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Ο Σύλλογος για το παιδί και την οικογένεια «ηλιαχτίδα», μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση με
διεθνή αναγνώριση (τακτικό μέλος του Πανευρωπαϊκού Forum Eurochild) έδωσε δυναμικό
παρόν στο συνέδριο “First Annual Convention of the European Platform against Poverty and
Social Exclusion” (Πρώτη Ετήσια Συνέλευση Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού κατά της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού)...
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Οκτωβρίου 2011 στην Κρακοβία.
Υπουργοί από διάφορες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία,
Λετονία, Δανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Ιταλία και Εσθονία) εξέφρασαν ουσιαστικές προτάσεις
που θα μπορέσουν να στηρίξουν περιοχές της Ευρώπης που μαστίζει η οικονομική ύφεση ,
ούτως ώστε να επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους να απολαμβάνουν υγειονομική
περίθαλψη, εκπαίδευση και κοινωνική αρωγή.
Υπολογίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 84.000.000 πολίτες που κινδυνεύουν από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Απεφασίσθη μια στρατηγική , που θα συντονίζει τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους δραστηριότητες με σκοπό την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, αν και βρίσκονται σε τρομερή
οικονομική ύφεση εντυπωσίασαν με τις προτάσεις και την αποφασιστικότητά τους να
συμμετάσχουν ενεργά στην απόφαση του Συνεδρίου. Ήταν ένα μεγαλείο ψυχής εκ μέρους
τους, κάτι που καταχειροκροτήθηκε.
Η Πρόεδρος της «ηλιαχτίδας» Ντόρα Κασιμέρη , συμμετείχε στην αποστολή του
Υπουργείου Εργασίας, με άλλες δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, «Κλίμακα» και «Κέντρο
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού», δύο υπαλλήλους του Υπουργείου, κ. Ερίκ Γκαζόν, κ.
Ράνια Οικονόμου και τον κ. Δημήτρη Ζιώμα αξιολογητή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε).
Η Πρόεδρος επέστρεψε από το Συνέδριο εντυπωσιασμένη από την οργάνωση, την
αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των Πολωνών και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι κοινοί
στόχοι και δράση σε τομείς όπως η εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, η καταπολέμηση των
διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μπορούν να καταπολεμηθούν αν όλοι μαζί
καταφέρουμε να χτίσουμε μια κοινωνία για όλους, μια Ευρώπη όπου όλοι θα μπορούν να
ζουν αξιοπρεπώς.
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