακτικά της
7ης ευρωπαϊκής συνόδου των λαϊκών πανεπιστημίων-Τέταρτος Κόσμος, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2001.
2 Bourdieu, P. (επιμ.), La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. ALLARD, F. κ.ά, «Devenir père en situation de 
pauvreté. Étude exploratoire qualitative» στο LACHARITÉ, C. και PRONOVOST, G., Comprendre la famille. 
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για την απασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισμό δεν εξετάζεται η κατάστασή τους ειδικά 
σε σχέση με το φύλο τους. Για την καταπολέμηση της φτώχειας στο σύνολό της, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες. Ως εκ τούτου, μια δίκαιη προσέγγιση της 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φτώχειας στην Ευρώπη δεν μπορεί να επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στις γυναίκες. Εμείς δεν ζητούμε οι δημόσιες πολιτικές να είναι κοντά στον 
πολίτη και αποτελεσματικές;

Στόχος της έκθεσης αυτής είναι να συμβάλει στη συζήτηση για την εξάλειψη της φτώχειας 
των γυναικών στην Ευρώπη. Επιχειρείται μια παρουσίαση των αρχών της εταιρικής σχέσης 
με τους πλέον μειονεκτούντες πολίτες για την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς αυτή η 
εταιρική σχέση είναι μια μέθοδος η οποία δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα (3). Επιπλέον, 
επιχειρείται η παρουσίαση κάποιων αρχών για την κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση της 
συμβολής των γυναικών στη λειτουργία των οικογενειών, που αποτελούν το αρχικό ανάχωμα 
προστασίας από τον κοινωνικό αποκλεισμό (4) και καταγράφονται κάποιες σκέψεις σχετικά 
με τους στόχους της Χιλιετίας (5). Καταρχάς, η φτώχεια δεν θα έπρεπε πλέον να ορίζεται 
μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά ως παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (2).

2 – Ορισμός της μεγάλης φτώχειας: «Μια πρόκληση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 
εποχή μας»1

Η μεγάλη φτώχεια ορίζεται εδώ σε σχέση με το αδιαίρετο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Στόχος της «Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» ήταν να επιτρέψει 
στην ανθρωπότητα να αποτινάξει τον φόβο και την εξαθλίωση. Ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ 
θεμελίωσε το έργο αυτό στην ομιλία του «περί των τεσσάρων ελευθεριών» της 6ης 
Ιανουαρίου 1941· μεταξύ των ελευθεριών αυτών, οι οποίες στο σύνολό τους 
προσανατολίζονται ουσιαστικά προς μια υψηλότερη ιδέα, αυτή της ηθικής τάξης, 
περιλαμβανόταν και η ελευθερία κάθε ανθρώπου να ζει απαλλαγμένος από την ανέχεια.

Για την προσέγγιση της καταπολέμησης της φτώχειας των γυναικών σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει, καταρχάς, να εκλαμβάνονται οι πολίτες ανεξάρτητα από την 
κοινωνική τους θέση ως υποκείμενα που διαμορφώνουν τη ζωή τους, επειδή «κάθε άνθρωπος 

     
Actes du 6e Symposium québécois de recherche sur la famille, Presses de l'Université du Québec, 2002, σελ. 77-
101. Fayard, D., «Projets familiaux», στο: Revue Quart Monde, 2001/3, αριθ. 179, Paris, Editions Quart Monde, 
p.4-5.
1 E/CN4/1987/SR 29 §§ 62-72 ; WRESINSKI, J., «Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de 
l'homme» στο: Livre blanc de la Commission nationale consultative des Droits de l'homme (France), Παρίσι, La 
Documentation française, 1989, σελ. 221-238.
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είναι άνθρωπος. Όποια και αν είναι η ζωή του, η σκέψη του, όποιο και αν είναι το χρώμα του 
δέρματός του ή η ιθαγένειά του, είτε είναι πλούσιος είτε φτωχός, είτε η ζωή του πηγαίνει καλά ή 
άσχημα, ακόμα και αν κάνει τα χειρότερα πράγματα, παραμένει άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος 
φέρει μέσα του έναν άφθαρτο πλούτο: αυτός συνθέτει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Έχει το 
δικαίωμα να ενεργεί ελεύθερα για το δικό του καλό και για εκείνο των άλλων»1.

Ο ορισμός της φτώχειας στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης απηχεί το σύνολο των ψηφισμάτων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
ΕΕ2. Πράγματι, από το 1992, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε ότι «ότι ο πατήρ Joseph 
Wresinski, ιδρυτής της ATD-Τέταρτος Κόσμος, επεσήμαινε με έμφαση ότι η φτώχεια αποτελεί 
μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: “Εκεί που οι άνθρωποι είναι 
καταδικασμένοι να ζουν στη δυστυχία, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Η 
προσπάθεια για επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί ιερό καθήκον”»3.

Καθοδηγούμενος από τις εμπειρίες που έζησε μέσα σε περιβάλλοντα φτώχειας, ο Wresinski 
παρουσίασε, στις 12 Φεβρουαρίου 1987, την πρώτη «έκθεση σχετικά με τη μεγάλη φτώχεια 
και την οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα» που εκπονήθηκε ποτέ από κράτος μέλος της 
ΕΟΚ. Ο ορισμός που δίνει για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό παραμένει 
καινοτόμος: «Η αβεβαιότητα είναι η απουσία μίας ή περισσότερων ασφαλειών, κυρίως εκείνης 
της εργασίας, η οποία επιτρέπει στα άτομα και τις οικογένειες να αναλαμβάνουν τις 
επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις και να απολαμβάνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η ανασφάλεια που προκύπτει μπορεί να είναι περισσότερο ή 
λιγότερο εκτεταμένη με επιπτώσεις περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές και καθοριστικές. Οδηγεί 
στη μεγάλη φτώχεια, όταν προσβάλλει πολλές πτυχές της ύπαρξης, γίνεται επίμονη και 
υπονομεύει τις ευκαιρίες των ατόμων να αναλάβουν εκ νέου τις υποχρεώσεις τους και να 
κατακτήσουν εκ νέου τα δικαιώματά τους μόνοι τους, στο εγγύς μέλλον».4

Αυτός ο ορισμός υπογραμμίζει την ομοιότητα και τη διαφορά μεταξύ της αβεβαιότητας και 
της μεγάλης φτώχειας. Παρότι οι αιτίες ομοιάζουν (κυρίως η έλλειψη αυτοπεποίθησης που 
παρέχει μια σταθερή εργασία, η οποία αμείβεται τίμια και είναι κοινωνικά αναγνωρισμένη), η 
μεγάλη φτώχεια αποκαλύπτει επίσης τα κοινωνικά και οικογενειακά όρια που οδηγούν το 
άτομο στην αδυναμία διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον ίδιο του τον εαυτό 
και τους άλλους. Αυτό ισχύει τόσο για τις πλούσιες όσο και για τις φτωχές χώρες, καθώς ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ανεξάρτητος από την οικονομική ανάπτυξη. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης «ότι η κωδικοποίηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων δεν αρκεί από μόνη της και ότι –καθώς οι αιτίες 
της διαδικασίας πτώσης του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας είναι διαρθρωτικές– πρέπει να 

  
1 Tonglet, J., στο «Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme», Πρακτικά της 6ης ευρωπαϊκής συνόδου 
των λαϊκών πανεπιστημίων-Τέταρτος Κόσμος, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 
1999.
2 Teuscher, Tobias, «Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne», Περιοδικό Droit en Quart Monde, Παρίσι/Βρυξέλλες, 39-40, 
Ιούλιος 2004, σελ. 49-72.
3 A4-0034/98, έγγραφο PE 224.436/τελ. 28.01. 1998, § 23 και 30.
4 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Γαλλικής Δημοκρατίας, Grande pauvreté et précarité économique et 

sociale, 11 Φεβρουαρίου 1987.
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συνοδεύεται από την εφαρμογή υποστηριζόμενων ενεργειών, στις οποίες θα έχουν εύκολη 
πρόσβαση τα πλέον μειονεκτούντα άτομα και οι οποίες θα επιτρέπουν την αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη ρίζα του»1.

Ως εκ τούτου, η πρακτική εταιρική σχέση με τις γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 
αναδεικνύεται ως η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη θέσπιση δράσεων κατά 
του κοινωνικού αποκλεισμού, βάσει των εμπειριών που έχουν βιώσει οι πλέον φτωχοί.

3 – Η εταιρική σχέση με τις πλέον φτωχές γυναίκες ξεκινά με την κατάθεση και 
αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων τους

«Τι απαντούν οι φτωχοί όταν τους ρωτάει κανείς τι είναι αυτό που θα άλλαζε περισσότερο τη 
ζωή τους; Οι δικές τους οργανώσεις, ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται με τη διοίκηση, 
τους εμπόρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις· η άμεση βοήθεια στο πλαίσιο 
προγραμμάτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της κοινότητάς τους, ώστε να μπορούν να 
επηρεάζουν το ίδιο τους το πεπρωμένο· ο έλεγχος των πόρων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να τεθεί 
τέλος στη διαφθορά. Επιθυμούν από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις κυβερνήσεις να 
λαμβάνουν υπόψη τις ενέργειές τους... Πρόκειται για λόγια δυνατά, γεμάτα αξιοπρέπεια». Αυτά 
δήλωσε ο James D. Wolfensohn, πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, μιλώντας 
στην ετήσια συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου2.

Η εταιρική σχέση θα επιτρέψει σε όσους έχουν την τύχη να διαθέτουν οικονομικούς πόρους 
και εξουσία να τις χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, της 
κατάστασης εκείνων που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων. Ο διαπνεόμενος από 
σεβασμό διάλογος με τις πλέον φτωχές γυναίκες αποδεικνύεται μάλιστα καίριος, αλλά συχνά 
η μέθοδος αυτή δεν αναγνωρίζεται, δεν εφαρμόζεται, δεν αξιολογείται και δεν εκτιμάται 
επαρκώς. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι διάφοροι εταίροι συναντώνται σε θεματικές ομάδες 
συζήτησης, σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας που επιτρέπει τη δημιουργία νέας γνώσης που 
μπορεί να φέρει την αλλαγή. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται χρόνο, παράγοντας που συχνά 
παραβλέπεται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το κατ’ εξοχήν παράδειγμα ορθής 
πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτό είναι η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από το 1988 φιλοξενεί κάθε δύο χρόνια τα 
ευρωπαϊκά λαϊκά πανεπιστήμια-Τέταρτος Κόσμος, όπου διεξάγεται διάλογος μεταξύ των 
πλέον φτωχών πολιτών και των ιθυνόντων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των 
βουλευτών από όλα τα επίπεδα και των εκπροσώπων της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών, με ιδιαίτερο στόχο να επιτραπεί στους πλέον μειονεκτούντες πολίτες να καταθέσουν 
τη γνώμη τους και να προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις τους για την εξάλειψη της εξαθλίωσης.

Πρέπει να γίνουν αρκετά ουσιαστικά βήματα για να επιτραπεί η αποτελεσματική εταιρική 
σχέση μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πλέον φτωχών πολιτών. Καταρχάς, η 
αναγνώριση της προσφοράς των πλέον φτωχών γυναικών στην καταπολέμηση της φτώχειας 
αφορά ουσιαστικά τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των γυναικών συνολικά. Έτσι, οι 
μειονεκτούσες γυναίκες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως στην αύξηση της 

  
1 Ψήφισμα 1993, § 27.
2 Παγκόσμια Τράπεζα, La parole est aux pauvres : Ecoutons-les, Ουάσιγκτον, 2001 (The World Bank, Can 
Anyone Hear Us ? (Voices of the Poor, vol 1.), Ουάσιγκτον, 2000.
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παραγωγής, στην εφαρμογή της οικονομικής ανάπτυξης και στην πολιτιστική και πολιτική 
εξέλιξη των γειτονιών, των πόλεων, των περιφερειών και των χωρών τους, συνδυάζοντας τον 
επαγγελματικό και τον οικογενειακό βίο και διατηρώντας παράλληλα τους ρόλους του άνδρα 
και της γυναίκας, χωρίς να μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ τους αλλά και χωρίς να απολλύουν τα 
ανδρικά και τα γυναικεία χαρακτηριστικά τους αντιστοίχως. Επιπλέον, η βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών που ζουν σε μειονεκτικό περιβάλλον θα ενθαρρύνει την κοινωνία 
να αποφεύγει τις απομακρύνσεις παιδιών από τις οικογένειές τους για κοινωνικοοικονομικούς 
λόγους και να υποστηρίζει περαιτέρω τις γυναίκες και τους άνδρες, ώστε να ασκούν πλήρως 
τα καθήκοντά τους ως γονείς, ακόμα και όταν βρίσκονται σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας.

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί αξία στη συμβολή του καθενός γιατί «ο φτωχός που δεν θα έχει 
μπει στο μυαλό των ανθρώπων δεν θα μπει ποτέ και στις πόλεις τους».1 Πράγματι, είναι 
απαραίτητο να αναγνωριστεί το επαναστατικό αυτό στοιχείο που υπάρχει στην ικανότητα των 
πλέον φτωχών πολιτών να αντλούν οι ίδιοι από την εμπειρία τους μια γνώση που δύναται να 
μετατραπεί σε κοινωνική αλλαγή με αποδέκτες τους ίδιους. Για να καταστεί εφικτή η 
εταιρική αυτή σχέση με τους πλέον φτωχούς πολίτες, οι πολίτες αυτοί όχι μόνο πρέπει να 
θεωρούνται μάρτυρες της κατάστασης, αλλά η πρωτότυπη σκέψη τους πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως ορθή: «Τα άτομα που αντικειμενικά βρίσκονται στο πιο χαμηλό σημείο μέσα 
στην κοινωνική διαστρωμάτωση κατορθώνουν να νοηματοδοτούν τις διάφορες εμπειρίες 
ανασφάλειας ή εξευτελισμού, έως του σημείου της αντιστροφής της σημασίας της δοκιμασίας 
που περνούν. Οι άνθρωποι κατασκευάζουν νοήματα και θα σήμανε υποταγή στον 
εθνοκεντρισμό εάν τους αντιλαμβανόμαστε αποκλειστικά μέσω του γενικώς αποδεκτού 
συστήματος συμβάσεων, σύμφωνα με το οποίο είναι περιθωριοποιημένοι και στιγματισμένοι»2.

Πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση για τους πολίτες και τους εκπροσώπους των 
δημόσιων φορέων! Για να δημιουργηθεί μια πραγματική εταιρική σχέση, πρέπει οι πλέον 
φτωχές γυναίκες να συμμετέχουν άμεσα στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων που 
αφορούν τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Συναντώντας τις πλέον φτωχές οικογένειες για να 
συζητήσουν μαζί τους, οι βουλευτές και οι αρμόδιοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν αυτή την 
εμπειρία της φτώχειας πέρα από τις απλές νομικές και οικονομικές πτυχές. Κι αυτό αποκτά 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της επανένωσης της Ευρώπης. Για να καταστούν οι 
πλέον φτωχοί πολίτες ενεργοί εταίροι στον αγώνα για την καταπολέμηση της εξαθλίωσης, 
χρειάζονται προπαντός φωνή, αναγνώριση, ασφάλεια, ολοκλήρωση. Το να ζει κάποιος στη 
φτώχεια δεν σημαίνει ότι οι άλλοι πρέπει να αποφασίζουν αντ’ αυτού για το τι είναι καλύτερο 
για τον ίδιο, και αυτό ισχύει τόσο για τους ιθύνοντες όσο και για τους μεγάλους 
συγκεντρωτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και ΜΚΟ. Συνεπώς, πριν από το δομημένο 
διάλογο πρέπει να προηγηθεί μια εθελοντική συνάντηση με τους βουλευτές, τους αρμοδίους 
της διοίκησης και τα πλέον φτωχά άτομα με στόχο μια πραγματική προσέγγιση που θα 
οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση, το πρώτο βήμα προς την εταιρική σχέση.

Είναι, λοιπόν, σημαντικό να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό ότι οι γυναίκες που διαβιούν σε 
συνθήκες μεγάλης φτώχειας πρέπει να αναλαμβάνουν τον ρόλο τους, τις ευθύνες τους, 
συμπεριλαμβανομένης και της μητρότητας, όπως κάθε άλλη γυναίκα. Γεύονται τις ίδιες 

  
1 Labbens, J., La condition sous-prolétarienne, l’héritage du passé, Editions Science et Service, Παρίσι, 1965.
2 Schnapper, D. (επιμ.), Exclusions au cœur de la cité, Introduction, Παρίσι, Economica, 2001.
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χαρές, έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες, αισθάνονται του ίδιους φόβους και τις ίδιες ανασφάλειες, 
αλλά όλα αυτά σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι οι περισσότερες γυναίκες. Οι πιο 
φτωχές γυναίκες θα έπρεπε να είναι βασικοί εταίροι των οποίων τις απόψεις θα έπρεπε να 
ακούμε για τη χάραξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας των 
ευκαιριών. Η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των γυναικών, που έγκειται στον τρόπο ζωής 
τους και στην ικανότητά τους να καινοτομούν, θα διευκολύνει την ανάδειξη μοντέλων 
αναφοράς, τα χαρακτηριστικά των οποίων συχνά δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων, αλλά τα 
οποία θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να διάγουν έναν πιο ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο 
βίο.

4 - Η κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση της συμβολής των γυναικών στη λειτουργία της 
οικογένειας κατά το παράδειγμα του Gary Becker

Η κατάθεση των γνώσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τη κατάρτιση των 
δεικτών για τη μέτρηση της μεγάλης φτώχειας και την αξιολόγηση της δράσης των δημόσιων 
φορέων στον τομέα αυτό. Ποιος θα μπορούσε να μετρήσει την προσπάθεια των γυναικών που 
συντηρούν οικογένειες; Πώς μπορούν εκείνοι που σχεδιάζουν τους δείκτες να λάβουν υπόψη 
τις προσωπικές, οικογενειακές ή τοπικές ευθύνες και πρωτοβουλίες, οι οποίες χωρίς τη 
μαρτυρία των πιο φτωχών ατόμων δεν θα καταγράφονταν σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ;

Οι «κλασσικοί» δείκτες έχουν δεχτεί οξεία κριτική από τον αμερικανό οικονομολόγο Gary 
Becker στα έργα του σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικονομική προσέγγιση του 
βίου1. Για το έργο του κέρδισε το βραβείο Νομπέλ οικονομίας το 1992. Ο Becker μέτρησε 
συγκεκριμένα την υποθετική επίπτωση του φύλου στα εισοδήματα και την οικονομική αξία 
της οικογενειακής ζωής σε όλες της τις μορφές. Μελέτησε επίσης όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες που σήμερα δεν αναγνωρίζονται. Οι οικονομικές μελέτες αποδεικνύουν ότι 
το ένα τρίτο της οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο ουσιαστικά ασκείται από γυναίκες, 
διαφεύγει της αξιολόγησης και της παρακολούθησης. Απλούστατα δεν υπάρχουν δείκτες και 
όργανα για τη μέτρησή της! Τα συμπεράσματα αυτά συμμερίζεται και ο ΟΑΣΕ, στο πλαίσιο 
του οποίου μάλιστα διενεργείται περαιτέρω έρευνα. Για να καταρτιστούν οι δείκτες όσον 
αφορά τις πολιτικές προώθησης των γυναικών σήμερα, δεν θα ήταν χρήσιμο να αντλήσουμε 
έμπνευση από το έργο του Gary Becker;

Η πρόκληση που συνιστά η συμμετοχή των πληθυσμών –και δη των γυναικών– στον 
καθορισμό των δεικτών,ώστε οι ανάγκες τους να μην ορίζονται απλώς από ειδικούς, 
παραμένει ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Οι δείκτες θα έπρεπε όχι μόνο να αποτυπώνουν τα 
κλασσικά οικονομικά δεδομένα, αλλά θα έπρεπε να έχουν και μια πολιτική διάσταση. Δεν θα 
έπρεπε να αναγνωρίσουμε τον σημαντικό παράγοντα αλλαγής που είναι η προσωπική εξέλιξη 
των πιο φτωχών γυναικών και οι ιδιαίτερες ικανότητες τους να προσαρμόζονται και να 
διδάσκονται μέσω αυτών των διαφορετικών καταστάσεων; Και όμως, υπάρχει μια κατάσταση 
που αντανακλά τέλεια την ιδιαιτερότητα της φτώχειας: η εφαρμογή της γονικής ευθύνης και 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου για όλους, ανεξάρτητα της κοινωνικής τους θέσης.

  
1 Becker, G. και Becker G.N., The economics of life, McGraw-Hill, Νέα Υόρκη, 1997.
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Για την καταπολέμηση της τάσης να καταστεί η φτώχεια γυναικείο ζήτημα, πρέπει 
καταρτιστούν, σε συνεργασία με τις γυναίκες, τις οικογένειες και όλους τους 
ενδιαφερόμενους, νέοι κατάλληλοι δείκτες που να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα σε σχέση με το 
ρόλο των γυναικών στη λειτουργία της οικογένειας. Κατά τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιζόταν 
ότι οι δείκτες λαμβάνουν υπόψη τη σημασία των οικογενειακών δεσμών για τις μητέρες και 
τους πατέρες που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους σε κατάσταση μεγάλης φτώχειας και 
τη σημασία του σεβασμού και της θετικής αναγνώρισης των γονέων, που απαιτείται για την 
ανάπτυξη των παιδιών τους. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν στους δείκτες 
και εργαλεία για τη μέτρηση της παρουσίας στην κοινότητα και στο περιβάλλον των πλέον 
φτωχών γυναικών και οικογενειών, παραγόντων που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις 
ικανότητες και τις δυνατότητές τους. Για τον λόγο αυτό, η σημασία του συνδυασμού του 
οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου καθίσταται εξαιρετικά μεγάλη και για τις πλέον 
ευάλωτες γυναίκες, καθώς τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη άλλων στόχων της 
στρατηγικής για την απασχόληση δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον 
οικογενειακό βίο και τα σχέδια για κοινή ζωή και πρόοδο, των οποίων βασικός κινητήριος 
μοχλός είναι οι γυναίκες. Για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας, οι δημόσιοι 
φορείς πρέπει να ενθαρρύνονται να στέλνουν τους αρμοδίους τους να μαθητεύουν στις πιο 
φτωχές οικογένειες, μέσω σεμιναρίων μακράς διάρκειας.

5 - Οι στόχοι της Χιλιετίας και η διάσταση της φτώχειας των γυναικών - Πώς θα 
μπορούσε να ωφεληθεί η Ευρώπη από την αλληλέγγυα ανάπτυξη της ανθρωπότητας

Οι αρχηγοί κρατών και οι εμπειρογνώμονες ακολουθούν μια προσέγγιση της εξάλειψης της 
φτώχειας που βασίζεται περισσότερο στην επίτευξη μετρήσιμων οικονομικών 
αποτελεσμάτων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό και στην προοπτική των 
στόχων της Χιλιετίας για την ανάπτυξη (ΣΧΑ), οι οποίοι διατυπώνονται επί τη βάσει 
ποσοτικών δεικτών. Ωστόσο, παρότι οι δείκτες προέκυψαν από τη θετική ενασχόληση της 
διεθνούς κοινότητας με τον τομέα αυτό, κινδυνεύουν να έχουν ως αποτέλεσμα την 
επικέντρωση των προσπαθειών στην επίτευξη ποσοτικών βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων 
εις βάρος των ποιοτικών αποτελεσμάτων. Αυτό είναι σημαντικό και για την ανάπτυξη των 
χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι 
η εν λόγω πρόκληση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον δεν πληρείται μια δεοντολογική 
προϋπόθεση: η διαμόρφωση, σε διεθνές επίπεδο, της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης που 
φαίνεται πως σήμερα εξακολουθεί να εκλείπει. Πολλές χώρες, φτωχές σε υλικά αγαθά αλλά 
πλούσιες σε σοφία, θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια επί του ζητήματος 
αυτού. Κάθε λαός κληρονομεί από τους προγόνους του έναν πολιτισμό που οφείλει να 
διατηρεί. Ο πολιτισμός αυτός χαρακτηρίζεται από τους θεσμούς που απαιτούνται για τον 
κοινωνικό βίο, παραδείγματος χάρη, τους πολιτικούς θεσμούς, καθώς και τα κινήματα που 
μαρτυρούν τη ζωή του πνεύματος (καλλιτεχνικά, διανοητικά, πνευματικά). Τη στιγμή που τα 
κινήματα αυτά είναι ριζωμένα σε πραγματικές ανθρωπιστικές αξίες, θα ήταν μεγάλο σφάλμα 
να τα θυσιάσουμε. Ένας λαός που θα αναγκαζόταν να συναινέσει σε κάτι τέτοιο, θα έχανε το 
σημαντικότερο του κομμάτι. Άλλως πως ειπείν, θα θυσίαζε, προκειμένου να ζήσει, τον ίδιο 
τον λόγο της ύπαρξής του.
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Για να επιτύχουμε τους ΣΧΑ, και εδώ στην Ευρώπη, θα πρέπει βασικά να εγκαταλείψουμε τη 
νοοτροπία σύμφωνα με την οποία οι φτωχοί –άτομα και λαοί– είναι κάτι σαν άγος, 
ενοχλητικοί και φορτικοί, και προσπαθούν να καταναλώσουν αυτά που παράγουν οι άλλοι. 
Οι πλέον φτωχές γυναίκες διεκδικούν το δικαίωμα τους να έχουν το μερίδιο που τους 
αντιστοιχεί από τα υλικά αγαθά και να αξιοποιούν την ικανότητά τους να εργάζονται με 
στόχο τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ευημερούντος κόσμου για όλους. Η πρόοδος των 
φτωχών γυναικών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ηθική, πολιτιστική ακόμα και 
οικονομική εξέλιξη όλης της ανθρωπότητας. Είναι σημαντική, στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή 
πληροφοριών από τις ίδιες τις γυναίκες σε ό,τι αφορά την κατάστασή τους, τις ανάγκες τους 
και τις φιλοδοξίες τους σε σχέση με την υλοποίηση των ΣΧΑ. Αυτό είναι ακόμα πιο 
σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη ότι διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή 
των πολιτικών για την αλλαγή της κατάστασής τους.

6 - Συμπέρασμα : η καθημερινή βίωση της ισότητας των ευκαιριών δεν περιορίζεται 
στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών

Κάθε καινοτόμος διαδικασία θα πρέπει, λοιπόν, να επιδιώκει όχι μόνο την ένταξη της 
καθολικής επιθυμίας των γυναικών για ισότητα αλλά και τη διαφορετική προσέγγιση τους σε 
σχέση με τον τρόπο επίλυσης των σημερινών προβλημάτων, έχοντας ως τελικό στόχο την 
προσωπική πρόοδό τους και την αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας της προσέγγισής τους 
προς όφελος όλων των φορέων του κοινωνικού σώματος: οικογένειες, άτομα ή κοινωνικές 
ομάδες.

Οι πλέον φτωχές γυναίκες και εκείνες που βιώνουν τον μεγαλύτερο αποκλεισμό από την 
κοινωνία θα έπρεπε να είναι βασικοί εταίροι μας, των οποίων τις απόψεις θα έπρεπε να 
ακούμε για τη χάραξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών για την ισότητα των 
ευκαιριών. Μπορούμε να προωθήσουμε το διαφορετικό αυτό σύμφωνο σταθερότητας των 
πολιτών της νέας Ευρώπης. Αυτό σημαίνει, καταρχάς, αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 
προώθηση μιας πραγματικής ισότητας ευκαιριών, σεβασμό της διαφορετικότητας, διάλογο 
και δημιουργία εταιρικής σχέσης με τους πλέον φτωχούς πολίτες, κυρίως τις γυναίκες, για 
την πάταξη της εξαθλίωσης.

Η καθημερινή βίωση της ισότητας των ευκαιριών δεν περιορίζεται στη διασφάλιση της 
ισότητας των ευκαιριών! Το γεγονός αυτό μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες. 
Απομένουν πέντε χρόνια για την επίτευξη του βασικού στόχου της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη την οικονομική δραστηριότητα των 
γυναικών στον άτυπο μη εμπορικό τομέα και να αξιοποιήσουμε την εθελοντική εργασία των 
πολιτών, τον τομέα όπου οι γυναίκες διαπρέπουν και όπου το δημιουργικό τους πνεύμα 
πρέπει άμεσα να εντοπιστεί, να αναγνωριστεί και να αξιοποιηθεί, ακόμα και σε ό,τι αφορά τα 
εισοδήματα και τα κεκτημένα δικαιώματα!


