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Κύριο άρθρο
Η ΕΟΚΕ τιμά τους υπέρμαχους των ευρωπαϊκών αξιών
Αγαπητοί αναγνώστες,
Η απονομή του Βραβείου της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί, κάθε χρόνο, μια
σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική που το απονέμει, αλλά
και για όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες, με το έργο τους,
συμβάλλουν στη βελτίωση της συνύπαρξης στην Ευρώπη. Πράγματι, η ευρωπαϊκή
κοινωνία των πολιτών, με όλη την ποικιλομορφία και τον πλούτο της, είναι αυτή που
συμβολικά προβάλλεται και τιμάται με το βραβείο αυτό.
Έτσι λοιπόν, το φετινό βραβείο, που είναι αφιερωμένο στο Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, συγκέντρωσε περί τους 150 υποψηφίους από 27
χώρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς, με πολύ διαφορετικές
προσεγγίσεις. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί ωραιότατη
απόδειξη της δυναμικής της κοινωνικής μας δράσης.
Επιλέξαμε να ερμηνεύσουμε την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ευρεία
έννοια του όρου, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο τα καλλιτεχνήματα, αλλά και την άυλη
κληρονομιά και τις ευρωπαϊκές αξίες, και ιδιαίτερα τον διαμοιρασμό, την αλληλεγγύη,
την εργασία και την ανοχή. Σε αυτές κυρίως τις αξίες θέλησε να δώσει προτεραιότητα
η ΕΟΚΕ.
Όπως θα διαπιστώσετε σε αυτό το ειδικό τεύχος, οι αξίες αυτές έχουν εξέχοντα ρόλο
στις δραστηριότητες των βραβευμένων μας.
Ο συνεταιρισμός Aria Nuova/Ecomusem επιδιώκει να καταστήσει τα καλλιτεχνήματα
της περιοχής του στην Ιταλία προσβάσιμα για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες ώστε να βελτιώσει, μέσω της αισθητικής
εμπειρίας και της απόλαυσης του ωραίου την ποιότητα ζωής τους.
Ο Taste of Danube αναπτύσσει δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων από πολύ διαφορετικές χώρες, ηλικίες και ορίζοντες, μέσω του
διαμοιρασμού αυτού που αποτελεί ό,τι πιο ουσιαστικό και δημοκρατικό υπάρχει στη διατροφική μας κουλτούρα: το ψωμί.
Οι Swans με το έργο τους δίνουν τη δυνατότητα σε νέες γυναίκες, που είναι ιδιαίτερα χαρισματικές, αλλά δυσκολεύονται να
αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, να μπορέσουν να αναλάβουν τους ρόλους που αντιστοιχούν στο ύψος
των ικανοτήτων τους και τους οποίους, χωρίς αυτή την ώθηση, χωρίς αυτή τη χειρονομία κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν θα
μπορούσαν ενδεχομένως ποτέ να προσεγγίσουν.
Οι Balkans without Borders, από την πλευρά τους, χρησιμοποιούν ως μέσον το σινεμά, μια ευρωπαϊκή εφεύρεση που τροφοδοτεί
μια μεγάλη βιομηχανία, για να περάσουν μηνύματα ειρήνης στη νεολαία μιας περιοχής χειμαζόμενης από τον πόλεμο. Σε αυτή
την ανταλλαγή πολιτιστικών πόρων, είδαμε ωραίες παραλλαγές του ευρωπαϊκού ιδεώδους.
Δυο λόγια, τέλος, για την οργάνωση Safe Passage. Με το βραβείο αυτό θελήσαμε να ανταμείψουμε την αξιολογότατη
προσπάθεια που καταβάλλει η οργάνωση αυτή για να καταπολεμήσει τη μάστιγα των παράνομων διακινητών και να προσφέρει
ασφαλείς και νόμιμες οδούς στα ανθρώπινα όντα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τραγικές συνθήκες. Η Ευρώπη τούς
χρειάζεται. Απονέμοντάς τους το βραβείο αυτό, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι, ακόμη και μετά το Brexit, η ΕΟΚΕ θα διατηρήσει
και θα συνεχίσει να καλλιεργεί δεσμούς με τη βρετανική κοινωνία των πολιτών.
Isabel Caño Aguilar
Αντιπρόεδρος, αρμόδια για θέματα επικοινωνίας

Νέες εκδόσεις
Φυλλάδιο για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών
Η ΕΟΚΕ έχει δημοσιεύσει φυλλάδιο στο οποίο παρουσιάζονται οι πέντε
βραβευμένες συμμετοχές, με γενικότερες πληροφορίες για το Βραβείο της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Μπορεί να τηλεφορτωθεί στη διεύθυνση:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-18-295-en-n.pdf

Νέα της ΕΟΚΕ
Η γερμανική οργάνωση Danube-Networkers for Europe τιμήθηκε με το Βραβείο
της ΕΟΚΕ για την Κοινωνία των Πολιτών για το 2018
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) τίμησε στις 13
Δεκεμβρίου πέντε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τα εξαιρετικά
εγχειρήματά τους, τα οποία συμβάλλουν στην επιβεβαίωση των ευρωπαϊκών
αξιών, την ανάδειξη της ποικιλομορφίας των πολλών ταυτοτήτων της Ευρώπης
και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσο που ενώνει εκ νέου
τους Ευρωπαίους.
Το γερμανικό εγχείρημα «Tastes of Danube – Bread Connects» (Γεύσεις του Δούναβη Το ψωμί ως συνδετικός κρίκος) της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Danube-Networkers
for Europe (DANET), έλαβε το πρώτο βραβείο ύψους 14.000 EUR. Οι λοιπές τέσσερις
πρωτοβουλίες, SWANS από τη Γερμανία, Eco Museo (Οικο - Μουσείο) από την Ιταλία, Safe
Passage (Ασφαλές Πέρασμα) από το Ηνωμένο Βασίλειο και Balkans Beyond Borders
(Βαλκάνια χωρίς Σύνορα) από την Ελλάδα έλαβαν εκάστη 9.000 EUR.

«Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι το βραβείο αυτό θα συμβάλει στην
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης και την πληθώρα και τον πλούτο των ευρωπαϊκών
ταυτοτήτων. Επιδιώκει να προωθήσει έργα που ενισχύουν την κοινή αίσθηση του ανήκειν και του κοινού σκοπού μέσω και με χρήση
της πολυμορφίας. Επιθυμεί να ενισχύσει την προβολή των πολυάριθμων εγχειρημάτων που, ανά την Ευρώπη, προωθούν ευρωπαϊκές
αξίες όπως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την
ισότητα και το κράτος δικαίου. Τέλος, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους ιδιώτες και τις οργανώσεις που αγωνίζονται καθημερινά για
μια Ευρώπη βασισμένη σε αυτές τις αξίες», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής
στις Βρυξέλλες.
Η ιδέα πίσω από το βραβευμένο εγχείρημα της DANET «Tastes of Danube – Bread Connects (Γεύσεις του Δούναβη - Το ψωμί ως
συνδετικός κρίκος) συνίσταται στην εμπειρία του ψωμιού ως κοινής απτής πολιτιστικής κληρονομιάς που ενώνει τους ευρωπαϊκούς
λαούς σε όλη την πολυμορφία τους. Μέρος του εγχειρήματος ήταν η διοργάνωση δραστηριοτήτων και φεστιβάλ αρτοποιίας σε
διάφορες παραδουνάβιες χώρες, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, εθνοτήτων και κοινωνικών υποβάθρων.
Ενώ η DANET εδρεύει στη Γερμανία, υπάγονται σε αυτήν διάφορες μη κερδοσκοπικές εκπαιδευτικές οργανώσεις και ειδήμονες από
παραδουνάβιες χώρες, μεταξύ άλλων, από την Αυστρία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και την
Ουγγαρία. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία προωθεί την καινοτόμο μάθηση και την κοινωνική συμμετοχή για όλους τους
πολίτες, η DANET ελπίζει ότι το εγχείρημά της θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές πολιτιστικές ρίζες στην
περιοχή του Δούναβη και την Ευρώπη, δίνοντας ώθηση στον διάλογο και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των διαφορετικών
γενεών και πολιτισμών στην Ευρώπη.
Κατά την παραλαβή του βραβείου, η πρόεδρος της DANET κ. Carmen Stadelhofer δήλωσε: «Το ψωμί ήταν πάντα σύμβολο
κοινοκτημοσύνης και συνιδιοκτησίας. Με το έργο μας επιθυμούμε να καταρρίψουμε εμπόδια και να συμβάλουμε στην οικοδόμηση
μιας αλληλέγγυας και ειρηνικής Ευρώπης. Εργαζόμαστε από τη βάση προς τα άνω και καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να
εξασφαλισθεί η συμμετοχή όλων. Φέρνουμε κοντά διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα έρχονταν σε
επαφή. Φέρνουμε κοντά ηλικιωμένους και νέους και συμβάλλουμε στην ένταξη ατόμων που πιθανόν να δυσκολεύονται να βρουν τη
θέση τους στην κοινωνία. Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί τεράστια αναγνώριση και μεγάλη τιμή για τις πολυάριθμες οργανώσεις
και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο.»
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο των βραβευμένων πρωτοβουλιών εδώ.

Άλλη μία βραβευθείσα υποψηφιότητα ήταν η πρωτοβουλία SWANS, η πρώτη στο είδος της στη Γερμανία. Απαρτίζεται από ομάδα
εθελοντριών, διοργανώνει σεμινάρια σταδιοδρομίας και ηγεσίας για πολλά υποσχόμενες πανεπιστημιακές φοιτήτριες από
οικογένειες μεταναστών και για έγχρωμες γυναίκες, με στόχο να τις βοηθήσουν να βρουν τη θέση εργασίας που αξίζουν και να
τερματιστεί η διακριτική τους μεταχείριση στην αγορά εργασίας.
Το βραβευθέν ιταλικό εγχείρημα Eco Museum αποτελεί πρωτοβουλία του κοινωνικού συνεταιρισμού Aria Nuova. Βοηθά ασθενείς με
ψυχικές νόσους από οικιστικές μονάδες να βιώσουν από πρώτο χέρι την τέχνη και τον πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας το οικουμενικό
δικαίωμα στον πολιτισμό.
Η πολιτιστική εκστρατεία «80 χρόνια μετά, τα παιδιά πρόσφυγες εξακολουθούν να χρειάζονται Ασφαλές Πέρασμα» της βρετανικής
οργάνωσης Safe Passage επιδιώκει την οικοδόμηση ισχυρότερης δημόσιας στήριξης για τους σημερινούς πιο νεαρούς πρόσφυγες,
συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με το Kindertransport, μια μαζική προσπάθεια διάσωσης την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου κατά την οποία Βρετανοί πολίτες φιλοξένησαν παιδιά που αναζητούσαν καταφύγιο από τις ναζιστικές διώξεις. Η οργάνωση
Safe Passage έχει μέχρι στιγμής βοηθήσει περισσότερα από 1 500 παιδιά να βρουν καταφύγιο μέσω ασφαλών και νόμιμων οδών
μετανάστευσης.
Η ελληνική νικήτρια πρωτοβουλία είναι ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που διευθύνει η οργάνωση Balkans Beyond Borders .
Στο φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη των Βαλκανίων, παρουσιάζονται έργα δημιουργών από τα
Βαλκάνια και πέραν αυτών. Στα πλαίσια αυτού η τέχνη χρησιμοποιείται ως μέσο χειραφέτησης για την υπέρβαση των διαφορών που
είναι βαθιά ριζωμένες στην ταραγμένη ιστορία των Βαλκανίων.
Το Βραβείο της ΕΟΚΕ για την Κοινωνία των Πολιτών, που φέτος εορτάζει την ιστορική 10η έκδοσή του, προσέλκυσε 150
υποψηφιότητες από 27 κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που μαρτυρά τον τεράστιο ενθουσιασμό με τον οποίο η κοινωνία των πολιτών σε
κάθε γωνιά της ΕΕ προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά. Με το βραβείο, η ΕΟΚΕ ελπίζει να τονώσει το
προσανατολισμένο στην κοινότητα έργο των βραβευθέντων οργανώσεων και ιδιωτών.
Το βραβείο απονέμεται στις «κορυφαίες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών», και κάθε χρόνο επιλέγεται διαφορετική
θεματική, η οποία καλύπτει σημαντικό τομέα των εργασιών της ΕΟΚΕ. Το βραβείο του 2017 ήταν αφιερωμένο στην «καινοτόμο
επιχειρηματικότητα που προωθεί την ένταξη μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας».

«Tastes of Danube – Bread connects» (Γεύσεις του Δούναβη – Στο ψωμί έχουμε
εμπιστοσύνη)
Εάν επιθυμείτε να ενστερνιστούν οι Ευρωπαίοι την ιδέα μιας ενωμένης και ειρηνικής
Ευρώπης, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των απλών ανθρώπων, λέει η Eva Hrabal
από τη νικήτρια οργάνωση

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας.
Tastes of Danube: Το βραβείο είναι μια τεράστια αναγνώριση των προσπαθειών που
καταβάλλουμε για να συγκεντρώσουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας, εθνότητας και κοινωνικού
υπόβαθρου σε όλες τις χώρες του Δούναβη, να τους ενώσουμε γύρω από το θέμα του
ψωμιού και να τους ενημερώσουμε για τις κοινές πολιτιστικές μας ρίζες στην περιφέρεια
του Δούναβη και στην Ευρώπη. Αποτελεί τεράστια αναγνώριση και μεγάλη τιμή για τις
πολυάριθμες οργανώσεις και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο, ιδίως για τους
εθελοντές. Θα δώσει ισχυρή ώθηση στη διεύρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και στην οικοδόμηση μιας πολιτιστικής «διαδρομής
του ψωμιού» σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το βραβείο θα ενισχύσει τη διαπολιτισμική μας φιλία κατά μήκος του Δούναβη, θα
ενθαρρύνει και άλλους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές μας και θα μας βοηθήσει να διαδώσουμε την ιδέα στην περιφέρεια του
Δούναβη και σε όλη την Ευρώπη, συνδέοντας έτσι ακόμα περισσότερους ανθρώπους.

Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για να έχουν αποτέλεσμα με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;

Εάν επιθυμείτε να ενστερνιστούν οι Ευρωπαίοι την ιδέα μιας
ενωμένης και ειρηνικής Ευρώπης, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των απλών ανθρώπων, και πρωτίστως πρέπει να πιστεύετε
στο όραμά σας. Αναζητήστε εταίρους που έχουν το ίδιο όραμα, καθώς και οργανισμούς και φορείς για την παροχή οικονομικής
υποστήριξης. Αναζητήστε μια ιδέα που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα γλωσσικά εμπόδια μέσα από μια κοινή δραστηριότητα.
Θεωρείστε τους εθελοντές από την αρχή ως ίσους. Αξιοποιείστε τις ευκαιρίες των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης για επικοινωνία και
συνεργασία. Ξεκινήστε με μικρά έργα και με προσπάθεια θα έχετε το αποτέλεσμα χιονοστιβάδας.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία
απευθύνεστε;
Πρόκειται για ένα μείγμα διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων και υποστήριξης εκδηλώσεων προκειμένου να συμπεριληφθούν
περισσότεροι εταίροι στην πολιτιστική «διαδρομή του ψωμιού». Ελπίζουμε ότι το βραβείο θα μας βοηθήσει να βρούμε περισσότερους
χορηγούς - γιατί τα μεγάλα έργα χρειάζονται μεγάλη χρηματοδότηση.

Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι κάθε χώρα διαφυλάσσει και είναι
υπερήφανη για την πολιτιστική της κληρονομιά, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί την πολιτιστική ποικιλομορφία που έχει να
προσφέρει η Ευρώπη;
Να προβληθεί η ποικιλομορφία των πολιτιστικών παραδόσεων και των γλωσσών και να θεωρηθεί ως αξία που εμπλουτίζει το κοινό
μας Σπίτι που είναι η Ευρώπη. Να καταστεί συνείδηση ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία στην καθημερινή ζωή μας — στην ιστορία μας
και στον πολιτισμό. Να προωθηθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων στις δυτικές, ανατολικές και
νοτιοανατολικές χώρες μέσω κοινών δραστηριοτήτων, προκειμένου να μειωθούν οι προκαταλήψεις και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή
συνείδηση. Να αντικατοπτρίζονται οι ευρωπαϊκές αξίες στη ζωή με τη συνεργασία και με καινοτόμες μεθόδους. Να προβλεφθεί
προϋπολογισμός για διακρατικά πολιτιστικά έργα μικρής κλίμακας και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τη συνένωση μικρών αλλά
ενεργών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Να νιώθουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη σαν στο σπίτι τους.

Οι γυναίκες πετούν με τη SWANS
Η οργάνωση που βοηθάει μειονεκτούσες πλην ταλαντούχες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσουν τις ευκαιρίες για μια
ικανοποιητική σταδιοδρομία θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα του βραβείου για να
προσεγγίσει περισσότερες δυνητικά επιτυχημένες γυναίκες, αναφέρει η Martina
Dudzinski της οργάνωσης SWANS.
ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας.
SWANS: Η αναγνώριση του έργου μας με την απονομή ενός τόσο υψηλού κύρους βραβείου,
όπως το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ, στέλνει ένα εξαιρετικά πολύτιμο
μήνυμα σε όλες τις γυναίκες από οικογένειες μεταναστών, αλλά ιδίως αυτές που
συμμετέχουν στα σεμινάριά μας, καθιστώντας σαφές ότι τυγχάνουν υποστήριξης και
εκτίμησης και προτρέποντάς τες να ακολουθήσουν την πορεία που έχουν επιλέξει.
Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για να έχουν αποτέλεσμα με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;

Όταν μιλάμε για τη συμβολή στην κοινωνία πολιτών, το
αληθινό πάθος και η υποκίνηση αποτελούν τους πιο καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας. Πρέπει να πιστεύεις σθεναρά σε αυτό που
κάνεις, καθώς - σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα - δεν υφίστανται άλλοι παράγοντες, όπως ο χρηματικός, για να
σε ωθήσουν. Η αυθεντικότητα που συνοδεύει την πίστη σου σε αυτό που κάνεις θα μεταδώσει τον ενθουσιασμό σου και θα σε
βοηθήσει να επιτύχεις τους στόχους σου.
Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία
απευθύνεστε;
Τα χρήματα του βραβείου θα μας επιτρέψουν να διοργανώσουμε επιπλέον σεμινάρια, ενδεχομένως δε και μια μεγαλύτερη εκδήλωση
δικτύωσης για τις νέες γυναίκες στην κοινότητά μας προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες, να συνάψουν δεσμούς και
επαφές.
Ως οργάνωση που εργάζεται για την ένταξη των μεταναστών, αν είχατε την ευκαιρία να θεσπίσετε μία συγκεκριμένη
νομική διάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια θα ήταν αυτή;
Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες δείχνουν σαφώς ότι οι σημερινές αγορές εργασίας μας προβαίνουν σε θετικές διακρίσεις προς
όφελος των λευκών ανδρών σε βάρος των γυναικών, των εγχρώμων και άλλων μειονοτήτων. Για τη διόρθωση αυτής της
κατάστασης και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, νομικά μέτρα μπορούν να παρέχουν προσωρινή στήριξη στη διαδικασία. Οι
«τυφλές» διαδικασίες αίτησης και οι ποσοστώσεις μπορούν να υποχρεώσουν τους εργοδότες να καταβάλουν τις απαιτούμενες
προσπάθειες για να βρούνε τον υποψήφιο που είναι πραγματικά ο καταλληλότερος· θα μάθουν πώς να προσελκύσουν και να
κερδίσουν την εμπιστοσύνη εργαζομένων από διαφορετικά υπόβαθρα, τους οποίους αγνοούσαν για πολύ καιρό. Ωστόσο, αυτά τα
μέτρα, σε συνδυασμό με τις θετικές διακρίσεις, πάντοτε αντιμετωπίζουν ζήτημα νομιμοποίησης: κανείς δεν θέλει να δει τα προσόντα
του να υποβαθμίζονται και να αποκαλείται «γυναίκα/μετανάστης ποσόστωσης» κλπ. Ο μόνος τρόπος, όμως, να υπερβούμε την
νοοτροπία του στιγματισμού των μειονοτήτων ως λιγότερο ταλαντούχων είναι να αναγνωρίσουμε ότι η σημερινή αγορά εργασίας
δεν βασίζεται πρωτίστως στα προσόντα, αλλά στην αναπαραγωγή υφιστάμενων δομών όπου κυριαρχούν οι λευκοί άνδρες. Όσο
συντομότερα οι εργοδότες αποφασίσουν να υπερβούν τις ασυνείδητες προκαταλήψεις τους, τόσο συντομότερα όλοι θα μπορούν να
πιστεύουν ότι η σκληρή τους δουλειά και τα προσόντα τους θα αποδώσουν καρπούς.

Aria Nuova: Η πολιτιστική κληρονομιά στην υπηρεσία της κοινωνικής ένταξης
Μέσω του σχεδίου της με τίτλο «Ecomuseo», η συνεταιριστική οργάνωση «Aria
Nuova» βοηθά τα άτομα με διανοητική αναπηρία να έρθουν σε επαφή με την
πολιτιστική κληρονομιά, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμα στον πολιτισμό είναι
καθολικό. Διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χώρους πολιτιστικής
κληρονομιάς και την εν συνεχεία έκφραση της αισθητικής εμπειρίας τους σε
συμμετοχικά εργαστήρια, η πρωτοβουλία αυτή μειώνει το αίσθημα απομόνωσης
των εν λόγω ατόμων. Το βραβείο στέλνει ένα ουσιαστικό μήνυμα ένταξης και
αλληλεγγύης, τόσο στην κοινωνία των πολιτών γενικώς όσο και στα άτομα με
αναπηρία ειδικότερα, επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Aria Nuova κ. Vincenzo
Griffo.
ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας;
Aria Nuova: Το βραβείο αυτό αποτελεί την κορωνίδα μιας διαδικασίας στην οποία πιστέψαμε βαθιά και που μας επέτρεψε να
δοκιμάσουμε καινοτόμες μορφές αποκατάστασης για τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, παρέχοντάς τους δυνατότητα
πρόσβασης και συμμετοχής σε πολιτιστικές και αισθητικές δραστηριότητες που είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική εξέλιξη
κάθε ατόμου.
Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;

Η συμβουλή που θα έδινα σε άλλες οργανώσεις θα ήταν να
ενθαρρύνουν κάθε είδος σχεδίου που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού προκειμένου να εκτιμήσουν οι πάντες την αξία της
πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία συνιστά απολύτως ενοποιητικό στοιχείο.
Πώς θα χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χρηματικό έπαθλο για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία
απευθύνεστε;
Είμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση του έργου μας και θα χρησιμοποιήσουμε το χρηματικό έπαθλο για την αύξηση του αριθμού
των σχεδίων και των πρωτοβουλιών που εμπίπτουν στο σχέδιο «Ecomuseo». Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με περισσότερα κέντρα
αποκατάστασης της ψυχικής υγείας, με απώτερο στόχο να διασφαλίσουμε ότι η κοινή γνώμη συνειδητοποιεί τη σημασία που έχει η
ευχερέστερη πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά.
Στην Ιταλία, η κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία υπέστη περικοπές ύψους 10 εκατ. ευρώ σε διάστημα δύο
ετών (2018-2019) και ο νόμος «Όταν εμείς θα έχουμε πλέον εκλείψει» ("Dopo di noi"), ο οποίος παρέχει κοινωνική
προστασία στα άτομα με αναπηρία λαμβάνοντας τη σκυτάλη από την οικογένεια όταν τα μέλη της δεν υπάρχουν πια
για να τα φροντίζουν, φαίνεται να εφαρμόζεται μόνο σε τέσσερις περιφέρειες. Σε αυτό το πλαίσιο, τι σημαίνει για εσάς
το συγκεκριμένο βραβείο;
Η αναγνώριση που λάβαμε με το βραβείο της ΕΟΚΕ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα του ιταλικού νομικού πλαισίου,
το οποίο εξακολουθεί να μην μεριμνά επαρκώς για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να μην τους παρέχει τη δέουσα
προστασία. Ένα τέτοιου είδους ρυθμιστικό «κενό» είναι ακόμη περισσότερο ανεπίτρεπτο λόγω της σημερινής κοινωνικής
κατάστασης, ιδίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους θεσμικούς φορείς για την
επίδειξη μεγαλύτερης προσοχής σε ανάγκες που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως
αυτά κατοχυρώνονται στο ιταλικό Σύνταγμα και προκρίνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το τεράστιο κύρος αυτού το βραβείου αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης σχετικά με ένα ζήτημα —τα προβλήματα
ψυχικής υγείας— το οποίο συνεχίζει να επιφέρει εκτεταμένο στιγματισμό και στέλνει ένα ουσιαστικό μήνυμα ένταξης και
αλληλεγγύης τόσο στην κοινωνία των πολιτών, γενικώς, όσο και στα άτομα με αναπηρία, ειδικότερα. Το βραβείο αυτό, το οποίο
στην περίπτωσή μας λειτουργεί ως καταλύτης για την αταλάντευτη συνέχιση των πρωτοπόρων δραστηριοτήτων μας που
αποσκοπούν στην προσθήκη και άλλων μορφών αρωγής, προβάλλει την εικόνα μιας χώρας που προασπίζει την αλληλεγγύη και την
ένταξη και ενστερνίζεται πλήρως τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Balkans Beyond Borders (ΒΒΒ): η ισχυρή δημιουργικότητα των νέων θα
επουλώσει τα τραύματα του πολέμου
Φέρνοντας σε επαφή νέους από όλα τα Βαλκάνια προκειμένου να ανταλλάξουν
πολιτιστικές εμπειρίες μέσω ενός φεστιβάλ κινηματογράφου, το Balkans Beyond
Borders επιδιώκει να ξεπεραστεί το πολυτάραχο παρελθόν της περιοχής. Για να
αλλάξει κάτι, τούτο θα υλοποιηθεί από και για τους νέους, αναφέρει η Βερονίκη Κρικώνη
από το ΒΒΒ.
ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας.
ΒΒΒ: Το 2019, η οργάνωσή μας γιορτάζει την 10ή επέτειό της. Το βραβείο αυτό, πέραν του
ότι προσφέρει σημαντική ώθηση στο έργο μας, κατέχει επίσης συμβολικό χαρακτήρα. Το
βραβείο της ΕΟΚΕ που μοιραζόμαστε με άλλους νικητές αποτελεί επιβράβευση της 10ετούς
μας προσπάθειας. Το βραβείο θα προσδώσει στο Φεστιβάλ την ώθηση που χρειάζεται για να
επεκτείνει τις εργασίες και την αποστολή του καθώς επίσης για να βελτιώσει την προβολή του, προκειμένου να γίνει γνωστό σε
ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη, τόσο με φυσική παρουσία στις εκδηλώσεις, όσο και ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
μας, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος για την τέχνη. Επίσης, θα μας επιτρέψει να συσφίξουμε τους δεσμούς της κοινότητας ΒΒΒ,
να διοργανώσουμε ειδικά σεμινάρια με καινοτόμα θεματολογία και τεχνικές· επίσης, θα προσφέρει μια φυσική πλατφόρμα για την
ευρύτερη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου όπου θα μοιραζόμαστε τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες, ταυτότητες και
κληρονομιές.
Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για να έχουν αποτέλεσμα με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;

Η συμβουλή μας είναι η εξής: επίμονη και μεθοδική εργασία
και, παράλληλα, ανοιχτή σκέψη ως κύριο συστατικό. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Χρειάζεται όμως να επιλέξουμε τους σωστούς
εταίρους οι οποίοι να ταιριάζουν στο όραμα και την αποστολή, να προσφέρουν συμπληρωματικές δεξιότητες και να συμβάλουν στη
βελτίωση του αποτελέσματος.
Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία
απευθύνεστε;
Η οργάνωσή μας επικεντρώνεται στην έννοια της ανταλλαγής, όπως είναι και το κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ· και
συγκεκριμένα, της ανταλλαγής ιδεών, των πολιτιστικών ανταλλαγών και της κοινής χρήσης των πόρων μας με όσους έχουν ανάγκη.
Συνεπώς, η χρηματοδότηση θα μας επιτρέψει να προβάλλουμε αποτελεσματικότερα και ευρύτερα το όνειρό μας για μια καλύτερη
Ευρώπη, και να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στις νεότερες γενιές. Διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η οποιαδήποτε αλλαγή θα
πραγματοποιηθεί από τους νέους και για τους νέους.
Η οργάνωσή σας Balkans Beyond Borders επικεντρώνεται στους νέους. Ποια είναι όμως η θέση σας για τις παλαιότερες
γενιές που έχουν σημαδευτεί βαθύτερα από τις πληγές του πολέμου; Πιστεύετε ότι η προσέγγιση αυτή θα είναι
αποτελεσματική για αυτές;
Αποδεχόμαστε την πρόκληση. Οι νέοι είναι το μέλλον της Ευρώπης αλλά οι παλαιότερες γενιές έχουν υποστεί τα τραύματα του
πολέμου. Ωστόσο, παρέχοντας χώρο στις νεότερες γενιές να εκφραστούν, να δημιουργήσουν ελεύθερα και να κατανοήσουν το
παρελθόν τους, προσφέρουμε προστιθέμενη αξία και για τις παλαιότερες γενιές. Το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς είναι «Όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον». Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε, τη γεφύρωση του
χάσματος ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές στοχεύοντας τις παλαιότερες γενιές μέσω της δυναμικότητας των νέων.

Safe Passage: διατηρώντας την κουλτούρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων
ζωντανή
Η βρετανική οργάνωση που αγωνίζεται για να προσφέρει σε παιδιά πρόσφυγες
ασφαλείς και νόμιμες οδούς μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα
διαθέσει το χρηματικό έπαθλο προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της που αφορά
την επανεγκατάσταση 10 000 παιδιών σε διάστημα 10 ετών, εξηγεί η Charlotte
Morris, υπεύθυνη επικοινωνίας και ανάπτυξης της οργάνωσης, στην ΕΟΚΕ Info.

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας.

σταθερές.

Safe Passage : Το βραβείο αποτελεί αναγνώριση της ισχυρής μας βούλησης η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα να βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου μας.
Πρόκειται για αξίες που γνωρίζουμε ότι μοιράζονται οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη
και που, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με το μέλλον, θα παραμείνουν

Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για να έχουν αποτέλεσμα με αντίστοιχες δραστηριότητες και
προγράμματα;

Στη Safe Passage είμαστε αποφασισμένοι να διανοίξουμε
ασφαλείς και νόμιμες οδούς μετανάστευσης για τους πρόσφυγες. Η ομάδα και οι εταίροι μας ενεργούμε με γνώμονα την άμεση και
αποτελεσματική δράση και το γεγονός ότι είμαστε μικρή οργάνωση μας βοηθάει επίσης να τηρούμε αυτήν τη στάση.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία
απευθύνεστε;
Το βραβείο αυτό θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε την εκστρατεία μας να δώσουμε σε περισσότερα παιδιά πρόσφυγες πρόσβαση σε
ασφαλείς διαύλους μετανάστευσης. Ιδιαιτέρως σημαντικό για εμάς είναι:
ΠΡΩΤΟΝ να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών προσφύγων στην Ευρώπη στην οικογενειακή επανένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο
και μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ,
ΔΕΥΤΕΡΟΝ να συνεχίσουμε την εκστρατεία μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε δέσμευση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
για την επανεγκατάσταση 10 000 παιδιών προσφύγων κατά τα επόμενα 10 χρόνια,
και ΤΡΙΤΟΝ, να συμβάλουμε ούτως ώστε να επιτευχθεί θετική μεταστροφή της κοινής γνώμης στη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά την
προσφορά προστασίας σε πρόσφυγες, καθώς και της ευρύτερης κοινής γνώμης στην Ευρώπη.

Πώς θα επηρεάσει το Brexit το έργο σας;
Έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση του έργου μας. Έχουμε εξασφαλίσει τροποποίηση στο σχέδιο νόμου για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit Withdrawal Bill) προκειμένου να συνεχιστεί η επανένωση των παιδιών
προσφύγων με τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά την αποχώρηση αυτού. Τέλος, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε
στην προσπάθεια επανένωσης προσφύγων με τις οικογένειές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα

Σε αυτό το τεύχος
συνεργάστηκαν:

Συντονισμός:

φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους
ολομέλειας της ΕΟΚΕ. Το ΕΟΚΕ info

Agata Berdys (ab)

είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες.

Daniela De Luca (ddl)

Katerina Serifi (ks)

Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα

Daniela Marangoni (dm)

Διεύθυνση:

Laura Lui (ll)

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή
Jacques Delors Building,
99 Rue Belliard,
B-1040 Brussels, Belgium
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eescinfo@eesc.europa.eu

πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα
οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με
αναφορά της πηγής και αποστολή
συνδέσμου στον συντάκτη.

Ιανουάριος 2019/1
02-2019

