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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι διήμερες εκδηλώσεις με θέμα τη σχέση
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στα Χανιά (8‐9/6/2012) και στη
Μυτιλήνη (28‐29/6/2012).
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στη Δράση 1.1/10 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας υποδοχής», Υποέργο Γ Κρήτη, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο που υλοποίησαν
από κοινού η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (www.nostos.org.gr) και το ΕΚΚΕ (www.ekke.gr), το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% και από
Εθνικούς πόρους κατά 25%.
Με σύνθημα «Κοινωνικός αποκλεισμός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοματισμός ή
συνοχή; Ας συζητήσουμε (επιτέλους!)», οι εκδηλώσεις έδωσαν την ευκαιρία να
δημιουργηθεί ένα αμερόληπτο βήμα διαλόγου, ώστε να μπορούν να ακουστούν
«αλήθειες» που επιμελώς συσκοτίζονται τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας. Από τις
έρευνες που διεξάγει το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών φαίνεται η
«ουσιαστική μακροχρόνια οικονομική στασιμότητα και, πρόσφατα, [η]
επιδείνωση της σχετικής θέσης των περισσότερων μεταναστών μακράς
παραμονής», τόσο με κριτήριο τον κίνδυνο της φτώχειας όσο και την πρόσβαση σε
στέγη, στην εργασία, στα δικαιώματα.
Η ευρωπαϊκή απάντηση στα ζητήματα των ανισοτήτων, όπως το παραπάνω,
(συνεχίζει, ελπίζουμε, να) είναι το «κράτος πρόνοιας». Όμως, τι σημαίνει ο όρος, τι
περικλείει, ποιους αφορά; Το Εργαστήριο με θέμα την Κοινωνική Πρόνοια που
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και στη Μυτιλήνη έδωσε την ευκαιρία σε
εκπροσώπους φορέων και δημοσίων οργανισμών να συζητήσουν τα συμπεράσματα
στα οποία κατέληξε εμπειρογνωμοσύνη του Γ. Αμίτση που πραγματοποιήθηκε
ειδικά για το έργο.
Με άξονα τη σχέση ανάμεσα στην κοινωνική ασφάλιση και στην κοινωνική πρόνοια
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η μελέτη χαρτογραφεί επίσης τα όργανα, το
νομοθετικό πλαίσιο και τους φορείς από τους οποίους απορρέουν τα προνοιακά
μέτρα που εφαρμόζονται στη χώρα μας για να καταλήξει στις προκλήσεις που
δημιουργούνται σήμερα στο πεδίο, ιδίως όσον αφορά το εκρηκτικό, όπως όλα
δείχνουν, σύμπλεγμα μεταξύ ανεργίας, κοινωνικής πολιτικής και μετανάστευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 210‐8815310
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