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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι δύο κοινωνικά φαινόμενα τα
οποία προϋπήρχαν πολλά χρόνια πριν, μόνο που τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται
σε μεγαλύτερη έκταση. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν
και να παρουσιαστούν οι τεράστιες διαστάσεις που έχουν πάρει τα δύο αυτά
φαινόμενα παγκοσμίως και ειδικότερα στην χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η προσπάθεια αυτή γίνεται με αφορμή του έτους 2010 που είναι ευρωπαϊκό έτος για
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στόχο έχει να
πληροφορήσει και να ενημερώσει το κοινό για τις διαστάσεις που έχουν πάρει τα
δύο αυτά φαινόμενα, όπως επίσης και να παροτρύνει τον απλό κόσμο στο να
βοηθήσει για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως έχει προαναφερθεί στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται οι
διαστάσεις των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον
κόσμο γενικότερα και στην Ελλάδα ειδικότερα. Αρχικά στο πρώτο μέρος δίνεται ο
ορισμός τόσο της φτώχειας όσο και της γραμμής της φτώχειας, και αναφέρεται η
φτώχεια παγκοσμίως, η φτώχεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα.
Έπειτα επισημαίνονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της φτώχειας και κάποια αίτια
της, που έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία αυτής, όπως επίσης και οι συνέπειες
και οι διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο αυτό. Επίσης παρουσιάζονται κάποια
στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα ποσοστά τόσο της φτώχειας όσο και
της παιδικής φτώχειας στον κόσμο από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα. Στο
δεύτερο μέρος δίνεται ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού, και αναφέρονται κάποιες
ομάδες που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες, όπως επίσης και οι επιπτώσεις του
φαινομένου. Τέλος παρουσιάζεται η διαφοροποίηση των δύο φαινομένων και
προτείνονται κάποιες πολιτικές για την καταπολέμηση τους.
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΦΤΩΧΕΙΑ
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Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ Τ Η Σ Φ Τ Ω Χ Ε ΙΑ Σ

Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε γενικά στην οικονομική εκείνη κατάσταση,
που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών
ανθρώπινων αναγκών, όπου η έννοια των βασικών αναγκών μπορεί να διαφέρει από
άτομο σε άτομο και από χώρα σε χώρα. Έτσι η έννοια της φτώχειας επιδέχεται δύο
ορισμών:
■ ως απόλυτη φτώχεια ορίζεται το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με
λιγότερο από ένα καθορισμένο ποσό ευρώ την ημέρα. Η δημοφιλέστερη
στατιστική του είδους, που χρησιμοποιείται και από την Παγκόσμια
Τράπεζα, είναι το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με λιγότερο από ένα
δολάριο την ημέρα, σε τιμές του 1985._Ιδανικό ποσοστό απόλυτης φτώχειας
είναι το 0%. Ο συγκεκριμένος ορισμός χρησιμοποιείται περισσότερο στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

■ ως σχετική φτώχεια ορίζεται το ποσοστό των ατόμων σε μια χώρα που ζουν
με εισόδημα κατώτερο ενός συγκεκριμένου ποσοστού του διάμεσου
εισοδήματος (συνήθως 50%) στην χώρα. Δηλαδή αν το ποσοστό είναι 50%
και το διάμεσο εισόδημα 10.000 δολάρια, ο δείκτης φτώχειας είναι ο αριθμός
ατόμων που ζουν με λιγότερο από 5000 δολάρια ετησίως, διαιρεμένος δια
τον συνολικό πληθυσμό. Ο ορισμός του ποσοστού του διάμεσου εισοδήματος
διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η σχετική φτώχεια είναι και ο πιο συχνά
χρησιμοποιούμενος όρος στις στατιστικές των ανεπτυγμένων χωρών όπου
και πολύ συχνά παρεξηγείται ως δείκτης απόλυτης φτώχειας.
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Γ Ρ Α Μ Μ Η Τ Η Σ Φ Τ Ω Χ ΙΑ Σ

Στις αναπτυγμένες χώρες ένα άτομο θεωρείται φτωχό όταν το εισόδημά του
δεν επαρκεί για να του εξασφαλίσει ένα επίπεδο διαβίωσης συνεπές με τις συνήθειες
και τα πρότυπα της συγκεκριμένης κοινωνίας στην οποία ζει. Όπως είναι φανερό, η
έννοια της σχετικής φτώχειας δέχεται την ύπαρξη όχι μόνο βιολογικών αναγκών
αλλά και κοινωνικών και πολιτιστικών, που μέχρι ένα βαθμό «ολοκληρώνουν» το
άτομο και το καθιστούν παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. Έτσι, η σχετική θεώρηση
της φτώχειας δίνει έμφαση στην οικονομική ανισότητα μεταξύ των μελών μιας
κοινωνικής ομάδας, σε αντίθεση με την απόλυτη, που δίνει έμφαση στην οικονομική
ανεπάρκεια. Με βάση την έννοια της σχετικής φτώχειας και τον ορισμό αυτό, η
γραμμή φτώχειας ορίζεται ως το 60% της διαμέσου της κατανομής των εισοδημάτων
για το σύνολο του πληθυσμού κάθε χώρας. Αφού έχει οριστεί η γραμμή φτώχειας,
είναι πλέον εύκολο να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως «φτωχό» όταν το εισόδημά του
είναι χαμηλότερο από το όριο της γραμμής φτώχειας, και αντίστοιχα ως «μη φτωχό»
αν το εισόδημά του είναι υψηλότερο από το όριο αυτό (Η διάμεσος τιμή αντιστοιχεί
στο εισόδημα του «μεσαίου» ατόμου ή νοικοκυριού πάνω από το οποίο βρίσκεται το
50% του πληθυσμού, όσο δηλαδή και κάτω από αυτό).
ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η σχετική φτώχεια μεταξύ χωρών στον κόσμο είναι ένα σχετικά νέο
φαινόμενο. Πριν 250 χρόνια όλες οι χώρες στον κόσμο είχαν περίπου το ίδιο
εισόδημα. Ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι γεννιόντουσαν στον μόχθο της αγροτικής
ζωής, ζούσαν έναν σύντομο και επίπονο βίο και πέθαιναν πριν τα 50 τους. Όμως
χάρη στην βιομηχανική επανάσταση, κάποιες χώρες με πρώτη την Αγγλία,
πολλαπλασίασαν τρομακτικά το εισόδημα τους. Όσο η επανάσταση εξαπλωνόταν
στον κόσμο, άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές ή υπό αγγλική κυριαρχία ανέβηκαν
και αυτές στην σκάλα της ανάπτυξης. Σήμερα περίπου 1,2 δις άνθρωποι έχουν
ανέβει πολύ ψηλά. Οι υπόλοιποι όμως έχουν μείνει για διάφορους λόγους αρκετά πιο
πίσω. Και περίπου 1 δις άνθρωποι είναι σε βαθιά φτώχεια χωρίς ελπίδες βελτίωσης.
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ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η σχετική φτώχεια ορίζεται ως το ποσοστό του
πληθυσμού που ζει με εισόδημα χαμηλότερο από 60% του διάμεσου εισοδήματος
στην χώρα. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό υπερβαίνει το 20%. Η περιφέρεια με την
μεγαλύτερη φτώχεια είναι η Ήπειρος με την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη να
ακολουθούν από κοντά. Οι περιφέρειες με την χαμηλότερη φτώχεια είναι η Αττική
και η Κρήτη. Ο κίνδυνος φτώχειας είναι μεγαλύτερος για τα άτομα χαμηλού
εκπαιδευτικού επιπέδου και για τα νοικοκυριά με μεγάλο αριθμό ανθρώπων.
Συνήθης λόγος φτώχειας είναι η συνταξιοδότηση και άλλοι λόγοι αεργίας
(εθελοντικής μη άσκησης επαγγέλματος). Η ανεργία από την άλλη εξηγεί πολύ
μικρό μέρος της φτώχειας στην Ελλάδα (περίπου 7%).
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Σε μια πρόσφατη εργασία του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών, αναφέρεται ότι “αν και υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις στον ορισμό και
την έννοια της φτώχειας, φαίνεται, ότι κοινός στόχος όλων των προσεγγίσεων είναι ο
χαρακτηρισμός και εντοπισμός των νοικοκυριών και ατόμων τα οποία υστερούν
χαρακτηριστικά σε διαθέσιμους χρηματικούς και μη πόρους με αποτέλεσμα να μη
μπορούν να συμμετέχουν κατά ανεκτό βαθμό στην κοινωνικό-οικονομική ζωή της
κοινωνίας που ζουν ”.
Η υστέρηση των νοικοκυριών και ατόμων σε χρηματικούς και μη πόρους
σημαίνει, βέβαια, ότι η έννοια της φτώχειας συντίθεται από στοιχεία ποσοτικά
(ανεπαρκείς χρηματικοί πόροι) αλλά και ποιοτικά (ελλιπείς μη χρηματικοί πόροι).
Η ποσοτική διάσταση της φτώχειας, συνεπώς, σημαίνει την έλλειψη πόρων
για τη διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων ενός ελάχιστου (ανεκτού) επιπέδου
ζωής. Ενώ η ποιοτική διάσταση της φτώχειας αναφέρεται στην αδυναμία πρόσβασης
του ατόμου στις βασικές κοινωνικές πολιτικές, πολιτιστικές και επαγγελματικές
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ευκαιρίες και δυνατότητες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
Εξάλλου, τη σύνθετη έννοια (ποσοτική και ποιοτική) της φτώχειας
αποδέχεται και η ευρισκόμενη σε εξέλιξη έρευνα “Attacking Poverty” της World
Development Report 2000/1 που επισημαίνει ότι στην έννοια της φτώχειας
“εμπεριέχονται τόσο τα χαμηλά επίπεδα εισοδήματος και κατανάλωσης” των ατόμων
και των νοικοκυριών, “όσο και τα χαμηλά επίπεδα υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και
διατροφής” των ατόμων αλλά και οι βαθμοί αδυναμίας και κοινωνικής μειονεξίας
των φτωχών. Αυτή η αποδοχή της ευρύτερης έννοιας της φτώχειας, οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι ο φτωχός στερείται όχι μόνο απλώς επαρκούς χρηματικού
εισοδήματος, αλλά κυρίως βασικών δυνατοτήτων (Κεφάλαιο 1: The nature and
evolution of poverty, σελ. 56).
Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της στενότερης ή ευρύτερης έννοιας της
φτώχειας, ασκεί ουσιώδη επιρροή όχι μόνο στη διαδικασία διερεύνησης και
εντοπισμού των μηχανισμών που παράγουν φτώχεια, αλλά και στην εξειδίκευση των
πλέον αποτελεσματικών, στην καταπολέμηση της φτώχειας, πολιτικών.
Με δεδομένη τη διπλή ποσοτική και ποιοτική διάσταση της έννοιας της
φτώχειας μπορεί να ανακύψει πρόβλημα σε σχέση με τη δυνατότητα σύνθετης
μέτρησης της φτώχειας. Στην πράξη το πρόβλημα φαίνεται να ξεπερνιέται με τη
διαδοχική μέτρηση των δύο πτυχών της φτώχειας.
Η μέτρηση της ποσοτικής διάστασης της φτώχειας γίνεται: α) με βάση ένα
ύψος εισοδήματος ή κατανάλωσης προς το οποίο συγκρίνεται το ανεκτό ύψος
απόκλισης ώστε η, κάτω της ανεκτής, εισοδηματική απόκλιση, θεωρείται ως
φτώχεια και β) με συγκεκριμένους, εν συνεχεία, δείκτες που αποτυπώνουν τις
επιπτώσεις και τα αίτια της έκτασης της φτώχειας (π.χ. δείκτης παιδικής
θνησιμότητας, δείκτης αναλφαβητισμού ενηλίκων κ.λπ.).
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Στη διαδικασία μέτρησης της ποσοτικής διάστασης της φτώχειας και
αποτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας πολιτικής κατά της φτώχειας, είναι
αναγκαίο να γίνουν τα ακόλουθα βήματα:
Πρώτον, με δεδομένο το ύψος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του συγκεκριμένου
κράτους, θέτουμε τους επιδιωκόμενους με την πολιτική κατά της φτώχειας
αριθμητικούς στόχους βελτίωσης των δεικτών τόσο της φτώχειας όσο και των
επιπτώσεών της. Η συνάρτηση αυτή της έκτασης της φτώχειας με το ύψος του
εθνικού εισοδήματος δεν επιτρέπεται, όμως, να αποκρύψει ότι υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που επιδρούν στην έκταση της φτώχειας.
Δεύτερον, μετρούμε, εν συνεχεία, τους αντίστοιχους πραγματικούς δείκτες
της φτώχειας και των επιπτώσεων της φτώχειας (παιδική θνησιμότητα και
αναλφαβητισμός ενηλίκων) και τους

συγκρίνουμε

με τους τεθέντες και

προσδοκώμενους αντίστοιχους στόχους. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής
εκφράζει το συνολικό βαθμό επιτυχίας της εθνικής κατά της φτώχειας πολιτικής με
βάση το δεδομένο ύψος εθνικού εισοδήματος.
Σε

συμπλήρωση

των

ανωτέρω

παρατηρήσεων,

είναι

χρήσιμο

να

επισημανθούν και τα εξής:
α. Η μέτρηση της έκτασης της φτώχειας είναι σχετική αφού αποτελεί σύγκριση με
συγκεκριμένο επιλεγμένο ύψος εισοδήματος και έχει χαρακτήρα έμφασης στο
στοιχείο της οικονομικής ανισότητας.
β. Η μέτρηση της έντασης ή του βάθους της φτώχειας έχει απόλυτο χαρακτήρα αφού
ως βάση των υπολογισμών της δέχεται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος των δαπανών
διαβίωσης με συνέπεια να δίδεται έμφαση στο στοιχείο της οικονομικής
ανεπάρκειας.
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Σε σχέση με τις μετρήσεις της φτώχειας στο πλαίσιο της Ε.Ε. επισημαίνονται
και τα ακόλουθα:
α. Η EUROSTAT εκτιμά ότι το 1993, με βάση τον ορισμό της γραμμής φτώχειας
στο 50% του μέσου χρηματικού καθαρού ισοδύναμου εισοδήματος κατά κεφαλήν
ενήλικα στις επί μέρους χώρες, στην Ε-12, διαβιούσαν 57.162.000 άτομα (εκ των
οποίων τα 13.292.000 ήταν παιδιά κάτω των 16 ετών) σε 22.825.000 νοικοκυριά των
οποίων τα συνολικά (κατά νοικοκυριό) εισοδήματα ευρίσκονταν κάτω από τη
γραμμή φτώχειας. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συνολικά μεγέθη, διαπιστώνεται
ότι, για το σύνολο της Ε-12, το 17% των νοικοκυριών βρίσκονται κάτω από τα όρια
της φτώχειας και ότι σε αυτά τα νοικοκυριά διαβιεί το 17% του συνολικού
ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 20% των παιδιών κάτω των 16 ετών. Η εικόνα
προκύπτει από τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ Ι:
Π ΙΝ Α Κ Α Σ 1
E K T A IH T H E Φ Τ Ω Χ Ε ΙΑ ! (1 W 3 ) ETH N E E (οε χιλίαζες}
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13
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24
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1&
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20

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από EUROSTAT-ECHP, First wave, 1994 και
EUROSTAT: Statistics in focus, Population and Social Conditions, No 6/1997.
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Όπως προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ Ι, στην Ελλάδα καταγράφονται 872.000
νοικοκυριά (24% του συνόλου) με εισόδημα κάτω της γραμμής της φτώχειας, κάτω
δηλαδή του 50% του μέσου ελληνικού καθαρού χρηματικού ισοδύναμου, κατά
κεφαλήν ενήλικα, εισοδήματος. Στα νοικοκυριά αυτά ζουν 2.258.000 άτομα (22%
του συνόλου), εκ των οποίων οι 380.000 είναι παιδιά κάτω των 16 ετών (19% του
συνόλου).
Οι μετρήσεις αυτές είναι οπωσδήποτε χρήσιμες, αφού δείχνουν τις περιοχές
όπου κινείται η φτώχεια. Δεν απεικονίζουν όμως, με απόλυτη ακρίβεια, την
πραγματικότητα επειδή αγνοούν την εντός των νοικοκυριών εισοδηματική διανομή
που σημαίνει ότι αδυνατούν να καταγράψουν:
• Πόσοι από τους διαβιούντες σε νοικοκυριά με εισοδήματα κάτω του ορίου της
φτώχειας, δεν είναι φτωχοί αφού τα προσωπικά τους συνολικά εισοδήματα
υπερβαίνουν τα όρια της φτώχειας.
• Πόσοι από τους διαβιούντες σε νοικοκυριά με εισοδήματα άνω του ορίου της
φτώχειας είναι οι ίδιοι φτωχοί, αφού τα προσωπικά τους συνολικά εισοδήματα
υπολείπονται των ορίων της φτώχειας.
β. Για την κατανόηση των μετρήσεων της EUROSTAT σημειώνονται τα εξής:
Την ευρεία έννοια της φτώχειας έχει δώσει και αποδεχθεί το τρίτο
πρόγραμμα κατά της φτώχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διακήρυξη του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19 Δεκεμβρίου 1984. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό:
“Ως φτωχοί λογίζονται τα πρόσωπα, οι οικογένειες ή οι ομάδες προσώπων
που διαθέτουν τόσο περιορισμένα μέσα (υλικά, πολιτιστικά και κοινωνικά) ώστε
αποκλείονται από τον ελάχιστο ανεκτό τρόπο ζωής στις χώρες που ζουν”.
Επειδή όμως, ο ορισμός αυτός δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί αριθμητικά
στην ολότητα των στοιχείων που περικλείει, η EUROSTAT μετασκεύασε την έννοια
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της φτώχειας σ’ έναν “ορισμό εργασίας”, συμβατικού χαρακτήρα: ως γραμμή
φτώχειας θα πρέπει να ληφθεί το 50% ενός αριθμητικού όρου που θα σημαίνει
κατανάλωση, δαπάνη ή εισόδημα. Με βάση αυτόν το “ορισμό εργασίας” για τις
μετρήσεις της EUROSTAT, ως γραμμή φτώχειας ορίζεται το 60% του αριθμητικού
μέσου του ισοδύναμου κατά κεφαλήν ενήλικα καθαρού χρηματικού εισοδήματος με
βάση τη χώρα μέτρησης. Όσα νοικοκυριά συγκεντρώνουν εισοδήματα κάτω της
γραμμής φτώχειας κατατάσσονται στα φτωχά νοικοκυριά.
Εννοείται ότι επειδή οι συσχετισμοί γίνονται με βάση τις επί μέρους χώρεςμέλη και οι μετρήσεις αναφέρονται κατά χώρα, προκύπτει ότι όσο πιο πλούσια είναι
μια χώρα (και συνεπώς όσο ψηλότερα είναι τα χρηματικά της εισοδήματα) τόσο πιο
ψηλό είναι το όριο της φτώχειας σε αυτήν. Όπως αναφέρει στη Γνωμοδότησή της
ΚΟΙΝ /322/1.7.1998 με τίτλο “Το κόστος της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Ευρώπη”, η Ο.Κ.Ε. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: “Ένα
νοικοκυριό στο Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, αγγίζει το όριο της φτώχειας στη
χώρα του έχοντας αγοραστική δύναμη υπερτριπλάσια από ότι ένα νοικοκυριό που
αγγίζει το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία” (σελ.8).
Εξάλλου, όπως σημειώνεται και από τη EUROSTAT (Statistics in
focus,1997/6), παρά το ότι η διαπίστωση του χαμηλού χρηματικού εισοδήματος των
φτωχών δεν αντανακλά αφ’ εαυτής τις πολιτιστικές και κοινωνικές διαστάσεις της
φτώχειας, μπορεί να θεωρηθεί βάσιμα ένας λογικός και αξιόπιστος εναλλακτικός
τρόπος υπολογισμού της φτώχειας που αποκαθιστά αλλά και υποδηλοί και τις
ελλείπουσες μη ποσοτικές διαστάσεις της.
Επισημαίνεται ότι η μέτρηση και διαπίστωση της περιφερειακής κατανομής
της φτώχειας στην Ελλάδα, παρά το έκδηλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει και παρά
την αυτονόητη αναγκαιότητά της, ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή των πλέον
πρόσφορων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας, δεν έχει
αποτελέσει, μέχρι σήμερα, αντικείμενο της δέουσας προσοχής. Η έλλειψη αυτή
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σχετικών μετρήσεων βαρύνει τόσο τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς
της χώρας, όσο και την ελληνική πολιτεία και θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν
στην επίδραση που έχει, πάνω στην έκταση της φτώχειας, η ασκούμενη
προνοιακή/κοινωνική πολιτική. Τα στοιχεία για τη χώρα μας δεν είναι ενθαρρυντικά
καθώς, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, οι “κοινωνικές μεταφορές
πόρων” από το Κράτος προς τους πολίτες στο πλαίσιο της προνοιακής πολιτικής (με
την εξαίρεση των συντάξεων) μειώνει το ποσοστό των ευρισκόμενων κάτω από το
όριο φτώχειας μόνο κατά μία μονάδα (είναι η μικρότερη μείωση σε όλη την Ε.Ε.),
ενώ σε πολλές άλλες χώρες η μείωση φθάνει και τις 18 ποσοστιαίες μονάδες.
Π ΙΝ Α Κ Α Σ II
ΠΟΣΟΣΤΟ Α ΤΟ Μ Ω Ν ΚΑΤΩ Α Π Ο TO
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Πηγή: 4 EUROSTAT, Statistics in focus, Population and social conditions, No
13/1999: Social benefits and their redristibutive effect in the EU”.
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Το

συμπέρασμα

που

εύλογα

προκύπτει,

και

παρά

την

έλλειψη

επικαιροποίησης των στατιστικών στοιχείων, είναι ότι το πρόβλημα της φτώχειας
είναι υπαρκτό στην Ελλάδα και έχει σημαντική έκταση, η οποία είναι αντιστρόφως
ανάλογη προς τη θέση που έχει καταλάβει στην ημερήσια διάταξη του πολιτικού και
κοινωνικού διαλόγου.
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Κατ’ αρχήν, είναι σαφές ότι η φτώχεια, που ορίζεται ως αποτέλεσμα της
σύγκρισης της οικονομικής κατάστασης μεταξύ των κατοίκων μιας χώρας, υπήρχε
και υπάρχει σε κάθε κοινωνία και σε κάθε εποχή. Η έκτασή της όμως, η ένταση των
συνεπειών της, η ευκολία υπαγωγής ενός ατόμου σε κατάσταση φτώχειας και η
δυσκολία απεμπλοκής του από αυτήν είναι πτυχές του φαινομένου που διαφέρουν
από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Στη γνώμη αυτή θα
καταγραφούν τα αίτια που διαμορφώνουν αυτές τις πτυχές και που σήμερα
παρουσιάζουν ένταση στη χώρα μας.
Πριν καταγράψουμε τα επί μέρους αίτια, θα πρέπει, σε ένα γενικότερο
επίπεδο, να διατυπωθεί η παρατήρηση ότι το ελληνικό κράτος αλλά και η κοινωνία
δεν άσκησαν ποτέ μία ολοκληρωμένη πολιτική για τη φτώχεια ως αυτόνομο
φαινόμενο.
1. Είναι κοινά παραδεκτό ότι στη σημερινή κοινωνία, βασικό αίτιο της φτώχειας
αποτελεί η ανεργία. Η αναδιάρθρωση των παραγωγικών δομών της χώρας λόγω της
τεχνολογικής προόδου και η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των διαρθρωτικών
γνωρισμάτων της ελληνικής οικονομίας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης της αγοράς, δε συνοδεύθηκε από έγκαιρη μέριμνα για την άρση
των συνεπειών που αυτή θα έχει στην απασχόληση. Η εκπαίδευση στο σχολικό και
πανεπιστημιακό επίπεδο δεν αναδιοργανώθηκαν έγκαιρα ώστε να αντιμετωπίσουν
τις επερχόμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας και να προσανατολίσουν κατάλληλα
τους νέους, ενώ, παράλληλα, η επαγγελματική κατάρτιση μετά την είσοδο των νέων
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στην παραγωγική ηλικία, δεν έχει κατορθώσει ακόμη, παρά τα όποια βήματα έχουν
γίνει τα τελευταία χρόνια, να δώσει απάντηση στο οξύ πρόβλημα αναπροσανατολισμού του εργατικού δυναμικού της χώρας μας. Το κανονιστικό πλαίσιο
της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας ευνοεί το παραπάνω φαινόμενο διότι
λειτουργεί ασυντόνιστα και πολλές φορές με την εμπλοκή διαφορετικών φορέων, με
αποτέλεσμα

την

εμφάνιση

φαινομένων

γραφειοκρατίας

και

αδυναμίας

ενεργοποίησης των νομοθετικών διατάξεων, που έχουν σα συνέπεια τη δημιουργία
αποσπασματικών δράσεων, επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, καθώς και επιπέδων και
ειδικοτήτων ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους και μορφές κατάρτισης.
Μένοντας στο θέμα της εκπαίδευσης, πρέπει να τονίσουμε ότι η ανισότητα
της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει εξαλειφθεί, αντίθετα μάλιστα,
έχει οξυνθεί από ορισμένες απόψεις. Έτσι για παράδειγμα, εάν μέχρι πριν από δύοτρεις δεκαετίες ήταν επαρκής η Μέση Εκπαίδευση για μια σχετική επαγγελματική
διασφάλιση, σήμερα μετά βίας επαρκεί η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ενώ ολοένα
αυξανόμενο ρόλο παίζουν και οι μεταπτυχιακές σπουδές. Φυσικά, όσο περισσότερο
παρατείνεται ο μέσος χρόνος της εκπαίδευσης, τόσο πιο άνισες γίνονται οι
δυνατότητες πρόσβασης για τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.

Το

αποτέλεσμα είναι η όξυνση της απειλής της ανεργίας για νέους που ήδη δεν έχουν
από την οικογένειά τους τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να απολαμβάνουν
στοιχειώδους οικονομικής εξασφάλισης.
2. Παράλληλα, πρέπει να επισημάνει κανείς ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας γίνεται
στην εποχή μας ακόμη δυσχερέστερη γιατί έχει αλλάξει η δομή της οικογένειας και
έχει δυσχερανθεί η επιτέλεση της αλληλοϋποστηρικτικής λειτουργίας της. Η αύξηση
των πυρηνικών οικογενειών (γονείς και τέκνα), όπως άλλωστε και των μονογονεϊκών οικογενειών και η αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού μετά την
είσοδό του σε παραγωγική ηλικία, μείωσε τη δυνατότητα στήριξης από τους γονείς
προς τα ενήλικα τέκνα αλλά και αντιστρόφως.

- 16 -

3. Μία άλλη εξέλιξη, σε δημογραφικό επίπεδο, συνέβαλε στο να οξυνθεί το
φαινόμενο της φτώχειας αν και, αυτή καθ’ αυτή, έλαβε χώρα σε προηγούμενες
δεκαετίες: η συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Το φαινόμενο αυτό
δεν είχε ορατές αρνητικές επιπτώσεις ως προς τη φτώχεια στην περίοδο 1950-80, μία
περίοδο δηλαδή ταχείας οικονομικής ανάπτυξης και υπήρξε το αποτέλεσμα μεταξύ
άλλων, της μεγάλης ζήτησης εργασίας που παρατηρήθηκε στα αστικά κέντρα και
ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα. Σήμερα όμως, που η προσφορά θέσεων εργασίας - και
ιδιαίτερα σε θέσεις χαμηλής ή μηδενικής ειδίκευσης - στα αστικά κέντρα
υπολείπεται της αύξησης του εργατικού δυναμικού, η διαβίωση των ανέργων σε
αστικά κέντρα καθιστά πιο επώδυνες τις συνέπειες της φτώχειας, καθώς στην
ύπαιθρο συνήθως ήταν εξασφαλισμένα τα στοιχειώδη μέσα διαβίωσης (όπως στέγη
και διατροφή).
4. Τα φαινόμενα όμως αυτά σε επίπεδο οικογένειας και συγκέντρωσης πληθυσμών
δεν είναι άγνωστα και σε άλλες δυτικές χώρες. Σε εκείνες όμως, δημιουργήθηκε ένα
οργανωμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Ένα τέτοιο σύστημα δεν αναπτύχθηκε
κατά τρόπο ολοκληρωμένο στη χώρα μας. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται απλώς στο
ύψος των διατιθέμενων κονδυλίων για την κοινωνική πρόνοια, τα οποία, άλλωστε,
συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα των άλλων μεσογειακών χωρών της Ε.Ε. δεν είναι
χαμηλά. Το πρόβλημα βρίσκεται πιο πολύ στον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων. Το
διοικητικό κόστος της κοινωνικής πολιτικής είναι δυσανάλογα μεγάλο με
αποτέλεσμα σημαντικό μέρος των πόρων να μη φθάνει ποτέ στους πραγματικούς
αποδέκτες τους, που είναι, μεταξύ άλλων, και οι φτωχοί. Οι ίδιοι μάλιστα οι
ενδιαφερόμενοι συχνά αγνοούν τα δικαιώματά τους, ενώ αντίθετα τα γνωρίζουν
άτομα που δεν έχουν χρεία των επιδομάτων αλλά με διάφορα τεχνάσματα τα
λαμβάνουν. Με άλλα λόγια, υπάρχει πρόβλημα υψηλού διοικητικού κόστους αλλά
και “απάτης” στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής.
5. Εξίσου σημαντική με τις ελλείψεις της προνομιακής πολιτικής είναι η μέχρι
σήμερα έλλειψη πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτού καθ’ εαυτού του φαινομένου
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της φτώχειας. Οι πόροι της κοινωνικής πολιτικής διατίθενται στο πλαίσιο μιας
επιδοματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει (και όχι επαρκώς) εκ των υστέρων τις
συνέπειες της φτώχειας χωρίς να δίνει προοπτική εξόδου από αυτήν, κάτι που θα
έπρεπε να είναι άλλωστε και το βασικό ζητούμενο.
6. Τα προβλήματα που εντοπίσαμε στο σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας
εμφανίζονται και στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης όπου εντοπίζεται μία άλλη
σημαντική κατηγορία φτωχών, οι ηλικιωμένοι, είτε ανασφάλιστοι είτε χαμηλοσυνταξιούχοι. Αλλά εκτός από το διοικητικό κόστος και την “απάτη”, υπάρχει εδώ
ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα: η χρόνια έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης και η
συνακόλουθη εισφοροδιαφυγή. Ήδη έχουμε αρχίσει να ζούμε τις συνέπειες μιας
χρόνιας τακτικής, δηλαδή της μη-ασφάλισης ή της υπο-ασφάλισης. Ιδιαίτερα στο
χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών και βιοτεχνών, η, επί δεκαετίες, μη καταβολή
εισφορών ή η υπαγωγή σε χαμηλές και σαφώς ανεπαρκείς ασφαλιστικές κατηγορίες
συνέβαλε στο σημερινό φαινόμενο να υπάρχει σημαντικό ποσοστό φτωχών μεταξύ
των ηλικιωμένων. Η απροθυμία σημαντικού ποσοστού πολιτών να ασφαλισθούν σε
περιόδους σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης όπως οι δεκαετίες 1960-1980
προκειμένου να εξασφαλισθούν για τη μη παραγωγική περίοδο του βίου τους, σε
συνδυασμό με την ανεπάρκεια του μηχανισμού των ασφαλιστικών ταμείων να
επιβάλει την ασφάλιση και να αποτρέψει την εισφορο-διαφυγή δεν μπορούσε παρά
να οδηγήσει στη σημερινή όξυνση του προβλήματος της φτώχειας μεταξύ των
ηλικιωμένων. Δεν είναι άλλωστε άσχετο με όλα αυτά και τη νοοτροπία που
αντανακλούν, το ότι μέχρι πρόσφατα μία μεγάλη κατηγορία του πληθυσμού, οι
αγρότες, ήταν πλήρως ανασφάλιστοι, δηλαδή δεν κατέβαλλαν εισφορές και
ελάμβαναν αντί συντάξεως, ένα ευτελές βοήθημα.
7. Η προαναφερθείσα όμως αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να συλλέξει πόρους
πολύτιμους για την κοινωνική πολιτική της χώρας, δεν εντοπίζεται μόνο στο χώρο
της κοινωνικής ασφάλισης αλλά χαρακτηρίζει και το φορολογικό μας σύστημα. Το
σύστημα αυτό, που θεωρητικά αποτελεί, με την προοδευτικότητα της κλίμακας του
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φόρου εισοδήματος, τον κατ’ εξοχήν μοχλό άντλησης πόρων από τις ευπορότερες
ομάδες του πληθυσμού προκειμένου να ενισχυθούν οι ασθενέστερες ομάδες, δεν
επιτελεί ικανοποιητικά τον αναδιανεμητικό του ρόλο. Κι αυτό γιατί αφ’ ενός
στηρίζεται σημαντικά στην έμμεση φορολογία και αφ’ ετέρου αδυνατεί να
εισχωρήσει στον άδηλο τομέα της οικονομίας, με αποτέλεσμα να μη συλλέγονται οι
πόροι που αντιστοιχούν στο πράγματι παραγόμενο εθνικό προϊόν.
8. Δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται και η αρνητική επίδραση που ασκούν
ορισμένες πτυχές του τρόπου οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα
μας και του ρόλου που παίζει το Κράτος μέσα σε αυτήν. Έτσι για παράδειγμα, το
χρηματο-πιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα, δεν επιτέλεσε στον επιθυμητό βαθμό τον
αναπτυξιακό του ρόλο καθώς τα δάνεια συχνά δίνονταν με κριτήρια μη
αναπτυξιακά.

Κατά παρόμοιο

τρόπο,

δηλαδή

χωρίς

μία

μακροπρόθεσμη

αναπτυξιακή προοπτική αλλά και ελλείψει μιας κοινωνικής πολιτικής με
αντικειμενικά κριτήρια, σπαταλήθηκαν οι σημαντικοί πόροι του Σχεδίου Μάρσαλ.
9. Αξίζει να σημειωθεί και ο ρόλος που έπαιξε η επί δεκαετίες μη πρόσφορη
αξιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας (άτοκη
δέσμευση ή εκτοκισμός με πολύ χαμηλό επιτόκιο στην Τράπεζα της Ελλάδος) που
περιόρισε τις δυνατότητες μιας κοινωνικά δίκαιης αξιοποίησης των σημαντικών
αυτών χρηματικών πόρων.
10. Αλλά, εάν όσα αναφέραμε μέχρι τώρα αφορούν αιτιώδεις παράγοντες της
φτώχειας οι οποίοι είναι ενδογενείς στην χώρα μας, υπάρχουν και δύο εξωγενείς
παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στην όξυνση του φαινομένου. Ο
πρώτος είναι η μείωση της μετανάστευσης των ανέργων και εν γένει των φτωχών
Ελλήνων προς το εξωτερικό. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σε
χώρες που παραδοσιακά απορροφούσαν μεγάλο ποσοστό οικονομικών μεταναστών
από την Ελλάδα (Γερμανία, Βέλγιο, Αυστραλία κ.λπ.) έχουν σαφώς μειώσει τις
προοπτικές μιας οικονομικά αποδοτικής μετανάστευσης στις χώρες αυτές, με
αποτέλεσμα να έχει εκλείψει η ασφαλιστική δικλείδα που στις πρώτες
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μεταπολεμικές περιόδους (αλλά και παλαιότερα) μείωνε την ανεργία και τη φτώχεια
στην Ελλάδα.
Ο δεύτερος παράγων είναι ο αντίστροφος του πρώτου, δηλαδή είναι η
αύξηση της εισροής των οικονομικών μεταναστών προς την Ελλάδα οι οποίοι
έρχονται συνήθως χωρίς να έχουν εκ των προτέρων διασφαλίσει εργασία και στέγη
με αποτέλεσμα να προστίθενται και αυτοί στα φτωχά στρώματα του πληθυσμού και
σε ορισμένα επαγγέλματα να δρουν ανταγωνιστικά προς αυτά ως προς την εύρεση
εργασίας και τη διαμόρφωση των όρων εργασίας και αμοιβής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Η αντιμετώπιση της φτώχειας φαίνεται να απασχολεί ολοένα και
περισσότερο τις δυτικές χώρες, στις οποίες η παγκοσμιοποίηση έφερε ανατροπές σε
πολλούς τομείς και κυρίως σε κοινωνικές πολιτικές, ενώ η εγκληματικότητα που
συνδέεται με τη φτώχεια και τη μετανάστευση έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις.

Για την Ελλάδα τα θέματα της φτώχειας την τελευταία περίπου 20ετία
καθίστανται όλο και συχνότερα αντικείμενο συζήτησης τόσο στον Τύπο όσο και από
τους αρμόδιους για την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Τελευταία πριν από την
προκήρυξη εκλογών απετέλεσε αντικείμενο εντόνου αντιπαραθέσεως.

Ταυτόχρονα έχει γίνει πλέον συστηματική τεκμηρίωση και ανάλυση αρκετών
διαστάσεων αυτών των φαινομένων. Η εκτεταμένη ανισότητα και φτώχεια είναι όχι
μόνο κοινωνικά απαράδεκτα φαινόμενα αλλά και βλαβερά για την οικονομική
ευημερία και ανάπτυξη της χώρας. Υποθάλπουν τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις,
υποσκάπτουν την κοινωνική συνοχή, από ένα σημείο και πέρα επιβαρύνουν την
οικονομική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, ενώ ενισχύουν πιθανές
σπατάλες πόρων και είναι ασυμβίβαστες με την αρχή των ίσων ευκαιριών.
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην χώρα μας η σχετική θέση του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα
παρουσιάζει επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, για το 2007 τα διαθέσιμα
στοιχεία (δείκτης μέτρησης των εισοδηματικών ανισοτήτων, S80/S20)1, δείχνουν ότι
το πιο εύπορο τμήμα του πληθυσμού της χώρα μας είχε εισόδημα υψηλότερο κατά 6
φορές σε σχέση με το πιο φτωχό (6,1 για το 2006, 5,8 για το 2005), ενώ η αναλογία
αυτή αντιστοιχεί, το 2007, σε 4,8 για την ΕΕ25 και σε 4,9 για την ΕΕ15.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα των χωρών-μελών της ΕΕ με τα
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, καθώς, το 2007 το 20% του πληθυσμού της διέμενε
σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το όριο φτώχειας (έναντι 16%
στην ΕΕ25 και 17% στην ΕΕ15). Το ποσοστό αυτό είχε από το 2004 έως και το 2006
αυξητικές τάσεις στην χώρα μας, ενώ μια μικρή μείωση καταγράφεται από το 2006
στο 2007 (20% το 2007, 21% το 2006, 19,6% το 2005 και 20% το 2004). Με βάση
τα προερχόμενα από την ίδια πηγή δεδομένα (EUROSTAT), οι ηλικιωμένοι (> 65
ετών) και τα παιδιά (0-17 ετών) αποτελούν τις πλέον θιγόμενες ομάδες στη χώρα μας
καθώς το 23% του πληθυσμού τους τοποθετείται το 2007 χαμηλότερα από το όριο
φτώχειας. Ωστόσο το ποσοστό των φτωχών ηλικιωμένων παρουσιάζει σταδιακή
μείωση τα τελευταία έτη (26% το 2006, 27,9% το 2005, 28,1% το 2004, 29,5% το
2003), γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στις προόδους που έχουν επιτευχθεί με την
εισοδηματική ενίσχυση της ομάδας αυτής (ΕΚΑΣ, αυξήσεις κύριων και επικουρικών
συντάξεων, των συντάξεων ΟΓΑ κλπ). Αντιθέτως, ως προς τα παιδιά, το ποσοστό
φτώχειας παρέμεινε σταθερό το 2006 και 2007 (αν και παρουσίασε αυξητική τάση
τα προηγούμενα έτη: 20% το 2005, 21% το 2004 και 22% το 2003). Το φύλο
εξακολουθεί να είναι επιβαρυντικός παράγοντας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες για τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το 2007, τα ποσοστά φτώχειας για τις
γυναίκες και τους άνδρες ανέρχονται στην Ελλάδα σε 21% και 20% αντίστοιχα
(σαφώς υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους, 15% για τους
άνδρες και 17% για τις γυναίκες για την ΕΕ15) αν και η διαφορά μεταξύ των δύο
φύλων μειώθηκε τα τελευταία έτη στη χώρα μας (από 2,6% το 2005 σε 1% το 2006).
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ΦΤΩΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική
κατάσταση των ατόμων (και επομένως και τη φτώχεια) είναι το μέγεθος και η
σύνθεση του νοικοκυριού τους. Είναι ενδεικτικό ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
ΕΕ των 25 (αλλά ακόμη και στην ΕΕ των 15) τα νοικοκυριά με παιδιά έχουν
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας συγκρινόμενα με αυτά χωρίς παιδιά. Ειδικότερα, για
το 2007, τα ποσοστά αυτά ανέρχονται στην Ελλάδα σε 23% για τα πρώτα και σε
18% για τα δεύτερα (17% έναντι 15% για την ΕΕ των 25 και 17% έναντι 16% για
την ΕΕ των 15 αντίστοιχα) και είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά στο
συνολικό πληθυσμό (20% στην Ελλάδα, 16% στην ΕΕ 25 και 17% στην ΕΕ 15).
Ταυτόχρονα, τόσο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Ελλάδα, οι
μονογονεϊκές και οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά
φτώχειας από το μέσο εθνικό όρο, αν και, ακόμη και στην «τυπική» μορφή
ελληνικής οικογένειας που αποτελείται από δύο ενήλικες και δύο παιδιά,
καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά φτώχειας από ότι στον συνολικό πληθυσμό
(22% έναντι 20% το 2007).

Ειδικότερα:
α) το ποσοστό φτώχειας των μονογονεϊκών οικογενειών το 2007 στην Ελλάδα
ανέρχεται σε 34% (δεν καταγράφεται διαφοροποίηση από τους αντίστοιχους μέσους
στην ΕΕ των 25 και των 15), ενώ ως προς τη διαχρονική εξέλιξή του (2003-2007) το
ανώτατο σημείο (44%) εμφανίζεται το 2005. Το επόμενο έτος το ποσοστό αυτό
συρρικνώνεται στο 30% παρουσιάζοντας ραγδαία μείωση σε σχέση με το 2005 (αν
και το 2007 παρατηρείται μια σχετική άνοδος της τάξης του 4% σε σχέση με το
2006).
β) το ποσοστό φτώχειας των πολυτέκνων οικογενειών, που στην Ελλάδα είναι
σαφώς υψηλότερο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο για την περίοδο 2003-2007,
ανήλθε το τελευταίο έτος της περιόδου αυτής στο 30% (έναντι 20% για το συνολικό
πληθυσμό). Στην προαναφερθείσα πενταετία οι οικογένειες αυτές είχαν τα
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υψηλότερα ποσοστά φτώχειας το 2006 (38%), ενώ από το 2006 στο 2007
παρουσιάστηκε μείωση της τάξης του 8%.

Η κατανομή των φτωχών ανά τύπο νοικοκυριού διαφοροποιείται προφανώς
μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ. Το γεγονός ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες
υπάρχει υψηλό ποσοστό μονογονεϊκών νοικοκυριών (ή ακόμη πολύτεκνων
νοικοκυριών) δεν οδηγεί απαραίτητα σε υψηλά ποσοστά κάτω από το όριο της
φτώχειας στις ομάδες αυτές όταν η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές πολιτικές είναι
επαρκώς υποστηρικτικές. Στην Ελλάδα όμως, ενώ το ποσοστό των μονογονεϊκών
στο σύνολο των οικογενειών είναι σχετικά χαμηλό -3%- και πολύ χαμηλότερο από
εκείνο άλλων ευρωπαϊκών χωρών (8-10% στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Ιρλανδία
και στο Ηνωμένο Βασίλειο), παρόλα αυτά το 33% των οικογενειών αυτών το 2007
βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας (στις Σκανδιναβικές χώρες το αντίστοιχο
ποσοστό κυμαίνεται από 5-8%). Καθοριστικός παράγοντας φυσικά για τη
διαμόρφωση της φτώχειας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες παραμένει η θέση στην
αγορά εργασίας των μελών των νοικοκυριών. Η απασχόληση αποτελεί ένα
αποτελεσματικό μέσο για να προστατευτεί ένα άτομο από τη φτώχεια, αν και δεν
αποτελεί πάντοτε επαρκή προϋπόθεση για να το απομακρύνει από αυτή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προαναφερθέντων αποτελεί η χώρα μας, όπου το
ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας εξακολουθεί
να είναι σχετικά υψηλό ακόμη και για εκείνα που εργάζονται, ενώ η έλλειψη
εργασίας αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου φτώχειας για τα νοικοκυριά με
παιδιά. Επιπλέον η «φτώχεια στην εργασία» παραμένει η κύρια αιτία για τα
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Η φτώχεια αυτή συνδέεται αφενός με τις χαμηλές
αμοιβές, τη χαμηλή ειδίκευση και την προσωρινή (και συχνά μερική απασχόληση)
αφετέρου με τα λοιπά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών στα οποία ανήκουν οι
εργαζόμενοι (όπως ο αριθμός των εξαρτώμενων ατόμων και η ένταση εργασίας του
νοικοκυριού). Η ικανότητα όμως των μελών ενός νοικοκυριού να έχουν επαρκές
εισόδημα από την εργασία τους εξαρτάται τόσο από το επίπεδο των αποδοχών τους,
τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού που εργάζονται, όσο και από το τύπο της
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απασχόλησης (πλήρης ή μερική, σε ετήσια βάση ή για μερικούς μήνες), ενώ, η
συμμετοχή στην αγορά εργασίας εξαρτάται από τον συνδυασμό αποτελεσματικών
ενεργητικών πολιτικών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Στα μέσα του αιώνα που μόλις τελείωσε, στα πλουσιότερα κράτη του
κόσμου, υπήρχε η βεβαιότητα ότι η φτώχεια θα μπορούσε να ξεπεραστεί από ένα
συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικών δαπανών. Η πρόβλεψη ότι η
φτώχεια θα εξακολουθούσε να ταλαιπωρεί ένα σημαντικό αριθμό των παιδιών τους
στον 21ο αιώνα δεν θα γινόταν πιστευτή.
Σήμερα όμως, παρά τον διπλασιασμό και υπερδιπλασιασμό των εθνικών
εισοδημάτων στις περισσότερες χώρες από το 1950 και μετά, ένα σημαντικό
ποσοστό των παιδιών τους εξακολουθούν να ζουν σε οικογένειες τόσο φτωχές, ώστε
να διακυβεύεται η υγεία και η ανάπτυξή τους. Όπως επίσης δείχνουν τα στοιχεία,
ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό διαβιώνει στην σκιά ενός κόσμου σχετικής
φτώχειας. Οι ελάχιστες φυσικές τους ανάγκες μπορεί να αντιμετωπίζονται, αλλά
εξαιρούνται οδυνηρά από τις δραστηριότητες και τα πλεονεκτήματα που θεωρούνται
αυτονόητα για τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους.
Τέτοιες στατιστικές, αντιπροσωπεύουν τις στερήσεις και τα αχρείαστα
βάσανα εκατομμυρίων συγκεκριμένων παιδιών. Αντιπροσωπεύουν επίσης την
αποτυχία να τηρηθούν τα ιδεώδη του αναπτυγμένου κόσμου για ισότητα και ίσες
ευκαιρίες για όλους, επειδή παρά τις όποιες εξαιρέσεις, το γεγονός είναι ότι τα
παιδιά των φτωχών απλούστατα δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά των
πλουσίων. Και είτε αυτό καταμετρείται στη φυσική και τη νοητική ανάπτυξη, είτε
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στην υγεία και στα ποσοστά επιβίωσης, είτε στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις
προοπτικές εργασίας, είτε στο εισόδημα και στο προσδοκώμενο όριο ζωής, αυτοί
που περνούν τα παιδικά τους χρόνια σε οικονομική και ψυχολογική φτώχεια, έχουν
ένα σημαντικό και μετρήσιμο μειονέκτημα.
Επιπλέον γίνεται φανερό ότι το φαινόμενο αυτό επηρεάζει επίσης την
ποιότητα της ζωής όλων των πολιτών στις χώρες με υψηλά ποσοστά στην παιδική
φτώχεια. Επειδή είναι μια πραγματικότητα, ότι παρότι πολλές φτωχές οικογένειες
κάνουν θυσίες για να δώσουν στα παιδιά τους το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή
τους, η συνολική εικόνα μάς δείχνει ότι αυτοί που μεγαλώνουν σε συνθήκες
φτώχειας είναι περισσότερο πιθανό να έχουν δυσκολίες στην μάθηση, να
εγκαταλείπουν το σχολείο, να καταφεύγουν στα ναρκωτικά, να διαπράττουν
εγκλήματα, να μην έχουν εργασία, να μένουν έγκυες (κορίτσια) σε νεαρή ηλικία και
να ζουν μια ζωή που διαιωνίζει την φτώχεια, κληροδοτώντας την στις επόμενες
γενιές.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίπου 50 εκατομμύρια παιδιά του ανεπτυγμένου κόσμου των χωρών του
ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας, όπως αναφέρεται στις εκθέσεις της UNICEF (2005, 2007).
Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες από το 1950 και μετά
διπλασιάστηκε ή υπερδιπλασιάστηκε το εθνικό εισόδημα, ένα σημαντικό ποσοστό
των παιδιών ζουν σε οικογένειες τόσο φτωχές ώστε να απειλείται η υγεία τους, αλλά
και η ανάπτυξή τους. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ζει στη σκιά της σχετικής
φτώχειας. Οι ελάχιστες φυσικές ανάγκες τους αντιμετωπίζονται, αλλά τα παιδιά
αυτά στερούνται από δραστηριότητες και παροχές που θεωρούνται αυτονόητα για τα
υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η ανάγκη για μελέτη σε
βάθος του φαινομένου της παιδικής φτώχειας καθίσταται επιτακτική, καθώς το
πρόβλημα τα τελευταία έτη φαίνεται να βρίσκεται σε φάση διεύρυνσης και να
αγγίζει το 23% των παιδιών ηλικίας έως 17 ετών. Ειδικότερα, καταγράφεται μία
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μετατόπιση των ποσοστών παιδικής φτώχειας σε υψηλότερα επίπεδα μετά το 2002.
Επιπλέον, αντίθετα με ότι συνέβη στις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ, το
ποσοστό των παιδιών έως 15 ετών που ζουν κάτω από τη γραμμή φτώχειας στην
Ελλάδα αυξήθηκε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το 2006 φθάνοντας το 22%,
έναντι 19% το 2005. Με βάση το ποσοστό αυτό, περίπου 380 χιλιάδες παιδιά ηλικίας
έως 15 ετών ή περίπου 450 χιλιάδες παιδιά έως 17 ετών βρίσκονται στην Ελλάδα
κάτω από το χρηματικό όριο της σχετικής φτώχειας. Το ποσοστό αυτό είναι πλέον το
υψηλότερο στις χώρες της ΕΕ-15, με εξαίρεση την Ιταλία, την Ισπανία και το Ην.
Βασίλειο.
(Τα στοιχεία αυτά περιέχονται σε πρόσφατη πολυσέλιδη μελέτη του Θεόδωρου
Μητράκου -ίσως η μοναδική ελληνική που εξετάζει το πρόβλημα της παιδικής
φτώχειας στην Ελλάδα τόσο πολύπλευρα και διεξοδικά.)

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Σχεδόν ένα στα 4 παιδιά κάτω των 18 ετών στην Ελλάδα ζει σε συνθήκες
οικονομικής φτώχειας και έχει δεκαπλάσιες πιθανότητες από τα άλλα παιδιά να
εγκαταλείψει το σχολείο πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα
με την Ελευθεροτυπία (23.09.2007), τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη του ΕΚΚΕ
σύμφωνα με την οποία η φτώχεια πλήττει το 23,5% του παιδικού πληθυσμού, είναι
δηλαδή πάνω από το ποσοστό φτώχειας του γενικού πληθυσμού που αφορά τον ένα
στους πέντε.
* Η έρευνα του ΕΚΚΕ διερευνώντας το φαινόμενο της διαρροής από την
εκπαίδευση για τα παιδιά μέχρι 16 ετών διαπιστώνει ότι φτάνει στο 1,64% για όσα
ζουν σε φτωχά νοικοκυριά, έναντι μόλις 0,15% για τα παιδιά των μη φτωχών
νοικοκυριών.
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* Η έλλειψη επαρκών πόρων στην οικογένεια συνδέεται και με τη συμμετοχή των
παιδιών στην αγορά εργασίας. Το 8,5% των παιδιών των φτωχών νοικοκυριών
εμπλέκονται στην αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό για τα παιδιά των μη φτωχών
ανέρχεται

στο

3,9%.

* Η έρευνα του ΕΚΚΕ επισημαίνει ότι δεν είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά των
υπευθύνων των νοικοκυριών που ευθύνονται για την παιδική φτώχεια, αλλά η
αδυναμία τους να αποκτήσουν επαρκές εισόδημα τόσο από την αγορά εργασίας όσο
και από τις κρατικές πηγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 3,25% των φτωχών
νοικοκυριών και το 2,70% των μη φτωχών δήλωσαν ότι ελάμβαναν κοινωνική
βοήθεια

από

το

κράτος

το

2003.

* Οι πλέον επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση και διατήρηση της παιδικής
φτώχειας είναι κατά φθίνουσα σειρά η ηλικία του υπεύθυνου του νοικοκυριού, όταν
είναι άνω των 65 και κάτω των 24 ετών, η ανεργία, η συνταξιοδότηση και τέλος η
συμμετοχή

του

στον

μη

οικονομικά

ενεργό

πληθυσμό.

* Μια ουσιώδης διαφορά στον τρόπο εγκατάλειψης του σχολείου είναι ότι τα παιδιά
των φτωχών νοικοκυριών εγκαταλείπουν κυρίως στο δημοτικό και κατά τη
μετάβαση στο γυμνάσιο, ενώ αντίθετα στα παιδιά των μη φτωχών νοικοκυριών τα
υψηλότερα ποσοστά διαρροής παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών στο
γυμνάσιο.

* Όπως επισημαίνει ο οικονομολόγος ερευνητής του ΕΚΚΕ Ν. Μπούζας, "ένα παιδί
που γεννήθηκε ή μεγαλώνει σε ένα φτωχό νοικοκυριό έχει πολλές πιθανότητες να είναι
φτωχό και όταν ενηλικιωθεί". Μερικές διαστάσεις της παιδικής φτώχειας δεν
μπορούν εύκολα να αντιστραφούν. «Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο που αποκτά
κάποιος στην παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες ευκαιρίες για
κοινωνικοοικονομική

εξέλιξη

και
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σε

μη

υγιή

ζωή».

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Αναλύοντας το φαινόμενο της φτώχειας, μπορούμε να εντάξουμε τις
συνέπειες αυτής σε δύο μεγάλες κατηγορίες: η μία, που είναι και η πιο ορατή, είναι
οι συνέπειες που αφορούν τους ίδιους τους φτωχούς και η άλλη είναι οι συνέπειες
για το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία μιας χώρας.
Οι συνέπειες για τους ίδιους τους φτωχούς είναι προφανείς και ευθέως
ανάλογες προς το χρόνο που κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας η οποία
δημιουργεί αλυσιδωτές αρνητικές αντιδράσεις στη ψυχολογία των πληττομένων. Ο
φτωχός δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του και ακόμη
περισσότερο να απολαύσει εκείνα τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν
κτήμα για το μέσο άνθρωπο στη σύγχρονη κοινωνία.
Το αίσθημα της ανασφάλειας κυριαρχεί στη ζωή του και στις σχέσεις του με
τον οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό του περίγυρο. Η μείωση της αυτοεκτίμησης
έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της δυνατότητας του φτωχού για δυναμική
παρέμβαση στα πράγματα, στην αυτενέργειά του και στην αισιοδοξία του για να
βάλει στόχους προκειμένου να βελτιώσει το μέλλον του. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση
είναι απόρροια της παρατεταμένης φτώχειας και ταυτόχρονα αίτιο παράτασης της
φτώχειας καθώς σιγά-σιγά μειώνεται η δυνατότητα απόδρασης από την κατάσταση
αυτή και σταδιακά ο φτωχός χάνει κάθε επαφή με την παραγωγική διαδικασία αλλά
και τα θεμελιώδη δικαιώματά του (αποκλεισμός από το δικαίωμα για μόρφωση, για
αξιοπρεπή στέγαση, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, την περίθαλψη κ.α.).
Η φτώχεια όμως έχει συνέπειες και για την οικογένεια του φτωχού. Τα παιδιά
έχουν λιγότερες δυνατότητες μόρφωσης και αυτό συνεπάγεται, πέραν των
αυτονόητων πολιτιστικών συνεπειών, ότι τα άτομα ξεκινούν από δυσμενέστερη σε
σχέση με τους συνομηλίκους τους θέση την προσπάθεια για επαγγελματική
αποκατάσταση.
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Παράλληλα με τις επιπτώσεις στη μόρφωση, ορατές είναι και οι συνέπειες
για την υγεία των φτωχών. Σε μία κοινωνία όπου η δωρεάν υγεία είτε δεν
προσφέρεται είτε, όταν προσφέρεται, δεν συγκεντρώνει χαρακτηριστικά ποιότητας,
είναι προφανές ότι η φτώχεια δεν μπορεί παρά να έχει επίδραση και στην ποιότητα
της υγειονομικής περίθαλψης για τους φτωχούς και τις οικογένειές τους.
Οι συνέπειες όμως για την οικογένεια του φτωχού επιτείνονται όταν η
φτώχεια συνδυάζεται και με την ανεργία. Σε περίπτωση παρατεταμένης διαβίωσης
σε μία τέτοια κατάσταση, χάνεται μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας η
εργασιοκεντρική θεώρηση της κοινωνίας και της ζωής καθώς η εργασία δεν
αποτελεί πλέον το βασικό τρόπο βιοπορισμού και συνεπώς αναζητούνται
εναλλακτικές μέθοδοι που δεν κινούνται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Με άλλα
λόγια, η φτώχεια έχει τάσεις αναπαραγωγής όχι μόνο για τον ίδιο το φτωχό αλλά και
για τα μέλη της οικογένειάς του και ιδιαίτερα για τα παιδιά του.
Συναφώς παρατηρείται ότι οι αντικειμενικές συνθήκες φτώχειας επιτείνονται
και από την υποκειμενική αντίληψη της φτώχειας που πολλές φορές -και ιδιαίτερα
σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι- είναι μεγαλύτερη από ότι
δικαιολογεί η οικονομική κατάσταση του φτωχού. Αποτέλεσμα αυτής της
υπερεκτίμησης της κατάστασης φτώχειας είναι ότι οι φτωχοί δυσκολεύονται ακόμη
περισσότερο να βρουν διέξοδο από την κατάστασή τους καθώς "παραιτούνται"
ψυχολογικά από τη ζωή.
Όπως όμως είπαμε, οι συνέπειες της φτώχειας δεν περιορίζονται μόνο στους
φτωχούς αλλά διαπερνούν το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Σε
οικονομικό επίπεδο κατ’ αρχήν, απομακρύνεται από την αγορά εργασίας ένα
σημαντικό τμήμα του ενεργού πληθυσμού με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται το
σύνολο του παραγωγικού δυναμικού μιας χώρας. Ακόμη και όσοι, όντας φτωχοί,
επιχειρούν να ανεύρουν εργασία και να απεμπλακούν από τη φτώχεια, αναγκάζονται
συχνά να αποδεχθούν εργασία που δεν αντιστοιχεί στις ικανότητές και τα
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ενδιαφέροντά τους με ότι αυτό συνεπάγεται για την αποδοτικότητά τους κατά την
εργασία.
Ταυτόχρονα, το φάσμα της ανεργίας και, κατ’ επέκταση, της φτώχειας
μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη όσων ήδη έχουν εργασία και περιορίζει στην
πράξη την αποτελεσματική άσκηση δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν πολλές
δεκαετίες πριν. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας
λειτουργεί με άνισους όρους και η δημιουργούμενη ανισορροπία δεν επιτρέπει να
αναπτυχθούν πλήρως οι παραγωγικές δυνατότητες μιας χώρας.
Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η φτώχεια στερεί από το Κράτος έσοδα, καθώς
δεν υπάρχει εισόδημα για να φορολογήσει, ενώ ταυτόχρονα το υποχρεώνει να
διαθέτει σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού σε μία επιδοματική πολιτική με
σημαντικό διοικητικό κόστος και αμφίβολα αποτελέσματα ως προς την προοπτική
εξόδου των φτωχών από τη φτώχεια τους.
Η παρατεταμένη όμως φτώχεια δεν αποκόπτει τους φτωχούς μόνο από την
παραγωγική διαδικασία αλλά και από τον ίδιο τον κοινωνικό κορμό μιας χώρας. Η
μη συμμετοχή στις κοινές αξίες μιας κοινωνίας έχει άμεσες επιπτώσεις στην
πολιτική διαδικασία καθώς αποκόπτονται από αυτήν οι φτωχοί. Η απόλαυση των
ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα είναι
δυσχερής έως αδύνατη σε συνθήκες φτώχειας και ο φτωχός στερείται κινήτρων για
συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία. Κατ' αυτό τον τρόπο, τίθεται σε αμφισβήτηση
η δημοκρατική νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος, καθώς σημαντικό τμήμα
του πληθυσμού δεν μετέχει σε αυτό.
Ο αποκλεισμός των φτωχών από την πολιτική διαδικασία έχει δυσμενείς
συνέπειες και για όσους βρίσκονται στα λοιπά στρώματα της κοινωνίας. Ο
περιορισμός της πολιτικής διαδικασίας στα μεσαία και πλούσια κοινωνικά στρώματα
ανατρέπει τις λεπτές ισορροπίες του πολιτικού συστήματος και επιτρέπει στις
οικονομικά ισχυρότερες ομάδες -που αποτελούν μικρό τμήμα του πληθυσμού- να
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έχουν δυσανάλογα μεγάλη επιρροή στο πολιτικό γίγνεσθαι. Η φτώχεια τελικά οδηγεί
στη σχετικοποίηση της ίδιας της Δημοκρατίας.
Η φτώχεια όμως αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο και για την κοινωνική
ομαλότητα. Αν και ο αποκλεισμός των φτωχών από την πολιτική και κοινωνική
διαδικασία συνοδεύεται στη σημερινή εποχή από παθητικοποίηση, αυτή η
κατάσταση δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχισθεί και στο διηνεκές. Η σχηματιζόμενη
στο φτωχό πεποίθηση ότι το παρόν σύστημα δεν είναι σε θέση να δώσει διέξοδο στο
βιοποριστικό του πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε συλλογικές
μορφές κοινωνικής αντίδρασης που να κινούνται εκτός των πολιτικών και
κοινωνικών θεσμών. Πιο άμεσα, και σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει σε
μορφές παραβατικότητας που να φθάνουν μέχρι και την εγκληματικότητα.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη
δεκαετία του 1960, αναφερόμενος στα άτομα εκείνα που δεν προστατεύονταν από το
κράτος πρόνοιας και αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κοινό
στοιχείο των αποκλεισμένων, σύμφωνα με την πρώτη Έκθεση για το Κοινοτικό
Παρατηρητήριο Κοινωνικού Αποκλεισμού, είναι η ισχνή σχέση τους με τους
κύριους μηχανισμούς που παράγουν και διανέμουν πόρους: την αγορά εργασίας, την
οικογένεια ή άλλα διαπροσωπικά δίκτυα και το κράτος. O κοινωνικός αποκλεισμός
αναγνωρίζει ένα σύνολο παραγόντων (κοινωνικών-οικονομικών-πολιτικών), οι
οποίοι επιδρούν πολυσύνθετα στην κοινωνική θέση του ατόμου και συλλαμβάνει την
κοινωνική πραγματικότητα ως ένα πολυδιάστατο πεδίο, όπου δεν είναι μονοσήμαντη
η επίδραση οικονομικών αιτίων στην κοινωνική θέση του ατόμου, όπως συμβαίνει
στο φαινόμενο της φτώχειας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένας κοινά
αποδεκτός ορισμός του «κοινωνικού αποκλεισμού». Μάλιστα, κάθε φορά ο όρος
υποδηλώνει και ένα διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με το θεωρητικό πλαίσιο
αναφοράς που χρησιμοποιείται.
Η διατήρηση και αναπαραγωγή του κοινωνικού αποκλεισμού στις
οικονομικά και κοινωνικά προηγμένες κοινωνίες έρχεται σε αντίθεση με την
επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης των κρατών και την αρχή της ισότητας των
θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη. Η αντιμετώπιση, επομένως, του κοινωνικού
αποκλεισμού, ως μείζον κοινωνικό πρόβλημα με ιδιαίτερα σημαντικές οικονομικές
προεκτάσεις, πρέπει να απασχολεί και να προβληματίζει κάθε τοπική κοινωνία, από
τους τοπικούς άρχοντες και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης έως και τον
τελευταίο πολίτη.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί λοιπόν ένα πολυδιάστατο και δυναμικό
φαινόμενο, που απορρέει από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και
δημόσια αγαθά (π.χ. εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση
κ.ά.), η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονομική ανέχεια και
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περιθωριοποίηση. Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
και παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσουν «θύματα» κοινωνικού
αποκλεισμού
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο και δυναμικό
φαινόμενο, που απορρέει από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και
δημόσια αγαθά (π.χ. εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση
κ.ά.), η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονομική ανέχεια και
περιθωριοποίηση. Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
και παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσουν «θύματα» κοινωνικού
αποκλεισμού.
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ Α Π Ο Κ Λ ΕΙΣΜ Ο Σ»
Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» προήλθε αρχικά από τις πολιτικές
συζητήσεις στη Γαλλία τη δεκαετία του 1960 και είχε ως σκοπό να περιγράψει μια
ευρεία έννοια της απόκλισης από τις κυρίαρχες αξίες και την κοινωνική τάξη. Ο
όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το
1989, κατά τη συζήτηση της διαμόρφωσης του Κοινωνικού Χάρτη. Από εκείνη τη
χρονική στιγμή, ο όρος χρησιμοποιείται συχνά, τόσο σε κείμενα που αφορούν
προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού και τα οποία ενισχύονται
οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον προβληματισμό των
κοινωνικών επιστημών. Ωστόσο, σημειώνονται ορισμένες ενστάσεις για την επιλογή
του όρου αυτού, καθώς εκτιμάται ότι πρόκειται για μια έννοια πολυσύνθετη και
απροσδιόριστη και, κατά συνέπεια, αναποτελεσματική όσον αφορά την περιγραφή
κοινωνικών φαινομένων.
Με τον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός» δεν επιδιώκεται, και δεν είναι
άλλωστε εφικτή, η περιγραφή μιας ορισμένης κατάστασης, ενός φαινομένου δηλαδή
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μετρήσιμου και συγκρίσιμου με τη βοήθεια στατιστικών και μαθηματικών δεικτών,
όπως είναι για παράδειγμα το φαινόμενο της φτώχειας, που συχνά συγχέεται με τον
κοινωνικό αποκλεισμό, αν και αποτελεί μία εντελώς διαφορετική έννοια.
Ως

κοινωνικός

αποκλεισμός

νοείται

η

παρεμπόδιση

απορρόφησης

κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, κοινωνικού και δημόσιου πλούτου. Η
παρεμπόδιση αυτή μπορεί να είναι θεσμικής διάστασης (από το νόμο) ή να
εφαρμόζεται στην πράξη ως προϊόν κάποιων κοινωνικών πρακτικών. Επομένως, ο
κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μία ή περισσότερες διαδικασίες που τελούνται σε
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μια ορισμένη κοινωνία και έχουν ως τελικό
αποτέλεσμα τη συστηματική αδυναμία άσκησης κοινωνικών δικαιωμάτων ή την
αδυναμία απόλαυσης κοινωνικών αγαθών ή την αδυναμία πρόσβασης στις
κοινωνικές υπηρεσίες εξαιτίας μιας ιδιότητας ή/ και μιας κατάστασης ή/ και ενός
χαρακτηριστικού, που συγκεντρώνονται στο πρόσωπο ενός ατόμου, η ύπαρξη των
οποίων το κατατάσσουν ενδεχομένως σε μία ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες, ενώ
η απουσία τους θα απέτρεπε πιθανόν την εμφάνιση του τελικού αυτού
αποτελέσματος ως κοινωνικό φαινόμενο.
Το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για τις Εθνικές Πολιτικές
συνδέει τον κοινωνικό αποκλεισμό με τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, με ένα
συγκεκριμένο βασικό βιοτικό επίπεδο και με τη συμμετοχή σε σημαντικές
κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες της κοινωνίας. Σύμφωνα με το Κέντρο
Ανάλυσης του Κοινωνικού Αποκλεισμού της Μ. Βρετανίας ο κοινωνικός
αποκλεισμός διακρίνεται σε ακούσιο και εκούσιο (Βurchardt et ο1., 1999), δηλαδή η
μη άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ορισμένους τομείς μπορεί να οφείλεται
στο ότι ο πολίτης δεν μπορεί να τα ασκήσει ή στο ότι επιλέγει συνειδητά να μην τα
ασκήσει. Ωστόσο, ο Βarry (1998) υποστήριξε ότι, αν και συχνά ορισμένα άτομα ή
ομάδες ατόμων εθελουσίως απέχουν από την κοινωνική συμμετοχή και δράση,
εντούτοις η απόφασή τους αυτή δεν είναι παρά μόνο αποκύημα μιας λανθάνουσας
εντύπωσης ότι η συμμετοχή τους δεν θα εκτιμηθεί από τους συμπολίτες τους.
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Επομένως, αποκλεισμός υφίσταται μόνο εάν η κοινωνία πραγματικά αρνείται τη
συμμετοχή.
Η έννοια του όρου «κοινωνικός αποκλεισμός» αποτελεί αντικείμενο έντονων
αμφισβητήσεων, καθώς υπάρχει πλειάδα διαφορετικών ορισμών, ανάλογα πάντοτε
με την οπτική γωνία και τον τρόπο με τον οποίο το φαινόμενο του κοινωνικού
αποκλεισμού γίνεται αντιληπτό από τον εκάστοτε μελετητή. Ο όρος έχει
χρησιμοποιηθεί με τρεις κυρίως τρόπους (Levitas, 1998; Shucksmith, 2004). Αρχικά,
με μια «ολοκληρωτική προσέγγιση» στην οποία η απασχόληση λαμβάνεται ως
κύριος παράγοντας κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου, τόσο μέσω του μισθού,
της ισχυροποίησης της ταυτότητας και της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, που
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εργασίας, όσο και μέσω των δικτύων που
δημιουργούνται από αυτή. Ειδικότερα, έρευνες έχουν δείξει ότι η απασχόληση δεν
σχετίζεται μόνο με το εισόδημα, αλλά και με την απόκτηση κοινωνικών δικτύων και
την αίσθηση της αυταξίας. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση της «ανέχειας»
αποδίδει τα αίτια του αποκλεισμού στο χαμηλό εισόδημα και την έλλειψη υλικών
αγαθών. Τέλος, η προσέγγιση «κατώτατης οικονομικής τάξης» αντιμετωπίζει τα
αποκλεισμένα άτομα ως άτομα τα οποία παρεκκλίνουν από τα χρηστά και
πολιτισμικά πρότυπα και τους άγραφους κανόνες συμπεριφοράς, επιδεικνύοντας
έναν πολιτισμό φτώχειας ή έναν πολιτισμό που στερείται οποιασδήποτε δυναμικής.
Έτσι, τα άτομα αυτά θεωρούνται υπεύθυνα για τη δική τους φτώχεια αλλά και τη
μετάδοσή της στις επόμενες γενεές.
Ο Atkinson (2002) εστιάζει σε τέσσερα βασικά στοιχεία, τα οποία
πρωταγωνιστούν σε κάθε συζήτηση που αφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό:
πολλαπλή στέρηση ,σχετικότητα, δράση και δυναμική. Ειδικότερα, η πολλαπλή
αποστέρηση υπονοεί πως ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν εμπεριέχει μόνο τη φτώχεια
ή την έλλειψη απασχόλησης, αλλά και άλλους παράγοντες, όπως είναι η απουσία
κοινωνικών δεσμών και συνεργασιών. Η σχετικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι οι
άνθρωποι βιώνουν διαφορετικά τον κοινωνικό αποκλεισμό, ανάλογα με τα
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χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία ανήκουν, καθώς και με τον τόπο και τη
χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται ο κοινωνικός αποκλεισμός. Έτσι,
προκύπτει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μια μεταβλητή που καθορίζεται
σημαντικά από τις μεταβλητές του χώρου και του χρόνου. Δεν είναι, επομένως,
δυνατό να ειπωθεί ότι υπάρχει ένας «απόλυτος» κοινωνικός αποκλεισμός, μια
απόλυτη δηλαδή κατάσταση, τα χαρακτηριστικά της οποίας οδηγούν στην
ταυτοποίησή της ως κοινωνικό αποκλεισμό. Κατ’ επέκταση και το προφίλ του
κοινωνικά αποκλεισμένου ατόμου δεν είναι πάντοτε σταθερό, αλλά μεταβάλλεται
στο χώρο και το χρόνο. Αναφορικά με το στοιχείο «δράση», η χρήση του απορρέει
από το γεγονός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μια ενέργεια/δράση,
υπονοώντας ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο και συντελούν στην πραγμάτωσή του. Σε αυτούς τους
παράγοντες συγκαταλέγονται ακόμα και τα ίδια τα άτομα που βιώνουν, είτε εκούσια
είτε ακούσια, κάποια διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και άλλοι
παράγοντες, είτε θεσμικοί είτε κοινωνικοί κ.ά., οι οποίοι συμβάλλουν και αυτοί με
τη σειρά τους. Όσον αφορά, τέλος, το στοιχείο της δυναμικής, αυτό απορρέει από το
γεγονός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αποτελεί απλά και μόνο μια παροδική
κατάσταση κατά την οποία το άτομο βιώνει προσωρινά και στιγμιαία την έλλειψη
εισοδήματος ή εργασίας, αλλά πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία που
ολοκληρώνεται μέσα από έναν κύκλο γεγονότων και αντανακλά περιορισμένες
προοπτικές για το μέλλον του ατόμου που βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό
(Richardson and Le Grand, 2002). Συνοπτικά, όλα τα παραπάνω στηρίζονται στην
ιδέα ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να διαγνωσθεί συγκρίνοντας τις συνθήκες
ατόμων (ή ομάδων) σε σχέση με άλλα άτομα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Τα
χαρακτηριστικά του αποκλεισμού μπορεί να γίνουν εμφανή μόνο με την πάροδο του
χρόνου, ως μια συσσωρευμένη αντίδραση. Κατά συνέπεια, ο κοινωνικός
αποκλεισμός ως πολυδιάστατο φαινόμενο, που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές
πτυχές και διαστάσεις, απαιτεί την ύπαρξη μιας συνολικής θεώρησης του συνόλου
αυτών των

διαστάσεων,

καθώς

επίσης και των

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης.
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μεταξύ

τους

σχέσεων

Στηριζόμενοι στην άποψη του Atkinson, οι Hills et al. (2002) υποστηρίζουν
ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, εάν δεν συμμετέχει, παρά την επιθυμία
του, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της κοινότητάς του, που αφορούν στην
κατανάλωση, την αποταμίευση, την παραγωγή, την πολιτική δραστηριοποίηση και
την κοινωνική δράση, λόγω διαφόρων αιτίων που είναι πέρα από τον έλεγχό του.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφερόταν αρχικά ως
κατάσταση, που περιέγραφε την απομόνωση των νοικοκυριών και την ανικανότητα
πρόσβασής τους σε πόρους. Η άποψη αυτή παρουσίαζε, αν και εμμέσως, τα ίδια τα
νοικοκυριά υπεύθυνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Σταδιακά, όμως,
έγινε αντιληπτό ότι μια τέτοια ατομικιστική προσέγγιση δεν λάμβανε υπόψη και δεν
αναδείκνυε την αδυναμία κάθε κοινότητας να παράσχει επιλογές και δυνατότητες
στα νοικοκυριά της που κινδύνευαν να αποτελέσουν «θύματα» του κοινωνικού
αποκλεισμού. Η Αγγλοσαξονική Σχολή, επηρεασμένη από το φιλελευθερισμό,
θεωρεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι αποτέλεσμα ατομικής ευθύνης και
μέλημα της κοινωνικής πολιτικής είναι να δώσει ίσες ευκαιρίες στον κάθε πολίτη,
προκειμένου αυτός να επιβιώσει σε μια ανταγωνιστική κοινωνία. Αντίθετα, η
Γαλλική Σχολή θεωρεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι η διαδικασία απόσπασης
από την κοινωνική ιεραρχία και σκοπός της κοινωνικής πολιτικής είναι η κοινωνική
ενσωμάτωση. Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα δυναμικό φαινόμενο και θα
πρέπει να ιδωθεί ως μια διαδικασία και όχι απλά ως ένα στατικό αποτέλεσμα.
Ιδιαίτερη, επομένως, σημασία θα πρέπει να δίνεται στην άρση των αιτίων του
κοινωνικού αποκλεισμού και όχι απλά στην ενίσχυση ορισμένων κοινωνικών
ομάδων.
Οι Philip και Shucksmith (2003) προτείνουν τη θεώρηση των διαδικασιών
του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής συνοχής ως αλληλεπικαλυπτόμενες
πλευρές της διαδικασίας της κοινωνικής ολοκλήρωσης/ενσωμάτωσης. Μάλιστα,
ισχυρίζονται ότι είναι πολύ χρήσιμο να γίνει διάκριση των διαστάσεων του
κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τα διαφορετικά μέσα με τα οποία
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κατανέμονται οι πόροι σε μια κοινωνία. Συγκεκριμένα, προτείνουν τέσσερα
συστήματα/μεθόδους, τα οποία καλύπτουν τις διαφορετικές διαδικασίες, ήτοι τα
ιδιωτικά συστήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους μηχανισμούς της αγοράς, τα
δημόσια/κρατικά συστήματα, τα όποια ενσωματώνουν τις δομές εξουσίας με τις
γραφειοκρατικές και νομικές διαδικασίες, τα εθελοντικά συστήματα, τα οποία
περιλαμβάνουν τις διαδικασίες συλλογικής δράσης σε μια κοινωνία πολιτών, και,
τέλος, τα δίκτυα οικογένειας και φίλων, τα οποία συνδέονται με τους μηχανισμούς
αμοιβαιότητας σε μια κοινωνία πολιτών. Η αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινωνία και
η πρόσβαση στην αγορά αγαθών στηρίζεται στη λειτουργία όλων των παραπάνω
συστημάτων.
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και
παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσουν «θύματα» κοινωνικού
αποκλεισμού. Οι βασικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού είναι σύνθετες
και διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα στο
οποίο αναπτύσσονται. Οι διαστάσεις αυτές μπορεί να είναι οικονομικού,
κοινωνικού, πολιτισμικού, γεωγραφικού και πολιτικού χαρακτήρα. Κάθε μία από τις
παραπάνω διαστάσεις αποτελεί προϊόν επίδρασης διαφορετικών παραγόντων, όπως
είναι η ανεργία, η υποαπασχόληση, η έλλειψη στέγης, η φτώχεια, τα συστήματα
αξιών, η υπηκοότητα, το φύλο, ο κύκλος ζωής, η εθνότητα, ο τρόπος ζωής, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση, η θρησκεία, η μετανάστευση, η διαμονή σε αστική ή
αγροτική περιοχή κ.ά. Ως αποτέλεσμα της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων
είναι η δημιουργία ορισμένων ευπαθώς κοινωνικών ομάδων, που αποτελούν τις
λεγόμενες «ευάλωτες ομάδες» (Παπάνης κ.ά., 2007), και οι οποίες είναι: 1) παιδιά νέοι - ηλικιωμένοι (ηλικιακές κατηγορίες), 2) γυναίκες (φύλο), 3) άτομα εκτός
εκπαιδευτικής διαδικασίας, 4) άτομα με αναπηρία, 5) εθνικές μειονότητες, 6)
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μετανάστες/ παλιννοστούντες,

7) μονογονεϊκές οικογένειες,

8) γεωγραφικά

αποκλεισμένοι κάτοικοι, 9) άνεργοι, 10) Ρομ και 11) ανήλικοι παραβάτες.

Ως συνηθέστεροι δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού θεωρούνται το χαμηλό
εισόδημα, η ελλιπής εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η κακή στέγαση, η
κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική συνοχή, η συμμετοχικότητα, η υπογεννητικότητα,
η μειωμένη χρήση νέων τεχνολογιών, η μετανάστευση και ο γεωγραφικός χώρος.
Ειδικότερα, το χαμηλό εισόδημα αποτελεί τον κυριότερο δείκτη κοινωνικού
αποκλεισμού, καθώς συνδέεται με το χαμηλό προσδόκιμο μέσο όρο ζωής, την
έλλειψη συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα, την περιθωριοποίηση και τον
αποκλεισμό από την πλειονότητα των υπηρεσιών. Οι ηλικιωμένοι, λόγω των
χαμηλών εισοδημάτων τους, θεωρούνται η ομάδα με την υψηλότερη οικονομική
επισφάλεια. Επίσης, στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται οι
μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρίες, οι άνεργοι άνω των 45 ετών, οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας κ.λπ.
Η ελλιπής εκπαίδευση αποτελεί, επίσης, δείκτη κοινωνικού αποκλεισμού. Οι
πολίτες που αποκλείονται από το σχολείο ή το εγκαταλείπουν πρόωρα στερούνται
των βασικών εφοδίων της ζωής, δεν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν
εξειδικευμένη γνώση και να ανελιχθούν οικονομικά και κοινωνικά, με αποτέλεσμα
να παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αδυναμία να νοήσουν τον εαυτό τους ως
κοινωνικά ενταγμένο.
Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι ο τομέας εκείνος όπου μπορεί
να διαφανεί η ένταση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η παραοικονομία στο χώρο της
υγείας και η συγκρουσιακή σχέση των υπηρεσιών κράτους και ιδιωτικού τομέα
αποτελούν εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και αναπαράγουν τις
κοινωνικές ανισότητες.
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Η έλλειψη στέγης ή η κακής ποιότητας στέγαση αποτελεί έναν ακόμη δείκτη
κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος επηρεάζει τόσο την ατομική όσο και την
οικογενειακή υγεία και ανάπτυξη. Ειδικά για τα άτομα που διαμένουν στα αστικά
κέντρα, η στέγαση και οι συνθήκες κατοικίας αποτελούν θέμα αιχμής και σημαντικό
προσδιοριστικό παράγοντα του κινδύνου αποκλεισμού.
Η κοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνει την κοινωνική αρωγή (για την
εξάλειψη της φτώχειας) και την κοινωνική ασφάλιση, η οποία βασίζεται σε ένα
θεσμικό κράτος και σε μία καλά οργανωμένη αγορά εργασίας για την υποστήριξη
τομέων που αφορούν στην αποταμίευση, στις συντάξεις και στην ασφάλιση. Παρόλα
αυτά, στις αναπτυγμένες χώρες η κοινωνική ασφάλιση δεν αποτελεί μόνο μέριμνα
του κράτους, αλλά περιλαμβάνει και τη δραστηριοποίηση των δημόσιων, των μη
κυβερνητικών οργανισμών και των κοινωνικοπολιτικών και ανθρωπιστικών
ιδρυμάτων. Η επιτυχής κοινωνική ασφάλιση δεν πρέπει να κρίνεται με βάση τα μέσα
που παρέχει, αλλά με βάση την επίδραση που έχει στη ζωή των πολιτών και τις
δυνατότητες που τους παρέχει. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναθεώρηση του
Συντάγματος που θεσμοθέτησε το κοινωνικό κράτος και όρισε την πρόσβαση σε
όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα φαινόμενο πολυσύνθετο, το οποίο
διαφοροποιείται χωρικά και κοινωνικά και συνδέεται στενά με τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής. O Beckley (1994, στο Παπάνης κ.ά., 2007) όρισε την
κοινωνική συνοχή ως το βαθμό κατά τον οποίο μια γεωγραφική περιοχή επιτυγχάνει
να λειτουργήσει ως μία «κοινότητα», όταν τα μέλη της συμμερίζονται τις ίδιες αρχές
και διακατέχονται από πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαιότητας. Αργότερα, ο Reimer
(2002, στο Παπάνης κ.ά., 2007) επέκτεινε την έννοια αυτή της συνεργασίας και
όρισε την κοινωνική συνοχή ως το βαθμό κατά τον οποίο τα άτομα δρουν
συλλογικά, προκειμένου να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να
αντιμετωπίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά ή περιβαλλοντικά θέματα που
τους απασχολούν. Και στις δύο περιπτώσεις βασικές έννοιες αποτελούν η
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συλλογικότητα και η κοινότητα, η οποία ορίζεται είτε με βάση τη γεωγραφική θέση
είτε με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών ενός κοινωνικού ή χωροταξικού
πλαισίου, μέσα στο οποίο τα άτομα βιώνουν και εκτελούν τις καθημερινές τους
δραστηριότητες, ενώ χαρακτηρίζονται από μία αμοιβαία αίσθηση του «ανήκειν»
στην εν λόγω κοινότητα.
Όσον αφορά το δείκτη της συμμετοχικότητας, τα άτομα που δεν
συμμετέχουν σε κοινωνικές ομάδες, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την προσωπική
τους εξέλιξη και δεν ενδιαφέρονται για το συλλογικό συμφέρον.
Επίσης, ο δείκτης της υπογεννητικότητας μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς συνδέονται με κακής ποιότητας υγεία και
θνησιμότητα.
Ο αποκλεισμός από την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και, κατά συνέπεια,
στη γνώση οδηγεί σε ένα άλλο είδος αποκλεισμού από τον κόσμο, που προσφέρει
μια εικονική ενσωμάτωση σε όσους διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και
γνωρίζουν τη χρήση του Διαδικτύου. Παράλληλα, αναπτύσσεται και ο «πολιτισμικός
αποκλεισμός», που προκαλείται από την επικράτηση ορισμένων γλωσσών, καθώς
και πολιτισμικών και καταναλωτικών προτύπων.
Η μετανάστευση δεν είναι απλά μια μετάβαση από μια χώρα σε μια άλλη,
αλλά μια διαρκής διαδικασία που επιφέρει επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της
κοινωνικής ζωής εκείνων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία αυτή. Οι
μετανάστες, όταν φτάνουν για πρώτη φορά σε μια χώρα, είναι πιθανόν να
βρίσκονται σε μία πρώιμη κατάσταση (όσον αφορά το επίπεδο ζωής της χώρας
υποδοχής) και σχεδόν πάντοτε είναι αποκλεισμένοι, καθώς δεν γνωρίζουν τη
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και τους σχετικούς μηχανισμούς και τους
πολιτισμικούς κώδικες. Η νομιμοποίησή τους οδήγησε στην εξομάλυνση της θέσης
τους στην οικονομία και αναδείχθηκε με αυτό τον τρόπο η οικονομική τους
συνεισφορά, ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι κίνδυνοι περαιτέρω περιθωριοποίησης. Ο
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δείκτης της μετανάστευσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, καθώς η
Ελλάδα από παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών μετασχηματίστηκε τα
τελευταία χρόνια σε χώρα υποδοχής μεταναστών, αποτελώντας μία από τις νέες
ζώνες μετανάστευσης (Τσίγκανου κ.ά., 2001).
Τέλος, η διαφορά της ποιότητας ζωής ανάμεσα στους κατοίκους των πόλεων
και της υπαίθρου μπορεί να αποτελέσει αιτία κοινωνικού αποκλεισμού. Η ύπαιθρος
από τόπος μόνιμης κατοικίας και απασχόλησης του μεγαλύτερου μέρους του
πληθυσμού μετατράπηκε μεταπολεμικά σε ανεπιθύμητη περιοχή σε πολλά επίπεδα.
Ειδικότερα, αποτέλεσε απομονωμένο και ανασφαλή τόπο κατοικίας, καθώς δεν
παρείχε τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες στον πολίτη. Επίσης, η ύπαιθρος ως
τόπος οικονομικής δραστηριότητας δεν προσέφερε πολλές ευκαιρίες πέραν από την
ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή, ενώ ως ιδεολογικός χώρος συνδέθηκε με τη
«συντηρητικότητα» και την «οπισθοδρόμηση», σε αντίθεση με την «πρόοδο» και
τον «εκσυγχρονισμό» του αστικού χώρου (Γούσιος, 1999, στο Παπάνης κ.ά., 2007).
Οι ζώνες που φέρουν, κυρίως, φυσικές μειονεξίες είναι οι ορεινές, οι νησιωτικές και
οι φτωχές σε φυσικούς πόρους περιοχές, οι οποίες παρέμειναν στο περιθώριο της
ανάπτυξης και των επενδύσεων ως μη ανταγωνιστικές σε όρους οικονομικής
αποδοτικότητας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι ιδιαιτερότητες των ομάδων αυτών και οι αυξημένες πιθανότητες για να
υποστούν τις συνέπειες των διαδικασιών του κοινωνικού αποκλεισμού τις καθιστά
πολύ συχνά αντικείμενο μελέτης, όπως εν προκειμένω. Είναι, όμως αλήθεια ότι το
ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα ζητήματα που προκύπτουν, στη βάση μάλιστα πάνω
στην οποία εκδηλώνεται, καθώς και οι περαιτέρω εργασίες πρέπει να γίνονται με
μεγάλη προσοχή.
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Όλες οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των
μελών των ομάδων αυτών, στο βαθμό ιδίως που λαμβάνουν τον χαρακτήρα
επισήμων πολιτικών, αναπαράγουν λίγο-πολύ το πρόβλημα^Όσο η συζήτηση γύρω
από το ζήτημα των κοινωνικά αποκλεισμένων πολιτών αναπτύσσεται και
επαναλαμβάνεται, τόσο καθιερώνεται στην συνείδηση όλων, αλλά το κυριότερο και
στην δική τους συνείδηση, ότι πρόκειται για ξεχωριστές κατηγορίες, με ειδικές
ανάγκες και ιδιαίτερη ανάγκη για φροντίδα.
Η καθιέρωση ομάδων-στόχων στον καθημερινό λόγο, και όχι μόνο στον
επιστημονικό, επιτείνει τις διαδικασίες αποκλεισμού των μελών των ομάδων αυτών,
επιβεβαιώνοντας τον εσωτερικό τους φόβο και διαλύοντας κάθε υποψία για το
αντίθετο: ότι είναι όντως "στιγματισμένοι". Αρκεί να φανταστούμε σε πόσο
δυσάρεστη θέση βρίσκεται ένα παιδί οικογένειας μεταναστών, όταν παρακολουθεί
στην τηλεόραση μια ενημερωτική εκπομπή με θέμα την εγκληματικότητα ή την
παράνομη απασχόληση των μεταναστών εργατών στην Ελλάδα και την άμεση
ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.
Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την κατηγοριοποίηση αυτή στα πλαίσια των
πολιτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση εντείνονται ανάλογα με την δημοσιότητα
και την διάδοση των πολιτικών αυτών.
Για την Ελλάδα το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις εξής ομάδες: 1. τους
μετανάστες, 2. τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, 3. τις πολιτιστικές
μειονότητες των Ελλήνων μουσουλμάνων και των τσιγγάνων και 4. τους
παλιννοστούντες/ ομογενείς.
1. Οι μετανάστες
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης η ιδιότητα του διεθνούς
μετανάστη αποδίδεται σε ένα πρόσωπο το οποίο "διαμένει σε ένα ξένο κράτος για μια
παρατεταμένη περίοδο".

-
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Στο ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι τουρίστες, οι προσκυνητές και όσοι
μετακινούνται κατά την άσκηση της εργασίας τους αφού κανείς από αυτούς δεν έχει
ως αρχικό σκοπό την επί μακρόν εγκατάσταση του σε μία άλλη χώρα.
Πρέπει, παρόλα αυτά, να διευκρινίσουμε ότι οι αρμόδιοι για την άσκηση της
μεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή κύρια τα κράτη-μέλη και πλέον με δειλά βήματα
η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιβάλλουν με διαφορετικό νομικό περιεχόμενο την
έννοια του μετανάστη. Ένας άλλος παράγοντας υπεισέρχεται για τον νομικό
χαρακτηρισμό της κατηγορία αυτής των πολιτών: η ιθαγένεια.
Θα λέγαμε ότι η επίσημη, νομική απόδοση του κοινωνικού όρου
"μετανάστης" εμπεριέχεται στη λέξη "αλλοδαπός". Ο Έλληνας νομοθέτης του
πρόσφατου νόμου 2910/2001, στην εισηγητική του έκθεση αναφέρεται στην
φιλοδοξία της χάραξης μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής και χρησιμοποιεί
πολλές φορές τον ανάλογο όρο.
Σε ολόκληρο, όμως, το κυρίως σώμα του νόμου και ιδίως στο κεφάλαιο των
ορισμών, ο όρος αυτός δεν προτιμάται. Άντ’ αυτού, προσδιορίζεται η ιδιότητα του
αλλοδαπού, η οποία αποδίδεται σε "κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική
ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια". Σημασία δεν φαίνεται να έχει ο σκοπός της
μετακίνησης του αλλοδαπού στην Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι δεν είναι Έλληνας.

Όλες αυτές οι κατηγορίες, όπως επίσης και τα μέλη μιας εθνοτικής ή
πολιτισμικής μειονότητας είναι πολύ συχνά θύματα πολλών μορφών διακρίσεων,
ενώ αποδεδειγμένα βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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2. Οι αιτούντες άσυλο και οι πολιτικοί πρόσφυγες

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Συνθήκη της Γενεύης της 28ης
Ιουλίου 1951, όπως συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης
Ιανουαρίου 1967, πρόσφυγας είναι "...κάθε πρόσωπο, το οποίο επειδή έχει
δικαιολογημένο φόβο διωγμού λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών
πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται έξω από τη χώρα
της υπηκοότητάς του και δεν μπορεί, ή εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν θέλει να
προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής".

Η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό από αρκετά μεγάλο
μέρος του πληθυσμού για λόγους χρώματος, θρησκείας, φυλής, εθνικότητας και για
διάφορους άλλους λόγους.
3. Πολιτιστικές Μειονότητες
Ως γνωστόν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα αναγνωρισμένες εθνικές
μειονότητες. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί οι οποίοι διακρίνονται με
βάσει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ξεχωριστές
ομάδες εντός της ελληνικής επικράτειας. Η μία από αυτές είναι αναμφίβολα η
επισήμως αναγνωρισμένη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι
Τσιγγάνοι που μόνο ως ιδιαίτερη πολιτιστική μειονότητα μπορεί να ορισθεί.
Οι δύο αυτές ομάδες παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία ως προς τα θέματα
του κοινωνικού αποκλεισμού. Για λόγους, όμως, πρακτικούς θα ήταν προτιμότερο
να εξεταστούν χωριστά οι δύο αυτές περιπτώσεις.

- 46 -

α. Οι Τσιγγάνοι
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ζουν περίπου 250.000
τσιγγάνοι και αποτελούν το 4% περίπου του πληθυσμού της χώρας, αν και τα
ανεπίσημα στοιχεία εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος. Ο
μισός πληθυσμός των τσιγγάνων είναι μόνιμα εγκατεστημένος, κυρίως στην περιοχή
γύρω από την Αθήνα, ενώ ο υπόλοιπος μισός είναι μετακινούμενος, συνήθεια η
οποία δεν είναι πλέον τόσο έντονη όσο παλαιότερα. Παράλληλα με τον ευρέως
γνωστό όρο Τσιγγάνοι, χρησιμοποιούνται και οι προσδιορισμοί Γύφτοι, Γκατζέ,
Κατσίβελοι, Ρόμι, και Σίντι σε μικρότερη βεβαίως συχνότητα στην Ελλάδα από ότι
ενδεχομένως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Οι πληθυσμοί αυτοί κατοικούν ως επί το πλείστων σε καταυλισμούς μέσα σε
αυτοσχέδια οικήματα και σκηνές σε περιοχές κοντά σε μικρά ή μεγάλα αστικά
κέντρα. Τα φαινόμενα γκετοποίησής είναι πολύ έντονα, ενώ παράλληλα οι τσιγγάνοι
υφίστανται σε μεγάλο βαθμό πράξεις αστυνομικής βίας και απόπειρες διώξεων και
απομακρύνσεως των κατασκηνώσεών τους από τις δημοτικές αρχές του τόπου τους.
Ακόμη, η έλλειψη κρατικής μέριμνας επί σειρά ετών, έχει ως αποτέλεσμα τις
άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης στο τόπο κατοικίας τους, απόρροια
βεβαίως και των παρενεργειών του συνολικού αποκλεισμού από όλες τις κοινωνικές
δραστηριότητες. Στην περίπτωση των Ρομ έχει εκπονηθεί ένας σημαντικός αριθμός
μελετών

και

προγραμμάτων,

που

αναδεικνύουν,

μέσα

από

στατιστικά

καταγεγραμμένα δεδομένα, τις καταστάσεις απόλυτης φτώχειας και τις διαδικασίες
κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση τις οποίες οι
άνθρωποι αυτοί βιώνουν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους.
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β. Η Μουσουλμανική μειονότητα
Με την Συνθήκη της Λοζάννης αναγνωρίζεται ως θρησκευτική μειονότητα, ο
τουρκικής καταγωγής πληθυσμός της Δυτικής Θράκης, ο οποίος σήμερα αποτελείται
από τις εξής εθνοτικές ομάδες: τους Τουρκογενείς, τους Πομάκους και τους
Τσιγγάνους. Κριτήριο για αυτή τη διάκριση είναι εκτός από επιστημονικές
εθνολογικές μελέτες και ο ίδιος ο αυτό-προσδιορισμός των μελών της καθεμιάς από
αυτές τις ομάδες.
Εκτός από την Δυτική Θράκη μικρότερες κοινότητες μουσουλμάνων
απαντώνται στην Ρόδο, στη Κω, ενώ στην Αθήνα κατοικούν πάνω από δέκα χιλιάδες
έλληνες μουσουλμάνοι, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν μεταναστεύσει από την Δ.
Θράκη. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, εξαιτίας ακριβώς της εθνοτικής-θρησκευτικής
τους ταυτότητας αντιμετωπίζουν διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού από την
αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, ενώ σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, σε
σύγκριση με τους μη μουσουλμάνους συμπολίτες τους, ζουν υπό το καθεστώς της
φτώχειας.
Σε πόλεις όπως η Κομοτηνή και η Ξάνθη κατοικούν σε ξεχωριστές συνοικίες,
όπου η διαφορά στο βιοτικό επίπεδο είναι περισσότερο από εμφανής για τον
επισκέπτη των περιοχών αυτών. Εγκλωβισμένοι επί σειρά ετών σε διπλωματικές
στρατηγικές για λόγους εθνικών πολιτικών συμφερόντων, μόλις πρόσφατα οι
μουσουλμάνοι της Θράκης γνωρίζουν κάποιες πρώτες απόπειρες στήριξης με μέτρα
που επιδιώκουν να προάγουν την κοινωνική ενσωμάτωση, κυρίως στο τομέα της
εκπαίδευσης και της απασχόλησης.
4. Ομογενείς
Πολλοί είναι οι έλληνες πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους από τις αρχές, ήδη, του προηγούμενου αιώνα, ο οποίος έχει
χαρακτηριστεί σαν "αιώνας των προσφύγων". Η προσφυγιά ήταν αποτέλεσμα των
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Βαλκανικών πολέμων (1912-1913), του Ά Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) και
του Ελληνοτουρκικού Πολέμου (1919-1922).
Ο αναγκαστικός εκπατρισμός των Ποντίων από την πρώην Οθωμανική
αυτοκρατορία κατέστησε

τους

έλληνες Πόντιους

ένα λαό-πρόσφυγα και

δημιούργησε πολυάριθμες κοινότητες Ποντίων στις χώρες της Πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, όπου και κατέφυγαν. Αποτέλεσμα Πολέμου και συγκεκριμένα του
επαναπροσδιορισμού των συνόρων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις γειτονικές τις
χώρες, είναι και οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι στα Νότια της Αλβανίας.
Στην Ελλάδα έχουν σήμερα επιστρέψει πάρα πολλοί ομογενείς από την
Αλβανία και την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Ο υπολογισμός του ακριβή αριθμού δεν είναι
δυνατός ενώ συχνά τα επίσημα στοιχεία δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα
στατιστικών μελετών. Ένας λόγος είναι βέβαια η δυνατότητα απόκτησης της
ελληνικής ιθαγένειας, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, για τους έλληνες ομογενείς
γεγονός που μπορεί να διαφοροποιήσει την κατηγορία κατάταξης. Μπορούμε
παρόλα αυτά να μιλάμε για 200.000 περίπου επαναπατρισθέντες από την Ε.Σ.Σ.Δ.
και για 150.000 τουλάχιστον βορειοηπειρώτες ομογενείς.
Από τα πρώτα χρόνια της επιστροφής των Ποντίων η ελληνική νομοθεσία
τους χαρακτήρισε ως "παλιννοστούντες και όχι ως πρόσφυγες αν και σε διάφορα
νομοθετικά κείμενα έχουν χρησιμοποιηθεί και όροι όπως, "έλληνες που έρχονται για
μόνιμη εγκατάσταση από κράτη της Ανατολικής Ευρώπης", "Παλιννοστούντες",
"Έλληνες Πόντιοι παλιννοστούντες της Πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.", Έλληνες Πόντιοι", και
"Ομογενείς από το εξωτερικό και επαναπατριζόμενοι Έλληνες". Στις περισσότερες
περιπτώσεις όμως από το 1980 μέχρι και σήμερα ο όρος "Παλιννοστούντες"
χρησιμοποιείται για τους Έλληνες Παλιννοστούντες Ομογενείς Ποντίους που
προέρχονται από τα Κράτη της Πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Για τους ομογενείς από την Αλβανία
χρησιμοποιείται είτε ο όρος "Ομογενείς από την Β. Ήπειρο", είτε ο όρος "Ομογενείς
από την Αλβανία".
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Η κρατική νομική προστασία για τους βορειοηπειρώτες έλληνες είναι
μικρότερης διάρκειας από αυτή που αποδίδεται στους Πόντιους με αποτέλεσμα να
βιώνουν εντονότερα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι ομογενείς από όπου και αν προέρχονται αντιμετωπίζουν σημαντικές
δυσκολίες προσαρμογής, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πρώτου διαστήματος μετά
την μετεγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Μέχρις ότου αποκτήσουν και επίσημα την
ιδιότητα του ομογενούς, η οποία τους εξισώνει με τους υπόλοιπους έλληνες πολίτες,
υπάγονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τους μετανάστες εργαζόμενους. Είναι
δηλαδή υποχρεωμένοι να εφοδιάζονται με την άδεια παραμονής και εργασίας και να
την ανανεώνουν σε ετήσια βάση.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Την τελευταία 10ετία οι κοινωνικές και ψυχολογικές μελέτες, όπως και οι
νομοθετικές παρεμβάσεις,

αποσκοπούν να

εξαλείψουν τις

αιτίες και τα

αποτελέσματα του κοινωνικού αποκλεισμού και να αποκαταστήσουν χιλιάδες
ανθρώπους που αδικούνται κοινωνικά. Χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν εξαιτίας του
αδικαιολόγητου στιγματισμού και καταλήγουν να επιβιώνουν στο περιθώριο της
κοινωνικής ζωής.
Τα άτομα που βιώνουν τον αποκλεισμό δοκιμάζονται σκληρά, συναντώντας
εμπόδια στην άσκηση των φυσικών δικαιωμάτων τους, όπως είναι η ελευθερία και η
αυτοπραγμάτωση, μέσα στην κοινωνία που ζουν. Η παραβίαση των ατομικών και
ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι γι’ αυτούς μια τραυματική εμπειρία, που τα
αναγκάζει να ζουν, πολλές φορές, σε συνθήκες εξαθλίωσης.
Οι κοινωνίες ανέκαθεν είχαν την τάση να συμπεριφέρονται μειωτικά στους
ανθρώπους που παρουσίαζαν κάποια «διαφορετικότητα», όπως για παράδειγμα
στους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους ψυχικά άρρωστους κ.ά. Η «διαφορετικότητα»
του ατόμου και η ένταξή του σε αριθμητικά μικρότερες πληθυσμιακές ομάδες, λόγω
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των

διαφορετικών χαρακτηριστικών

(φυλετικών,

κοινωνικών,

οικονομικών,

επαγγελματικών κ.ά.), αποτελούν από τα κυριότερα στοιχεία του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Η κοινωνία και οι δομές της ίδιας της περιοχής, όπου εγκαθίστανται οι
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, προσπαθούν να επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες,
ώστε να επιτυγχάνεται η συνοχή που στηρίζεται στη μονοπολιτισμικότητα. Συχνά, η
άρνηση εκ μέρους των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων να αποδεχθούν τα
πρότυπα συμπεριφοράς στο χώρο υποδοχής παραπέμπει σχεδόν αυτόματα σε μια
θέση αδυναμίας, σε μια κατάσταση «ευπάθειας» του ατόμου στο κοινωνικό πεδίο,
καταλήγει

σε

στερεότυπα,

προκαταλήψεις,

κατηγοριοποιήσεις,

κοινωνικές

κατασκευές για τα χαρακτηριστικά της φυλής, του φύλου, της υγείας κ.ά., που δεν
επιτρέπουν και, ορισμένες φορές, απαγορεύουν στις ευπαθείς ομάδες να
διατηρήσουν τις θέσεις τους στη συλλογική ζωή, γεγονός που αναπτύσσει την
επιθετικότητα και την παραβατικότητα. Αυτές οι συμπεριφορές εντείνουν ιδιαίτερα
τις προκαταλήψεις και το φόβο του ευρύτερου πληθυσμού. Από την άλλη, ακόμα και
στην περίπτωση που το κοινωνικά αποκλεισμένο άτομο, κυρίως το νέο σε ηλικία,
επιθυμεί να υπαχθεί στον ευρύτερο πληθυσμό, απορρίπτεται από την περιβάλλουσα
κοινωνία, γεγονός που το ακυρώνει και κάμπτει την αυτοπεποίθησή του.
Έτσι, οι ψυχοκοινωνικές μειονεξίες και τα αρνητικά συναισθήματα
αποτελούν καταστάσεις αρκετά συνηθισμένες στις ευπαθείς ομάδες. Κυρίαρχο
συναίσθημα των ομάδων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι το άγχος,
συνέπεια της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται
αιτία θυμού, οργής, επιθετικότητας, βίας, αλλά και κατάθλιψης
Συνηθισμένο συναίσθημα στα «θύματα» του κοινωνικού αποκλεισμού είναι,
επίσης, η ματαίωση. Μπροστά τους ορθώνεται η αδυναμία να έχουν προσδοκίες για
τη ζωή και να κάνουν όνειρα έξω από τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Το αίσθημα
της ματαίωσης μειώνει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και καθιστά ιδιαίτερα
εύθραυστη την κοινωνική ταυτότητα του ατόμου. Επίσης, πολλά άτομα βιώνουν
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συναισθήματα ενοχής, επειδή δεν είναι σε θέση να προσφέρουν τόσο σε ατομικό όσο
και σε οικογενειακό επίπεδο τη δυνατότητα μιας ποιοτικής ζωής.
Παράλληλα, η απομάκρυνση από τη χώρα καταγωγής δημιουργεί
συναισθήματα απώλειας και πένθους, ενώ τα συναισθήματα πικρίας είναι
συνηθισμένα λόγω της ζωής των ατόμων αυτών, συνήθως, κάτω από τα όρια της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τέλος, η αρνητική θέση του ευρύτερου πληθυσμού για
την ασθένεια, την αναπηρία, την καταγωγή οδηγεί στη μοναξιά και την απομόνωση.
Πολλές φορές τα άτομα αυτά αναπτύσσουν, ως επιλογή και ως στρατηγική άμυνας,
την αυτοαπομόνωση και τον αυτοαποκλεισμό, προκειμένου να αποφύγουν το φόβο
της απόρριψης
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» ταυτίζεται πολύ συχνά, ενώ δεν θα
έπρεπε, με την έννοια της «φτώχειας». Η φτώχεια δεν αποτελεί τη φυσική συνέπεια
της διαφορετικότητας, αλλά είναι μία, μεταξύ άλλων, κατάσταση, ικανή να
προκαλέσει ή να εντείνει μία διαδικασία αποκλεισμού (ιδωμένη ως ένα σύνολο από
γεγονότα), καθώς και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, ο παράγοντας
της φτώχειας δεν είναι από μόνος του αρκετός να οδηγήσει σε κοινωνικό
αποκλεισμό, εφόσον είναι πιθανό ορισμένοι άλλοι παράγοντες να διακόψουν αυτή
τη διαδικασία, όπως η χορήγηση επιδομάτων από το κράτος ή η οικονομική στήριξη
από μέλη της οικογένειας.
Σύμφωνα με τον Sen (στον Quesada, 2001), ο οποίος εισάγει την έννοια της
δυνατότητας, διευρύνοντας την έννοια της φτώχειας, η φτώχεια συνδυάζει την
έλλειψη εισοδήματος με την απουσία δυνατοτήτων να αποκτήσει το άτομο
εισοδήματα ή να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που θα το ενσωματώσουν
κοινωνικά. Ο ορισμός του Townsend για τη φτώχεια αναφέρεται σε άτομα,
οικογένειες και ομάδες που διαθέτουν πόρους κάτω του μέσου όρου, μη έχοντας τη
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δυνατότητα να ακολουθούν έναν ικανοποιητικό τρόπο διαβίωσης, ενώ δεν διαθέτουν
τις ανέσεις που είναι συνηθισμένες ή εγκρίνονται από τις κοινότητες.
Έτσι, η έννοια του «κοινωνικού αποκλεισμού» υπερβαίνει την έννοια της
«φτώχειας», καθώς η φτώχεια συνδέεται κυρίως με τη στέρηση λόγω χαμηλού
εισοδήματος, ενώ ο κοινωνικός αποκλεισμός θίγει άτομα και σύνολα, τα οποία
γίνονται

αντικείμενα

περιθωριοποίησης

(αποξένωσης

και

απομόνωσης),

τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά πεδία: στο οικονομικό, το
πολιτισμικό, το πολιτικό και το πεδίο των κοινωνικών συναναστροφών. Επομένως, η
έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού δεν εμπεριέχει απλά, αλλά υπερβαίνει την
οικονομική διάσταση. Οι άνθρωποι που αναφέρονται ως κοινωνικά αποκλεισμένοι
δεν είναι μόνο οικονομικά φτωχοί, αλλά ανήκουν, επίσης, σε κοινωνικές ομάδες, οι
οποίες, λόγω της εθνικότητας, της κουλτούρας και της ταυτότητάς τους,
αναγνωρίζονται ελάχιστα και ασκούν μικρή επιρροή και δύναμη στην κοινωνία.
Συμπερασματικά, η διαφορά μεταξύ εισοδηματικής φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού αντιστοιχεί, κατά κάποιον τρόπο, στη διαφορά μεταξύ ενός «ελάχιστου
βιολογικής συντήρησης» και ενός «ελάχιστου κοινωνικής ύπαρξης», με την έννοια
ότι «κοινωνική ύπαρξη» δεν σημαίνει απλά τη βιολογική συντήρηση του ατόμου,
αλλά τη δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Πρόκειται,
ουσιαστικά, για το δημοκρατικό περιεχόμενο του κοινωνικού κράτους και ο
κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μέτρο του δημοκρατικού ελλείμματος μιας
κοινωνίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εθνικές αρχές για μεγάλο
χρονικό διάστημα -και ιδιαίτερα στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες - θεωρούσαν
τη φτώχεια ως ''κατάλοιπο του παρελθόντος'' που θα εξαφανιζόταν με την πρόοδο
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και την ανάπτυξη. Η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από τις βελτιώσεις που επέφερε η
κοινωνική πολιτική στη γενική ευημερία του πληθυσμού.
Η εικόνα αυτή άλλαξε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με τις οικονομικές,
τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές που συντελέσθηκαν και οδήγησαν στην
εμφάνιση νέων μορφών φτώχειας που συνδυάσθηκαν και με το φαινόμενο της
περιθωριοποίησης, αυτό που δηλαδή καθιερώθηκε στις μέρες μας να ονομάζεται ως
"κοινωνικός αποκλεισμός". Ο όρος αυτός, με μεγαλύτερη σαφήνεια απ' ότι η έννοια
της φτώχειας που συχνότατα παραπέμπει αποκλειστικά και μόνο στο χαμηλό
εισόδημα, δίνει έμφαση στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των μηχανισμών που
εμποδίζουν τη συμμετοχή ατόμων και ομάδων, ακόμη και ολόκληρων περιοχών σε
κοινωνικά δικαιώματα που χαρακτηρίζουν την κοινωνική τους ένταξη και επομένως
την ταυτότητα τους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν υποδηλώνει απλώς ανεπάρκεια
οικονομικών πόρων, ενώ επεκτείνεται ακόμη και πέρα από την απλή συμμετοχή
στην απασχόληση.

Αντικατοπτρίζεται και εκδηλώνεται στη στέγαση, την

εκπαίδευση, την υγεία, την πρόσβαση στις υπηρεσίες κ.α. Η παράλληλη και
αλληλένδετη εξέλιξη των φαινομένων της φτώχειας και του αποκλεισμού κατά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, επιβάλλει όπως, σε μια συζήτηση για την εξεύρεση
μέτρων καταπολέμησης της φτώχειας, ληφθεί υπ’ όψιν και ο κοινωνικός
αποκλεισμός. Όποια μέτρα και αν εξευρεθούν πρέπει να αντιμετωπίζουν την
φτώχεια και τον αποκλεισμό ως δίπτυχο αδιαίρετο. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος
τα μέτρα αυτά να μην αγγίξουν όσους φτωχούς είναι και κοινωνικά αποκλεισμένοι.
Εν όψει των ανωτέρω, διατυπώνονται οι επόμενες επισημάνσεις για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας:
α) Ανάμεσα στους παράγοντες που οδηγούν στη φτώχεια, ιδιαίτερα έντονη επίδραση
έχει η ανεργία, ακόμη και αν δεν αποτελεί πάντα την αρχική αιτία. Η μείωση της
λοιπόν πρέπει να μας απασχολήσει, εξαρτάται δε καθοριστικά από την ανάπτυξη και
από την ικανότητα της οικονομίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας ταχύτερα απ' ότι
αυξάνεται το εργατικό δυναμικό. Αυτό σημαίνει δημιουργία συνθηκών κατάλληλων
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για προσέλκυση επενδύσεων και θεσμών εναρμονισμένων με τις απαιτήσεις των
νέων δεδομένων της οικονομικής δραστηριότητας.
β) Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που να
απευθύνονται ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες και επιρρεπείς στην φτώχεια ομάδες του
πληθυσμού που είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι
άνεργοι και ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται πριν τη συνταξιοδότηση, καθώς επίσης
και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σ' αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι η δημιουργία δομής που θα ασχολείται
αποκλειστικά με τον κεντρικό και σε βάθος σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης είναι
απαραίτητη. Η έλλειψη συντονισμένης προσπάθειας για το σχεδιασμό πολιτικών
απασχόλησης, όπου εκ των πραγμάτων δεν αξιοποιούνται τα ερευνητικά δεδομένα ή
οι εμπειρίες άλλων χωρών, οδηγεί στη διαφυγή πολύτιμων πόρων, στη μη
αξιοποίηση άλλων και τελικά στην πρόχειρη και αποσπασματική αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας. Άλλωστε, η κατ' έτος υποχρέωση της χώρας μας έναντι
της Κοινότητας για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση,
επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων προς την κατεύθυνση αυτών και δίνει ένα περαιτέρω
κίνητρο δραστηριοποίησης των εμπλεκομένων φορέων.
Είναι επίσης αναγκαίος και άμεσος ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων
υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες
της ανεργίας και της αγοράς εργασίας.
γ) Όπως έχει ήδη λεχθεί, τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης είναι σημαντικοί παράγοντες φτώχειας διότι αν μη τι άλλο καθιστούν
δυσχερή την εξεύρεση ή και τη διατήρηση απασχόλησης, κυρίως σε περιόδους
οικονομικής κρίσης ή ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης.
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Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής

κατάρτισης,

πρέπει

να

προσαρμοστούν

προκειμένου

να

παρακολουθήσουν τα νέα δεδομένα. Θεωρείται συνεπώς απαραίτητο:
- η επανεξέταση του εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου αφ' ενός να καταστεί
πιο προσβάσιμη για το σύνολο του πληθυσμού και όλες τις βαθμίδες της και αφ'
ετέρου, του εκσυγχρονισμού του επιπέδου σπουδών.
- ο σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο ενός καθολικού, ανοικτού, ευέλικτου και εύκολα
προσαρμόσιμου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και
- η προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης- κατάρτισης στα νέα επαγγέλματα
και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να πάρει τη μορφή
συνεχούς παρακολούθησης και ανάλογης εναρμόνισης με τις εξελίξεις.
δ) Είναι απαραίτητη η αξιοποίηση της εμπειρίας από τη μέχρι τώρα εφαρμογή των
κοινοτικά

χρηματοδοτούμενων

πολιτικών

απασχόλησης.

Πρέπει

να

γίνει

κωδικοποίηση των πολιτικών απασχόλησης ή άλλων ενεργειών για την στήριξη των
κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων που έγιναν με την χρηματοδότηση του Β' ΚΠΣ
και, αφού αυτές αξιολογηθούν, να εκδοθεί φυλλάδιο καλών πρακτικών προκειμένου
να αξιοποιηθεί η εμπειρία του παρελθόντος στο νέο ΚΠΣ από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η φιλοσοφία ενός
ευρύτερου σχεδιασμού που να εξασφαλίζει την καινοτομία, την ευελιξία και την
αποτελεσματικότητα και να αποφευχθεί η κατασπατάληση πολυτίμων πόρων και η
αποφυγή προβλημάτων του παρελθόντος.
Επιπροσθέτως, μετά την αξιολόγηση των ενεργειών του Β' ΚΠΣ και
ιδιαίτερα αυτών που αφορούν προγράμματα σχετικά με την καταπολέμηση της
φτώχειας και του αποκλεισμού πρέπει να εκδοθεί κατάλογος ‘‘καλών πρακτικών''
προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πετυχημένες ενέργειες, ώστε να μην υπάρξει
απώλεια πολύτιμου χρόνου και πόρων σε νέους πειραματισμούς. Το θέμα αυτό
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επισημαίνει με άλλα λόγια και το Συνοπτικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2000-2006 τονίζοντας ότι ‘‘η αξιολόγηση είναι ο καλύτερος κριτής για την ανάπτυξη
μοντέλων δράσης των διαφόρων φορέων’’.
ε) Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τον αγροτικό τομέα ο οποίος τα
τελευταία χρόνια εμφανίζει σαφώς αρνητικές τάσεις στον τομέα της απασχόλησης.
Η Ο.Κ.Ε. έχει διατυπώσει αναλυτικά τις απόψεις για το θέμα αυτό σε ειδική Γνώμη
Πρωτοβουλίας.
στ) Συνέχιση της προσπάθειας για μείωση του άδηλου τομέα της οικονομίας με την
κατάλληλη φορολογική αλλά και κοινωνικοασφαλιστική πολιτική. Μικρότερος
άδηλος τομέας σημαίνει περισσότεροι πόροι για κοινωνική πολιτική αλλά και
υπεύθυνους και αλληλέγγυους πολίτες μιας κοινωνίας.
ζ) Πρέπει να επανεξετασθεί το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα με
γνώμονα τα καινούργια δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και ζητούν λύση (ανεργία,
δημογραφικό, ατονία των παραδοσιακών δεσμών, μετανάστευση κ.α.). Σ' αυτό το
πλαίσιο είναι απαραίτητη η καταγραφή της φτώχειας προκειμένου να διαμορφωθούν
σχετικές πολιτικές προς τους δικαιούχους αλλά και να αποτραπεί η απάτη. Προς
αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν οι κοινωνικοί φορείς και μη
κερδοσκοπικοί και εθελοντικοί οργανισμοί οι οποίοι θα δρουν επικουρικά με το
κράτος.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι εκτός από τους πόρους που
χρειάζονται για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής κυρίως απαιτούνται και θεσμοί
που θα την υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο
πολλοί άνθρωποι να μη γνωρίζουν τα δικαιώματα τους, που στην περίπτωση των
κοινωνικά αποκλεισμένων το θέμα θεωρείται μείζον για την κοινωνική τους
ενσωμάτωση.
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η) Αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας προκειμένου
να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες, όπως η μακροχρόνια ανεργία των νέων ή
ηλικιωμένοι εργαζόμενοι που βρίσκονται στα πρόθυρα της σύνταξης. Επί πλέον
πρέπει να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης.
θ) Σχεδιασμός πολιτικής

σε εθνικό

επίπεδο για την

αντιμετώπιση

της

μετανάστευσης. Όπως είναι γνωστό η υποδοχή μεταναστών στην Ελλάδα είναι
φαινόμενο πρωτόγνωρο και φαίνεται ότι συμβάλλει εκτός των άλλων στην εμφάνιση
φτώχειας και καινούριων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι γεγονός ότι η
απλή καταγραφή-νομιμοποίηση ορισμένων αλλοδαπών εργαζομένων στη χώρα μας
δεν λύνει το πρόβλημα το οποίο απ' ότι φαίνεται στο μέλλον θα λάβει εκρηκτικές
διαστάσεις. Κι αυτό διότι υπάρχει μεγάλος αριθμός παράνομων αλλοδαπών που δεν
χαίρουν δικαιωμάτων και προστασίας. Επί πλέον δεν υπάρχει μέριμνα για την
υποδοχή των μεταναστών τις συνθήκες στέγασης, εκπαίδευσης ή ακόμη και
ενσωμάτωσης των ήδη νομιμοποιημένων. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι αφενός η
Ελλάδα κατέστη χώρα υποδοχής μεταναστών χωρίς να είναι προετοιμασμένη για το
μέγεθος που δέχεται καθημερινά και αφετέρου όπως αποδεικνύεται και από την
εμπειρία των λοιπών χωρών της Νότιας Ευρώπης που αποτελούν νέες
μεταναστευτικές ζώνες το θέμα είναι πολύπλοκο και δύσκολο στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή του.
Από την άλλη πλευρά όμως επειδή είναι δεδομένο ότι ειδικά στους
μετανάστες, η φτώχεια που δεν καταπολεμάται επαρκώς ή έγκαιρα, ενέχει τον
κίνδυνο να οδηγήσει ακόμη ταχύτερα στην περιθωριοποίηση και στον αποκλεισμό
με ανεξέλεγκτα για την κοινωνία και για τη χώρα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό,
χρειάζεται χάραξη μεταναστευτικής πολιτικής (περιλαμβανομένων των θεμάτων της
ιθαγένειας) ανάλογα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας αλλά και
εναρμονισμένη ταυτόχρονα με την εξωτερική της πολιτική.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο των ραγδαίων οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών
μεταβολών που σημειώθηκαν τις τελευτές δεκαετίες, η φτώχεια και ο κοινωνικός
αποκλεισμός αποτελούν φαινόμενα τα οποία έχουν πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές
διαστάσεις στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ύπαρξή τους συνδέεται με καταστάσεις
ανεπάρκειας

εισοδήματος,

αποστέρησης

υλικών

και

κοινωνικών

πόρων,

περιορισμού των κοινωνικών δικαιωμάτων και αδυναμίας των πολιτών να
εξασφαλίσουν ένα επίπεδο διαβίωσης τέτοιο που θα τους επιτρέπει να συμμετέχουν
ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η φτώχεια στη χώρα μας είναι ταυτόχρονα
συνάρτηση τόσο των βασικών χαρακτηριστικών των υπευθύνων των νοικοκυριών
(της ηλικίας, του φύλου, του εκπαιδευτικού επιπέδου, κλπ.) όσο και της θέσης των
μελών τους στην αγορά εργασίας (άτομα χωρίς απασχόληση, φτωχοί εργαζόμενοι,
κλπ.).
Η έκταση και η βαρύτητα των κοινωνικών προβλημάτων που ανακύπτουν ως
αποτέλεσμα

των

παραπάνω

περιορισμών

αποτέλεσαν

το

έναυσμα

του

προβληματισμού που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπάρχουσας εργασίας. Στη
συγκεκριμένη εργασία λοιπόν παρουσιάστηκαν οι διαστάσεις του φαινομένου της
φτώχειας στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της
Eurostat. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών προκύπτει ότι η χώρα μας
εντάσσεται στην ομάδα χωρών της ΕΕ15 (αλλά και της Ένωσης των 25) με τα
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας καθώς, το 2007 το 20% του πληθυσμού της διέμενε
σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το όριο φτώχειας (έναντι 16%
στην ΕΕ25 και 17% στην ΕΕ15). Το ποσοστό αυτό είχε από το 2004 έως και το 2006
αυξητικές τάσεις στην χώρα μας, ενώ μια μικρή μείωση καταγράφεται από το 2006
στο 2007 (20% το 2007, 21% το 2006, 19,6% το 2005 και 20% το 2004). Επίσης
προκύπτει ότι ένα μεγάλο τμήμα των φτωχών ζουν σε δύο κυρίως τύπους
οικογενειών, τις μονογονεϊκές και τις πολύτεκνες.
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Από την άλλη παρουσιάστηκε ο κοινωνικός αποκλεισμός που αποτελεί ένα
πολυδιάστατο και δυναμικό φαινόμενο, που απορρέει από την περιορισμένη
πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (π.χ. εκπαίδευση, υγειονομική
περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.), η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην
οικονομική ανέχεια και περιθωριοποίηση. Στα πλαίσια του αποκλεισμού αυτού
δημιουργήθηκαν ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων που διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο από κάποιες άλλες και παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
αποτελέσουν «θύματα» του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι
τσιγγάνοι, οι ομογενείς, οι αιτούντες άσυλο, η μουσουλμανική μειονότητα και
διάφορες άλλες ομάδες όπως τα άτομα με κινητικά και διανοητικά προβλήματα.
Στην Ελλάδα αυτές οι ομάδες έχουν περιθωριοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό με
αποτέλεσμα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού να αυξηθεί.
Παρόλο την αύξηση όμως των δύο αυτών φαινομένων υπάρχουν διάφορες
πολιτικές που αν πραγματοποιηθούν θα μειωθούν ως ένα βαθμό οι διαστάσεις του.
Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές είναι: η μείωση της ανεργίας, η προσαρμογή του
εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής κατάρτισης στα νέα δεδομένα, η
επανεξέταση του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, ο
σχεδιασμός πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και διάφορες άλλες
πολιτικές.
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