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ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

Πρόλογος
Στην Κάριτας βλέπουμε καθημερινά το πόσο υποφέρουν
οι άνθρωποι εξαιτίας της φτώχειας, της ανισότητας, της
άδικης μεταχείρισης, των διακρίσεων, της βίας και της
περιθωριοποίησης. Η Κάριτας βοηθάει τους ανθρώπους
οι οποίοι έχουν ανάγκη, συχνά με πρωτοποριακά
προγράμματα και υπηρεσίες, δείχνοντας έτσι ότι ένας
καλύτερος κόσμος είναι εφικτός. Επίσης αναλύουμε τη
διάσταση και τις δομικές αιτίες αυτών των καταστάσεων
ανάγκης, φτώχειας και περιθωριοποίησης έτσι ώστε
να διασφαλίσουμε ότι η κεντρικότητα του προσώπου
εφαρμόζεται στις πολιτικές και στις κοινωνικές
συμπεριφορές. Θέλουμε να επηρεάσουμε τις δομικές
προοπτικές και τα σχετικά αίτια ώστε να πετύχουμε
θετικά αποτελέσματα για τους πληγέντες. Αυτό είναι
υπεράσπιση.
Υπεράσπιση, το αίτημα για δικαιοσύνη για τους
φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους, είναι το φυσικό
επακόλουθο και μια εσωτερική διάσταση της δράσης
της Κάριτας, η οποία βασίζεται στους δύο πυλώνες
των Χριστιανικών αρχών της φιλανθρωπίας και της
δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών,
οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις Κάριτας έχουν συντονίσει
προσπάθειες υπεράσπισης προς τις εθνικές κυβερνήσεις
και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ιδιαιτέρως πάνω σε
θέματα όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η
ανισότητα, η μετανάστευση και το άσυλο, η ανάπτυξη,
το δικαίωμα στη σίτιση, και οι ανθρωπιστικές αρχές.
Αυτές οι προσπάθειες έχουν οδηγήσει σε σημαντικά
επιτεύγματα.
Είναι ώρα να μοιραστούμε αυτά τα επιτεύγματα, να
αναγνωρίσουμε με έναν απλό τρόπο το τι εννοούμε με
τον όρο ‘υπεράσπιση’, και πως το υλοποιούμε. Για αυτόν
τον λόγο παρουσιάζουμε αυτό το εγχειρίδιο: είναι μια
πρόσκληση για να συνεχίσουμε να συζητάμε και να
καλυτερεύουμε τις προσπάθειες μας στο να «δίνουμε
φωνή στα αιτήματα των φτωχών»1.
Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να παράσχει
μια εισαγωγή στις οργανώσεις Κάριτας ως προς το γιατί
“Η Κάριτας Ευρώπη στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν φτώχεια ή
είναι σε ευάλωτη κατάσταση (ή καταστάσεις) με το να
υπερασπίζεται την συνολική ανθρώπινη ανάπτυξη και
την κοινωνική δικαιοσύνη” (Στρατηγικό Πλαίσιο της
Κάριτας Ευρώπης 2020).

Πριν μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τους λόγους για
τους οποίους οι οργανώσεις της Κάριτας θα πρέπει
να προβαίνουν στην υπεράσπιση, είναι αναγκαίο να
περιγράψουμε τι εννοούμε με την υπεράσπιση και
πώς η υπεράσπιση γίνεται πράξη. Ο πιο χειροπιαστός
τρόπος για να γίνει αυτό, είναι να παρουσιάσουμε
μερικά επιτυχημένα παραδείγματα υπεράσπισης που
η Κάριτας Ευρώπης κατάφερε τον τελευταίο καιρό. Η
πιο σημαίνουσα βάση της υπεράσπισης Κάριτας είναι
η καθημερινή και άμεση εγγύτητα και εργασία με τους
ανθρώπους που υποφέρουν από τη φτώχεια, αλλά και η
εποικοδομητική της προσέγγιση “στο να φέρνει ελπίδα
σε αυτούς τους άνδρες και γυναίκες που είναι υπεύθυνοι
για την αλλαγή των άδικων δομών”.2 Αυτό το εγχειρίδιο
παραθέτει επίσης και κάποια στοιχεία σχετικά με τη
χρήση των εργαλείων και τεχνικών υποστήριξης.
Η Κάριτας Ευρώπης, δηλαδή το δίκτυο των Ευρωπαϊκών
οργανώσεων Κάριτας, ως μέρος της παγκόσμιας
συνομοσπονδίας Caritas Internationalis, διασφαλίζει την
ποιοτική ενίσχυση του δικτύου με τη διευκόλυνση της
ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης. Τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτόν τον συνδυασμό
είναι ότι η Κάριτας Ευρώπης επιτυγχάνει ισχυρά
αποτελέσματα υπεράσπισης σε όλη την Ευρώπη, και με
αυτόν τον τρόπο την πραγματοποίηση των αναγκαίων
διαρθρωτικών αλλαγών για τη βελτίωση της κατάστασης
διαβίωσης των ατόμων και των κοινοτήτων που βιώνουν
τη φτώχεια.
Η πιο εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει στους
ανθρώπους που υψώνουν την φωνή τους μαζί αλλά και
υπέρ των φτωχών, σε όλους τους συνηγόρους Κάριτας
και στους πολιτικούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς
με την πολιτική βούληση να υπηρετήσουν εκείνους που
έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.
Η συγγραφή αυτού του εγχειριδίου είναι συλλογική
και ευρεία. Φέρνει κοντά την συλλογική πείρα πολλών
ανθρώπων από όλα τα επίπεδα της Κάριτας, από τη βάση,
το εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδα. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται σε όλους τους συνηγόρους
της Κάριτας που συνέβαλαν σε αυτήν την έκδοση.

Χόρχε Νούνιο Μαγιέρ
Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης
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ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΜΕΡΙΚΆ ΑΠΌ ΤΑ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

» ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΦΆΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΤΑΜΕΊΟΥ
Οι άνθρωποι της περιοχής Μάρκε της Ιταλίας αγωνίζονται από τότε που η τοπική οικονομία
συρρικνώθηκε λόγω της ύφεσης. Το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 9.1% και οι ανεργία στους νέους
έγινε ακόμα πιο προβληματική. Τα οικονομικά προβλήματα περιεπλάκησαν περαιτέρω ως αποτέλεσμα
της μείωσης των τοπικών επενδύσεων. Η τοπική Κάριτας βοηθούσε τους νέους ανθρώπους να
βρούνε ευκαιρίες απασχόλησης όταν συνειδητοποίησαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν
αξιοποιούνταν επαρκώς για αυτήν την ομάδα στόχευσης. Συνεπώς, η αντιπροσωπεία της Κάριτας πίεσε
τις περιφερειακές αρχές κατά της διάρκεια της φάσης σχεδιασμού έτσι ώστε να προσδιορίσει το πώς
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) 2007-2013 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Η Κάριτας Μάρκε
υποστήριξε τη χρήση ενός κατάλληλου εργαλείου για τη διαμόρφωση των πειραματικών σχεδίων της
Κάριτας για την εύρεση απασχόλησης στην κοινωνική γεωργία, τη γαστρονομία και τον τουρισμό, κτλ.,
ως απάντηση στη διαρκή οικονομική κρίση. Η διαδικασία της υπεράσπισης η οποία τέθηκε σε εφαρμογή
σε αυτή την περίπτωση περιείχε πολλά στοιχεία καινοτομίας. Μια από της μετρήσιμες επιτυχίες της
Κάριτας συνίστατο στην πρωτοβουλία και οικονομική υποστήριξη για τη δημιουργία περίπου 250
θέσεων εργασίας σε όλη την περιοχή. Αφού άνοιξε ο διάλογος, η Κάριτας Μάρκε μπόρεσε να πάρει
μέρος στις διαπραγματεύσεις για τα επόμενα περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) για τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 2014-2020, ενσωματώνοντας τις εργασίες
της επί του πεδίου και την παρουσία της στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ΕΠ. Αρχίζοντας από
τους ανθρώπους, ακούγοντας τις ανάγκες τους, τις ελπίδες τους και την κραυγή για βοήθεια, η Κάριτας
Μάρκε επιτυχώς υποστήριξε στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δημιούργησε περισσότερες δουλειές
και κατάφερε μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους ανθρώπους που
οι πολιτικές αυτές αφορούν.

» ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΣΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Πάρα πολλοί άνθρωποι με κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας στην Ουκρανία λάμβαναν
άνιση και συχνά χαμηλής ποιότητας μεταχείριση στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Οικογένειες
και παιδιά, γυναίκες, μετανάστες και θύματα της διακίνησης ανθρώπων (τράφικινγκ) ή ανθρωπιστικών
καταστροφών ήταν σε ιδιαίτερη ανάγκη παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά δεν λάμβαναν τη
στοχευμένη φροντίδα που χρειάζονταν. Σε απάντηση, η Κάριτας Ουκρανίας πραγματοποίησε μια
εκστρατεία υπεράσπισης δύο ετών με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα του συστήματος κοινωνικών
υπηρεσιών στη χώρα. Στο τέλος της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο
Κοινωνικής Πολιτικής τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών προσόντων των εργαζομένων που
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, μαζί με τροποποιήσεις σε διάφορα πρότυπα κοινωνικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, ένα σχέδιο νόμου για τις κοινωνικές υπηρεσίες με τροπολογίες για τον προϋπολογισμό και
τον φορολογικό κώδικα καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν στο ουκρανικό κοινοβούλιο. Η δύναμη
της δράσης υπεράσπισης της Κάριτας Ουκρανίας βρίσκεται στη βαθειά ανάλυση και κατανόηση
του προβλήματος σε εθνικό επίπεδο. Μια μελέτη που διεξήχθη στους ιατρικούς, κοινωνικούς και
νομικούς τομείς, επαλήθευσε τους ισχυρισμούς που προέβαλε η Κάριτας Ουκρανίας, δηλαδή παρείχε
τις αποδείξεις που χρειαζόντουσαν για να γίνουν πιστευτοί οι ισχυρισμοί της στους φορείς τους
υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. Η εικόνα της Κάριτας Ουκρανίας ενισχύθηκε ως αποτέλεσμα
και η κοινότητα μπόρεσε να συμμετάσχει στη βελτίωση του συστήματος κοινωνικών υπηρεσιών. Εν
τέλει, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υποστήριξης που προσφέρεται στους ανθρώπους και
στις κοινότητες που υποφέρουν από τη φτώχεια ή τον αποκλεισμό.
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» ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΕΘΝΙΚΈΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΎΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΈΣΩ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ.
Τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο από την φτώχεια. Οι οργανώσεις της Κάριτας σε όλη την
Ευρώπη, δουλεύοντας κοντά στις οικογένειες και στα παιδιά που έχουν ανάγκη, βλέπουν τα δεινά που
οφείλονται στην παιδική φτώχεια, ένα φαινόμενο που συνδέεται στενά με την οικογενειακή φτώχεια
και το οποίο επηρεάζεται από το σπίτι κάθε παιδιού, κοινωνική και σχολική ζωή, μαζί με την εργασιακή
κατάσταση και το στάτους των γονιών, είτε είναι μονογονεϊκή οικογένεια είτε οικογένεια με δυο γονείς.
Τα νοικοκυριά στα οποία μόνο ο ένας γονιός δουλεύει βρίσκονται σε μακράν μεγαλύτερο κίνδυνο
να πέσουν στη φτώχεια από τον μέσο όρο, και καθώς οι κοινωνικές παροχές έχουν οριστεί σε πολύ
χαμηλό επίπεδο, αδυνατούν να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας για αυτές τις οικογένειες. Αυτοί
όλοι οι λόγοι πλέκουν έναν ιστό παιδικής φτώχειας με καταστροφικές μακροχρόνιες συνέπειες για τα
παιδιά. Με τον στόχο να αλλάξουμε αυτούς τους φαύλους κύκλους της φτώχειας, η Κάριτας Ευρώπης
επιτυχώς επηρέασε τη ‘Σύσταση για την επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της
μειονεξίας’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2013. Αυτό το έγγραφο παρείχε
μια ολοκληρωμένη πολιτική καθοδήγηση προς όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για
την αντιμετώπιση της παιδικής και οικογενειακής φτώχειας στην ΕΕ. Οχτώ από τις δέκα συστάσεις
της Κάριτας Ευρώπης συμπεριλήφθηκαν στην επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής ως αποτέλεσμα των
εντατικών διμερών διαπραγματεύσεων και της υπεράσπισης που έγινε σε στρατηγική συνεργασία με
άλλους Ευρωπαϊκούς εταίρους. Πάντως, η συμβολή και τα στοιχεία από τις οργανώσεις της Κάριτας
ήταν το πιο ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία αυτής της υπεράσπισης.
ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΆΒΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΣΤΟ ΨΉΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΠΈΡΑΝ ΤΟΥ 2015.
Περισσότεροι από 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από την πείνα, παρά το γεγονός
ότι παράγεται αρκετό φαγητό. Υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες στο σύστημα τροφής: τροφή που
καταλήγει στα απορρίμματα (σχεδόν 100 εκατομμύρια τόνοι φαγητού σπαταλιούνται ημερησίως),
απώλεια φαγητού και διατροφική φτώχεια. Η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση της ενέργειας και της της
γης επίσης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επίτευξη του δικαιώματος στην τροφή για όλους με βιώσιμο
τρόπο. Εκτός των εργασιών στις πιο πληγείσες χώρες και με τους ανθρώπους που δουλεύουν στη
βιώσιμη γεωργία και στα προγράμματα για τη διασφάλιση τροφής έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν
αυτές οι προκλήσεις του πεδίου, η Κάριτας επίσης διαπραγματεύεται και με αντιπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, η Κάριτας Ευρώπης χαιρέτισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 25 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Παγκόσμιο Πλαίσιο
Ανάπτυξης μετά το 2015, στο οποίο για πρώτη φορά η τροφή ορίστηκε ως βασικό Ανθρώπινο Δικαίωμα.
Με την υιοθέτηση του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε έκκληση «για την ανάγκη να
προχωρήσουμε πέρα από την εξασφάλιση τροφής και να θεωρήσουμε την τροφή ως βασικό Ανθρώπινο
Δικαίωμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε έναν ξεκάθαρο στόχο ‘Μηδενικής Πείνας’ και να
τερματίσουμε το σκάνδαλο της πείνας μέχρι το 2025» (αρθρ. 44).
Το να θεωρηθεί η τροφή «βασικό ανθρώπινο δικαίωμα» ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο επίτευγμα, το
οποίο ήρθε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τον εισηγητή και με διάφορες πολιτικές ομάδες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για μελλοντικές δράσεις
στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για την υπεράσπιση των αιτημάτων της Κάριτας να μπει τέλος στην πείνα
παγκοσμίως. Αυτό έγινε εφικτό χάρη στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων
της Κάριτας και στις προτάσεις οι οποίες συγκεντρώθηκαν και ενοποιήθηκαν από την ομάδα εργασίας
‘Δικαίωμα στην Τροφή’ της Κάριτας Ευρώπης.

2
ΓΙΑΤΊ Η ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ
ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ
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» ΤΟ ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ
Η ΣΤΕΝΉ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΕΠΑΦΉ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΎΝΕ
ΣΤΗΝ ΦΤΏΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΠΊΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΥΝ ΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ.
Η υπεράσπιση, αν και έχει πάντα νέες εκφάνσεις, τρόπους και μέσα, είναι μια αρχαία διάσταση
της πίστης: ήδη στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Κύριος γνωρίζει τα βάσανα, παρατηρεί τη
θλίψη και ακούει την κραυγή του ποιμνίου του (Έξοδος 3), ιδιαιτέρως των φτωχών (Ψαλμός 69),
και τους προστατεύει (Ψαλμός 12).Διαβάζουμε την μαρτυρία των προφητών, οι οποίοι εστάλησαν
(Ιωνάς 3) να αποκηρύξουν το κακό που εγένετο από τους βασιλείς και τις κοινωνίες (Ιερεμίας) και να
προαναγγείλουν έναν καλύτερο κόσμο (Ησαΐας). Για τους Χριστιανούς, το «η αγάπη για τον πλησίον
σου» που διακηρύχτηκε από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό θεωρεί δεδομένη την άμεση βοήθεια σε
όσους έχουν ανάγκη (Λουκάς 10, Ματθαίος 25) σε συνδυασμό με μια έκκληση για δικαιοσύνη στους
Μακαρισμούς (Ματθαίος 5).
Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι στο πλαίσιο της Χριστιανικής φιλανθρωπίας η απαίτηση
για δικαιοσύνη έχει μακρά παράδοση και έχει βρει διαφορετικές εκφάνσεις ανά τους αιώνες,
προσαρμοσμένη στους καιρούς, τους πολιτισμούς και τις συνθήκες. Οι πρώτοι σύνδεσμοι Κάριτας
ιδρύθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, την ίδια εποχή που η Διδασκαλική Αρχή του Πάπα και των
Επισκόπων, ή αλλιώς το Magisterium, της Καθολικής Εκκλησίας άρχισε να αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος
από ό,τι παλιότερα και έτσι να αναπτύσσει αυτό που έχει γίνει γνωστό ως “Η Καθολική Κοινωνική
Διδασκαλία”, ένα ολοκληρωμένο σώμα παρατηρήσεων σε βάθος και οδηγιών για την αντιμετώπιση
κοινωνικών θεμάτων στη μοντέρνα εποχή.

Στην Κάριτας, η καθημερινή εργασία με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη 3 μας οδηγεί στο να
αναρωτηθούμε για τη “μεγαλύτερη εικόνα” – τις διαστάσεις των προβλημάτων, τα αίτιά τους και
τις συνέπειές τους – και για το πώς μπορούμε να “καταπολεμήσουμε τις άθλιες συνθήκες”4 και να
επηρεάσουμε τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές δομές, έτσι ώστε η συνολική ανθρώπινη
ανάπτυξη5 να είναι εφικτή, ιδιαιτέρως για τους φτωχούς6 και όσους έχουν την περισσότερη ανάγκη7.
Εξαιτίας της έλλειψης, ή της ανεπαρκούς, πολιτικής βούλησης8 να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές
προκλήσεις, αυτή η διάσταση, η σημασία του «πολιτικού δρόμου της φιλανθρωπίας»9, έχει μεγαλώσει
τα τελευταία χρόνια για την Κάριτας. «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμέτοχοι στην μάχη για την
δικαιοσύνη».10
Η Κάριτας καλείται να δείξει ενδιαφέρον και να καταβάλλει προσπάθειες για να φτιαχτεί ένας
καλύτερος κόσμος. Πρέπει να δουλέψουμε για να εξαλείψουμε τις δομικές αιτίες της φτώχειας11
δίνοντας φωνή στους ανθρώπους που βιώνουν την φτώχεια.12 Η υπεράσπισή μας έχει διπλή διάσταση:
από τη μια, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, να αποκηρύσσουμε την αδικία, να ασκούμε πίεση
στις κυβερνήσεις έτσι ώστε να δούμε αποφασιστική πολιτική πράξη13 για το ευρύτερο καλό14, από την
άλλη, ήταν και πάντα θα είναι κάτι το “θετικό”, το να προσφέρουμε προτάσεις έτσι ώστε να αλλάξουν
τα πράγματα αλλά και να στοχεύουμε στην ελπίδα.15
Η υπεράσπιση της Κάριτας συμπληρώνεται από τη συμβολή της στην ευαισθητοποίηση και τη
διαπαιδαγώγηση όλων μας, των πολιτών αυτού του κόσμου, έτσι ώστε να αλλάξουμε προς έναν πιο
ανθρώπινο, αδερφικό, γενναιόδωρο και φιλόξενο τρόπο ζωής, προς μια ζωή με υπεύθυνη απλότητα.16
Τέλος, η υπεράσπιση της Κάριτας, μαζί με την άμεση βοήθεια προς όσους έχουν ανάγκη, θα πρέπει να
τοποθετηθεί μέσα στον ευρύτερο σκοπό να συνεισφέρει στο κτίσιμο μιας κοινωνίας, μιας ανθρώπινης
κοινότητας, ενός κοινού σπιτιού για ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια.17
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» ΑΞΊΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ
Με μια συγκεκριμένη κατανόηση της συνεργασίας18, η υπεράσπιση ήταν πάντα ένα σημαντικό έργο για
την Κάριτας Ευρώπης στις προσπάθειες της να εξαλείψει τις βασικές αιτίες της φτώχειας. Η Κάριτας
είναι η «καρδιά που βλέπει»19, που ενεργεί και αγωνίζεται τόσο μαζί με τους φτωχούς, όσο και για
λογαριασμό τους, χτίζοντας πάνω στη δύναμη του δικτύου να επικοινωνεί με τους φορείς χάραξης
πολιτικής σε εθνικά αλλά και Ευρωπαϊκά επίπεδα.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις βασικές κατευθυντήριες αρχές του πυρήνα της πολιτικής και του έργου
υπεράσπισης της Κάριτας Ευρώπης και χρησιμοποιείται για να επιλέγονται τα θέματα προτεραιότητας
πάνω στα οποία το δίκτυο ολόκληρο συμφωνεί να ασκεί το υπερασπιστικό του έργο:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΉ ΣΧΈΣΗ

Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ
ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΚΑΙ
ΑΔΕΡΦΙΚΌΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ
ΕΠΙΣΤΑΣΊΑΦΡΟΝΤΊΔΑ

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΊΑ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΉ
ΕΠΙΛΟΓΉ ΥΠΈΡ ΤΩΝ
ΦΤΩΧΏΝ

ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΆΡΔΙΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ

ΕΙΡΉΝΗ ΚΑΙ
ΑΝΆΠΤΗΞΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ
ΠΟΙΚΙΛΊΑ

“Η τα υ τό τ η τα κ α ι η
πνευματικότητα της Κάριτας
προέρχεται από το Ευαγγέλιο
και την Καθολική Κοινωνική
Διδασκαλία και από το ότι είναι
ένα από τα βασικά στοιχεία της
ολιστικής ποιμενικής εργασίας
της Εκκλησίας. Η διακονία της
Κάριτας είναι ενταγμένη στην
τοπική Εκκλησία και σε κάθε
Χριστιανική κοινότητα ως ένα
βασικό στοιχείο της ζωής και
του έργου της, εμπνευσμένο
α π ό την π ί σ τη σ τον Ιησού
Χριστό. Βλέπουμε το πρόσωπο
του Κυρίου στο πρόσωπο του
κάθε ευεργετούμενου από τη
φιλανθρωπία μας και το έργο
μας για τη δικαιοσύνη.”
(CI Αρχή Συνεργασίας).

Ως ένα ενωμένο δίκτυο, η Κάριτας Ευρώπης ψάχνει ευκαιρίες για να παρέμβει20 και να βρει λύσεις
στο αυξανόμενο πρόβλημα της «παγκοσμιοποίησης της αδιαφορίας». Εξαιτίας αυτού, αρχίζοντας
από όσους είναι σε ανάγκη και ενσωματώνονται στο καθημερινό έργο των οργανώσεων Κάριτας,
εκτελούνται και συντονίζονται οι υπερασπιστικές δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είτε οι οργανώσεις
Κάριτας είναι ενήμερες είτε όχι, κάθε μέλος συμβάλλει στο έργο υπεράσπισης με το να βρίσκεται παρόν
και να δουλεύει με τους ανθρώπους και τις κοινότητες που βιώνουν φτώχεια.

9

10

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΓΙΑΤΊ Η ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ

» ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ
Η υπεράσπιση είναι σημαντική για την Κάριτας Ευρώπης καθώς δουλεύει προς τη δομική αλλαγή,
ξεκινώντας από τη βάση και επεκτεινόμενη παγκοσμίως, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της
ζωής των ανθρώπων και των κοινοτήτων που βιώνουν την φτώχεια και την περιθωριοποίηση. Γι’
αυτό και η Κάριτας Ευρώπης υπερασπίζεται τους ανθρώπους αλλά και μαζί με τους ανθρώπους
που βρίσκονται σε ανάγκη, ώστε να αλλάξει θεσμικές πολιτικές και πρακτικές, νομικές και πολιτικές
διαδικασίες και συστήματα αλλά και στάσεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές των κατοίκων και των
ενδιαφερόμενων φορέων σε όλη την Ευρώπη.
Η απαραβίαστη αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι η καθοδηγήτρια αρχή της Κάριτας Ευρώπης. Η
Κάριτας δρα ως η φωνή αυτών που δεν μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους21 και το κάνει με
το να “παρατηρεί, να αναλύει και να δρα” για να συμβάλλει σε πιο δίκαιες και ενωμένες κοινωνίες.
Με μια εγκάρδια δέσμευση να αναλύει και να πολεμά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
να προωθεί την αληθινά συνολική ανθρώπινη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα βιώσιμα
κοινωνικά συστήματα - οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη είναι το σημείο εκκίνησης για όλες τις δράσεις
της Κάριτας Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε αυτούς που έχουν ανάγκη έτσι ώστε συστηματικά να
θέτουμε τις ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους, ιδιαιτέρως των γυναικών, παιδιών και οικογενειών
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Επειδή οι οργανώσεις Κάριτας δουλεύουν απευθείας με τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους,
είναι σε θέση να παρατηρούν την πραγματικότητα των ανθρώπων και των κοινοτήτων που βιώνουν
φτώχεια και περιθωριοποίηση σε καθημερινή βάση. Εμείς “ακούμε” για να καταλάβουμε καλύτερα
την πραγματικότητα των άδικων δομών. Μέσα από το να αφουγκραζόμαστε και να χτίζουμε σχέσεις,
σε αλληλεγγύη και με ίσους όρους με αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη, η Κάριτας Ευρώπης
ενθαρρύνεται να υπερασπίζεται μαζί με όσους το έχουν ανάγκη, στοχεύοντας να φέρει δομικές
αλλαγές. Αυτό με την σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και εφαρμογή ελπιδοφόρων
πρακτικών ευεργετικών για το κοινό καλό, οι οποίες δείχνουν ότι οι πολιτικές προτάσεις της Κάριτας
είναι και εφικτές και αποτελεσματικές.
Το τι μαθαίνει η Κάριτας Ευρώπη από τους ευεργετούμενους των υπηρεσιών και από τις κοινότητες
με τις οποίες ασχολείται, είναι σημαντικό για να προωθήσει αποτελεσματικά προγράμματα και να
χτίσει καλύτερη ανθεκτικότητα. Είναι σημαντικό οι φτωχοί και οι περιθωριοποιημένοι να συμμετέχουν
στις διαδικασίες υπεράσπισης της Κάριτας – επηρεάζοντας έτσι τις πρωτοβουλίες υπεράσπισης που
επιδιώκει η Κάριτας Ευρώπης – και να παίρνουν δύναμη από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του
να επηρεάζουν πολιτικές αποφάσεις που τους αφορούν.

ΔΙΚΤΎΩΣΗ

ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ

Υ Π Ε ΡΆ Σ Π Ι Σ Η

ΔΥΝΑΜΌΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
ΌΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ

ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ

ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ
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Η Κάριτας Ευρώπης συνεργάζεται με αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις στην Ευρώπη
έτσι ώστε να διαδώσει τις καλύτερες πρακτικές των μελών της και να ρίξει φως στις αποκλίσεις
στην πολιτική ανάπτυξη και εφαρμογή στο πεδίο. Η Κάριτας Ευρώπης στοχεύει σε συνεργασία με
τους αντιπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα εναλλασσόμενα Προεδρεία της ΕΕ (Μόνιμοι Αντιπρόσωποι),
το Συμβούλιο της Ευρώπης και επίσης τις τοπικές αρχές και τους ιδιωτικούς φορείς (εργοδότες /
επιχειρήσεις), έτσι ώστε να καταφέρει συγκεκριμένους στόχους υπεράσπισης, σύμφωνα με το
Στρατηγικό Πλαίσιο και την Στρατηγική Υπεράσπισης. Φέρνοντας έτσι στο προσκήνιο τις ανάγκες και
τις φωνές των ανθρώπων που βιώνουν την φτώχεια, η Κάριτας Ευρώπης συντονίζει τις προσπάθειές
της σε όλη την Ευρώπη ώστε να διεξάγονται κοινές δράσεις υπεράσπισης και επικοινωνίας
(συμπεριλαμβανομένων και των εκστρατειών πληροφόρησης) για να επηρεάσουν τις πολιτικές σε
εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

» ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ
Είναι σημαντικό ότι η Κάριτας Ευρώπης είναι πολύ γνωστή, αναγνωρισμένη και εκτιμάται μεταξύ των
Ευρωπαίων ενδιαφερόμενων και δωρητών, ως η θεμιτή φωνή των φτωχών και των ευάλωτων στην
Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

» ΔΙΚΤΎΩΣΗ
Η Κάριτας Ευρώπης χτίζει συνασπισμούς με οργανώσεις και δίκτυα, γιατί έτσι συνήθως αυξάνεται
η πιθανότητα τα μηνύματα της Κάριτας να ληφθούν υπόψη από τα άτομα που χαράζουν πολιτική.
Στρατηγικές συνεργασίες συνήθως τείνουν να αυξάνουν την ορατότητα και την σοβαρότητα των
μηνυμάτων της οργάνωσης, επειδή υπάρχει ευρύτερη υποστήριξη για το θέμα. Όλο αυτό συμπληρώνεται
με τη δικτύωση μέσα στο πνεύμα του να χτιστούν γερές συνεργασίες μέσα στην Ευρώπη. Παρόλο που
είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας με οργανώσεις που συμπληρώνουν το έργο
μας ή που είναι ομοϊδεάτες έτσι ώστε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πολιτική πίεση και να καταφέρουμε πιο
ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα, σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να μειώσει τα δικά μας κεντρικά
μηνύματα και το πόσο φαινόμαστε ως αποτελεσματική υποστηρικτική οργάνωση. Ή ακόμα χειρότερα,
καθυστερεί την διαδικασία, την περιπλέκει υπερβολικά και στο τέλος καταλήγει να μην πετυχαίνει τον
αναμενόμενο πολιτικό αντίκτυπο. Συνεπώς, το να ανήκουμε σε δίκτυα ή συνεργασίες με οργανώσεις
πρέπει να γίνεται με στρατηγική και να παρακολουθείται από κοντά, ιδιαιτέρως όσον αφορά πιθανές
αλλαγές στους στόχους της πολιτικής. Όταν χτίζονται συνασπισμοί, η κριτική σκέψη είναι αναγκαία:
με ποιόν, πότε, για πόσο, τι ρόλο θέλει η Κάριτας Ευρώπης να παίξει και τι πόροι είναι διαθέσιμοι.

» Η ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΊΖΕΙ ΕΠΑΡΚΕΊΣ ΠΌΡΟΥΣ
Οι χορηγοί συχνά δίνουν προτεραιότητα σε άμεσες υπηρεσίες. Όμως, οι καλοσχεδιασμένες προσπάθειες
υπεράσπισης συνήθως χρειάζονται συγκεκριμένο επίπεδο πόρων. Όταν μπορέσουμε να δείξουμε
ότι η υπεράσπιση των φτωχών και των περιθωριοποιημένων ανθρώπων οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή
για αυτούς, τότε θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους για τις δραστηριότητες
υπεράσπισης.
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3
ΤΙ ΕΝΝΟΟΎΜΕ ΜΕ ΤΟΝ
ΌΡΟ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ
ΕΥΡΏΠΗΣ;

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΤΙ ΕΝΝΟΟΎΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΌΡΟ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ;

“Υπεράσπιση είναι μια οργανωμένη προσπάθεια να αλλάξουμε την πολιτική, την πρακτική ή/και τις
συμπεριφορές με το να παρουσιάσουμε αποδείξεις και επιχειρήματα για το πώς και γιατί η αλλαγή
πρέπει να γίνει. Στην καρδιά της υπεράσπισης βρίσκεται η υπόθεση ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει μέσω της
ευαισθητοποίησης του κοινού, παρουσιάζοντας αποδείξεις και επιχειρήματα ως προς το γιατί η αλλαγή πρέπει
να γίνει, και με την κινητοποίηση των ανθρώπων που έχουν την δύναμη να κάνουν αυτές τις αλλαγές.”22

Η υπεράσπιση είναι μια διαδικασία η οποία στοχεύει στο να επηρεάσει την αλλαγή στις
πολιτικές με το να σπρώχνει πολιτικούς φορείς στο να λάβουνε δράση. Οι κυριότεροι
στόχοι της υπεράσπισης είναι να καταφέρει:

• Αλλαγή στις νοοτροπίες, προοπτικές, στάσεις και συμπεριφορές.
• Αλλαγή στη θεσμική πολιτική και πρακτική.
• Αλλαγή στην πολιτική διαδικασία και στο σύστημα.
• Αυξημένη δύναμη και επιρροή για τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους.
Συνήθως, η υπεράσπιση επιδιώκει να φέρει αλλαγή ως αποτέλεσμα των πολιτικών
διεκδικήσεων.
Τον περισσότερο καιρό, η μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως είναι το να
κοινοποιούνται πληροφορίες έτσι ώστε να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, να
κινητοποιούνται οι άνθρωποι, έτσι ώστε να αποδυναμώσουν τη θέση κάποιου
συγκεκριμένου φορέα υπευθύνου για τις αποφάσεις, ή με το να εκπαιδεύονται τέτοιοι
φορείς ως προς το αρνητικό αποτέλεσμα των υπαρχουσών πολιτικών.
Η άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης είναι μια ειδική μορφή υπεράσπισης. Είναι
ένας στρατηγικός, σχεδιασμένος και ανεπίσημος τρόπος επιρροής αυτών που παίρνουν
τις αποφάσεις. Χαρακτηριστικά είναι: ανοιχτή (διμερής) επικοινωνία, επιρροή μέσω
σύνδεσης των ενδιαφερόντων των διαφορετικών φορέων, δημιουργώντας ωφέλιμες
καταστάσεις και για τις δυο πλευρές και επενδύοντας σε μακροπρόθεσμες σχέσεις με
τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Παραδείγματα αυτής της παρασκηνιακής
πίεσης συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
• Συντονίζοντας επισκέψεις των φτωχών και των περιθωριοποιημένων σε
εκλεγμένους αξιωματούχους και σε άλλους φορείς χάραξης πολιτικής, έτσι ώστε
να περιγράψουν την κατάσταση στην οποία ζούν και απευθείας να προτείνουν
αναγκαίες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και στις κοινωνικές πολιτικές.
• Προσωπικά γράμματα (π.χ. στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
• Συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με όσους παίρνουν τις αποφάσεις (όπως τα
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΜΕΚ)).
• Συναντήσεις αντιπροσώπων (π.χ. μια αντιπροσωπία Κάριτας να συναντηθεί με
την το εναλλασσόμενο Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
• Άτυπες επαφές σε δεξιώσεις (π.χ. σε ένα Υπουργείο Εξωτερικών).
• Επισκέψεις εργασίας με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις (π.χ. τεχνικές
συνεδριάσεις ενδιαφερομένων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
• Προσωπικές συνδιαλέξεις από το τηλέφωνο (π.χ. με πολιτικούς ηγέτες).
• Σύνταξη των κοινών θέσεων (π.χ. Προτάσεις για τη Συμμαχία Επένδυση στα
Παιδιά).
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ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΤΙ ΕΝΝΟΟΎΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΌΡΟ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ;

Για να είναι αποτελεσματική, η υπεράσπιση θα πρέπει να πραγματοποιείται με μια πολυεπίπεδη
προσέγγιση, διαπερνώντας διάφορα επίπεδα πολιτικής:

ΔΙΕΘΝΉ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΆ

ΕΘΝΙΚΆ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΉ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ / ΤΟΠΙΚΉ
ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ

ΕΝΟΡΊΑ /
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΆ

Για παράδειγμα, οι θεσμοί στους οποίους στοχεύει η Κάριτας για τις εργασίες υπεράσπισης, σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβάνουν: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναλλασσόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Μόνιμοι Αντιπρόσωποι), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Frontex (τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Συνόρων) καθώς και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Οι θεσμοί στους οποίους στοχεύουμε για τις εργασίες υπεράσπισης, σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβάνουν:
εθνικά υπουργεία, δηλαδή των Εσωτερικών, Κοινωνικών υποθέσεων, και Εξωτερικών, καθώς και εθνικά
κοινοβούλια, για να ονομάσουμε μερικούς από τους σχετικούς θεσμούς. Στο αμέσως επόμενο επίπεδο
από το εθνικό, οι θεσμοί που μας ενδιαφέρουν είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, όπως επίσης
και οι ενοριακοί ναοί και οι κοινότητες της γειτονιάς.
Σε συνεργασία με τη Διεθνή Κάριτας (Caritas Internationalis), η Κάριτας Ευρώπης επίσης μερικές
φορές δουλεύει σε διεθνές επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η
Παγκόσμια Περιοδική Αναθεώρηση για τα αρχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατών μελών
του ΟΗΕ είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να τεθούν ζητήματα για συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές ή
νόμους που επηρεάζουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

4
ΠΩΣ Η ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ
ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΕΤΑΙ;
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ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΠΩΣ Η ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΕΤΑΙ

» ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΈΣ
Η Κάριτας Ευρώπης συνεργάζεται με αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις στην Ευρώπη
έτσι ώστε να διαδώσει τις καλύτερες πρακτικές των οργανώσεων Κάριτας και να υπογραμμίσει τις
αποκλίσεις μεταξύ της ανάπτυξης μιας πολιτικής και της εφαρμογής της στο πεδίο. Η υπεράσπιση της
Κάριτας Ευρώπης ξεκινάει από τη βάση, τις τοπικές επισκοπές και τους ενοριακούς ναούς, και ανεβαίνει
στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επίσης αντιστρέφει αυτήν την κατεύθυνση από το επίπεδο
της ΕΕ πίσω στην βάση. Το να μπορεί να στηριχτεί σε αυτή την διασύνδεση επιτρέπει στην Κάριτας
Ευρώπης να κερδίσει την αναγκαία γνώση στα πρακτικά προβλήματα, αποκλίσεις στην εφαρμογή της
πολιτικής στο πεδίο, και να μεταφέρει τις πολλά υποσχόμενες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα.
Η υπεράσπιση συμπεριλαμβάνει όλα όσα κάνει η Κάριτας Ευρώπης για να επηρεάσει πολιτικές,
πρακτικές και νοοτροπίες αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις, των κυβερνήσεων και των θεσμών.
Αυτό συνήθως συμπεριλαμβάνει: έρευνα, πολιτικές αναλύσεις και σχεδιασμό, παρασκηνιακή πολιτική
πίεση, συνεδριακές εκδηλώσεις, δημόσιες εκστρατείες και έργο με τα μέσα ενημέρωσης. Ο τρόπος με
τον οποίο αυτή η διαδικασία δουλεύει μέσα στην Κάριτας είναι ο ακόλουθος:

1. Μέσα από την εμπειρία της από τον απλό λαό και τις υπηρεσίες της στους ανθρώπους που βιώνουν

την φτώχεια, η Κάριτας Ευρώπη παρατηρεί την φτώχεια, την περιθωριοποίηση, την αδικία και
παρακολουθεί τις αλλαγές σε βάθος καιρού.

2. Η Κάριτας Ευρώπης ρίχνει φως στις αδικίες που επηρεάζουν τους ευεργετούμενους, παρέχοντας
στοιχεία, νούμερα και καταθέσεις – δηλαδή έρευνα. Μπορεί να συλλέγουν στοιχεία μέσω των
παρατηρητηρίων φτώχειας, να χαρτογραφούν, ανταλλάσσοντας τις καλύτερες πρακτικές και
συναντήσεις, ή ως έγγραφα πολιτικής, περιλήψεις πολιτικής, δημοσιεύσεις και αναφορές. Αυτό
συμβάλλει στην αναλύσεις πολιτικών και τη δημιουργία των μηνυμάτων της Κάριτας.

3. Η Κάριτας Ευρώπης συμφωνεί ότι δομικές αλλαγές χρειάζονται και στρατηγικές που να

αναγνωρίζουν ποια θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ποια σε εθνικό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνουν τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια σε
αυτή την διαδικασία ώστε να ενημερώνονται για την αληθινή εμπειρία των φτωχών και των
περιθωριοποιημένων καθώς προσπαθούν να επηρεάσουν τις πολιτικές που τους επηρεάζουν άμεσα.

4. Η Κάριτας Ευρώπης προσδιορίζει τους σχετικούς υπεύθυνους για τις αποφάσεις (κοινό) και

στοχεύει στο να τους επηρεάσει, ανάλογα με τα χρονικά περιθώρια του νομοθετικού πλαισίου και
τις πιθανές πολιτικές ευκαιρίες ή ευκαιρίες που να σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μπορεί να σχεδιάσουν επιστολές για το Συμβούλιο, να συναντηθούν με Μέλη του Κοινοβουλίου
της Ευρώπης, ή να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το νομοθέτημα σχεδιαστεί, κτλ.

5. Μαζί, η Κάριτας Ευρώπης προσδιορίζει και συντονίζει τα βήματα δράσης, επικοινωνώντας

κοινά μηνύματα και δελτία τύπου, δηλαδή ενσωματώνοντας την υπεράσπιση στην επικοινωνιακή
στρατηγική.

6. Η Κάριτας Ευρώπης οργανώνει συνέδρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις και εργασιακές ομάδες
και συνεδριάσεις καθοδηγητικών ομάδων δημιουργώντας μια πλατφόρμα για τα μέλη και για
τους ανθρώπους που βιώνουν την φτώχεια για να μπορούν να μιλήσουν και να ακουστούν και
να ενημερώσουν απευθείας τους υπεύθυνους για τη λήψη των αποφάσεων για το ποιες είναι οι
θέσεις της Κάριτας.

7. Η Κάριτας Ευρώπης χρησιμοποιεί περιλήψεις πολιτικής και έγγραφα για να διευκρινίσει, να

αρθρώσει και να επικοινωνήσει τις θέσεις της σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτά διανέμονται συχνά
σε συνέδρια και κατά την άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης. Επίσης χρησιμοποιούνται
από μέλη για δημόσιες εκστρατείες και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιθανότατα ως
παρασκηνιακές πληροφορίες για όταν δίνουν συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης. Το να
μεταφράζονται οι περιλήψεις της πολιτικής σε εθνικές γλώσσες μπορεί να είναι χρήσιμο για την
Κάριτας Ευρώπης για να διαδώσει το ίδιο μήνυμα υποστήριξης στο εθνικό επίπεδο.

8. Η Κάριτας Ευρώπης οργανώνει τετ-α-τετ συναντήσεις παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης με

αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και με τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως
επίσης και με Υπουργεία σε εθνικό επίπεδο, για να ονομάσουμε απλώς μερικές περιπτώσεις των

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΠΩΣ Η ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΕΤΑΙ

1.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ
ΈΤΣΙ ΏΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΎΝ,
ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΛΎΟΥΝ ΤΟ ΘΈΜΑ

7.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΜΕ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΆΝΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ ΓΝΩΣΤΈΣ

2.
ΘΈΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΌΧΟ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ

Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ

6.
ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΜΕ
ΣΧΈΔΙΑ ΔΡΆΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΑ
ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ,
ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΎΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ)

5.
ΕΠΙΛΈΓΟΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ
ΕΠΙΡΡΟΉΣ ΚΑΙ ΘΈΤΟΥΜΕ
ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ

3.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΎΣ ΙΘΎΝΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΌ) ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΓΙΑ
ΆΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΉΣ

4.
ΟΡΊΖΟΥΜΕ ΞΕΚΆΘΑΡΑ
ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ

ενδιαφερόμενων φορέων. Το να στείλουμε μια αντιπροσωπεία μελών της Κάριτας να συναντηθεί
με τους φορείς χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες ή με την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ είναι
επίσης χρήσιμο για την παρουσίαση των θέσεων της Κάριτας και τη διαπραγμάτευση των πολιτικών
προτάσεων.

9. Κάριτας Ευρώπης φτιάχνει συνασπισμούς και στρατηγικές συνεργασίες με τοπικούς, εθνικούς και
Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα. Αυτό πολλές φορές αυξάνει την πιθανότητα τα μηνύματα
της Κάριτας να ληφθούν υπόψη από τους φορείς χάραξης πολιτικής, δεδομένου ότι οι στρατηγικές
συνεργασίες συνήθως αυξάνουν την ορατότητα και την βαρύτητα των μηνυμάτων της οργάνωσης.

10. Η Κάριτας Ευρώπης επίσης συντονίζεται και συνεργάζεται με εθνικές Επισκοπικές Συνόδους,

επισκόπους, διακονικές δομές, κληρικούς, Αδερφές και Αδερφούς, ενοριακές κοινότητες, ομάδες
ενοριακών αρχηγών, εθελοντές, νέους Κάριτας και άλλους, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί μια ευρεία
υποστήριξη και να γίνει εκστρατεία για να επιτευχθούν οι δομικές αλλαγές.

11. Κατόπιν, η Κάριτας Ευρώπης μοιράζεται μαζί με τους αρχηγούς της Εκκλησίας, τους υπεύθυνους

πολιτικής, τους χορηγούς και υποστηρικτές τις επιτυχίες υπεράσπισης του δικτύου για να αυξήσει
την ορατότητα και να δείξει τα αποτελέσματα της δουλειάς μας στις ζωές των φτωχών και των
περιθωριοποιημένων. Αυτό γίνεται για να χαιρετίσουν τις δομικές αλλαγές στις οποίες συμβάλαμε
και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο χρησιμοποιώντας και επαυξάνοντας τα επιτευχθέντα
αποτελέσματα, σαν ένα επιχείρημα για περαιτέρω δράσεις υπεράσπισης.
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ΠΩΣ Η ΚΆΡΙΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΕΤΑΙ

» ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΉΣ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΜΕΘΌΔΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ

1.

ΔΕΛΤΊΑ ΤΎΠΟΥ – ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ
ΤΎΠΟΥ.

2.

ΆΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΩΝ, ΣΤΉΛΕΣ,
ΆΡΘΡΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΆΠΟΨΗ (Π.Χ.
ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΌ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ Ή
ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ
ΕΥΡΏΠΗ).

4.

3.

ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ Ή/ΚΑΙ
ΚΑΜΠΆΝΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΒΆΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΎ.

ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΚΑΙ
ΜΠΛΟΓΚΣ.

5.

ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ.

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

5
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΊΑ

19

20
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ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ

Υπερασπίζοντας ως ένα δίκτυο θέτει περίεργες προκλήσεις, αλλά και επιβραβεύει με συγκεκριμένα
οφέλη, όπως περιγράφονται παρακάτω:

» ΟΦΈΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΕΣΑΙ ΩΣ ΈΝΑ ΕΝΩΜΈΝΟ ΔΊΚΤΥΟ

+

+	Τ Ο ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΉ ΦΩΝΉ ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΌ.

-	
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΌΡΑ.

+	Ν Α ΜΈΝΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΟΊ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΝΔΈΟΥΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ ΣΕ

-	
Μ ΕΡΙΚΈΣ ΦΟΡΈΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΎΣΚΟΛΟ ΝΑ

+	Τ Ο ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΠΙΟ ΕΥΡΕΊΑ ΒΆΣΗ ΜΑΣ ΔΊΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΡΎ

-	
Υ ΠΆΡΧΕΙ ΠΆΝΤΑ ΤΟ ΡΊΣΚΟ ΚΆΠΟΙΕΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΜΈΛΗ

+	Π ΙΟ ΠΟΛΛΟΊ ΠΌΡΟΙ, ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

-	
Μ ΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΌΣ.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΕΠΊΠΕΔΑ.
ΚΟΙΝΌ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΎΝΗ.

+	Σ ΥΜΒΆΛΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ
ΑΔΎΝΑΜΑ ΜΈΛΗ.

-

ΣΥΜΦΩΝΟΎΜΕ ΣΕ ΚΟΙΝΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ.
ΝΑ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ.

-	
Α Ν ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΉ ΦΩΝΉ Ή ΣΤΌΧΟ, ΟΙ
ΑΝΤΊΠΑΛΟΊ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΎΝ.

+	Κ ΑΛΛΙΕΡΓΕΊ ΕΝΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΗΝ ΚΆΡΙΤΑΣ.

Μια θετική προσέγγιση, η οποία να είναι προσανατολισμένη στο να φέρει αποτελέσματα και ελπίδα
στην κοινωνία, μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές που να προσβλέπουν σε λύσεις, ιδιαιτέρως γιατί οι
φορείς χάραξης πολιτικής δεν είναι πάντα βέβαιοι για το ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για την
συνέχεια. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό για την Κάριτας Ευρώπης να αναπτύξει συγκεκριμένες
προτάσεις πολιτικής ή λύσεις για αλλαγή οι οποίες να καλλιεργούν μια συμμετοχική προσέγγιση και
που να θέτουν την πολιτική ατζέντα. Η διάδοση ελπιδοφόρων πρακτικών από μέσα από την Κάριτας
Ευρώπης ενθαρρύνεται.

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ

ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ

ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΟΝΤΑΙ

ΕΠΙΤΥΧΏΣ ΥΠΌ ΤΙΣ

ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΣΥΝΘΉΚΕΣ

ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΦΌΡΟΥΜ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΆΡΙΤΑΣ, ΜΆΙΟΣ 2015

•

Θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε λιγότερα θέματα αλλά στα οποία
να εμβαθύνουμε περισσότερο.

•

Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την ταυτότητα της Κάριτας σαν
προστιθέμενη αξία στο έργο/δράσεις μας της υπεράσπισης, το οποίο
μας ξεχωρίζει από άλλα πανευρωπαϊκά δίκτυα.

•

Θα πρέπει να ενισχύσουμε την αλληλογραφία μας μέσω συντονισμένων
δράσεων και επικοινωνίας, έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι κάθε μέλος
ξέρει για τις καμπάνιες της Κάριτας.

•

Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι οι δράσεις υπεράσπισης θα μας
βοηθήσουν στο να προστατεύσουμε τους φτωχούς, διασφαλίζοντας
πόρους για τις υπηρεσίες μας, και στο να βγαίνουμε ως δυνατό δίκτυο.
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» END NOTES

1.
2.

Evangelii Gaudium 198.

τις γυναίκες και τους άντρες ως μέλη μιας

Speech of Cardinal Jorge María Bergoglio –
later Pope Francis - to Caritas Argentina in
2009. Ομιλία του Καρδινάλιου Χόρχε Μαρία
Μπεργκόλιο - αργότερα Πάπας Φραγκίσκος
– στην Κάριτας Αργεντινής το 2009.

ανεξάρτητης παγκόσμιας κοινότητας,
και δείχνει δέσμευση στην κοινωνική
δικαιοσύνη και μια υπερισχύουσα
προνομιακή επιλογή υπέρ των φτωχών” (CI

3.

Deus Caritas Est 31 a.

4.

Populorum Progressio 47.

5.

Populorum Progressio 14.

6.

Evangelii Gaudium 188.

7.

Sollicitudo in Rei Socialis 42.

8.

Sollicitudo in Rei Socialis 35.

9.

Caritas in Veritate 6-7.

10.

Deus Caritas Est 28 a.

(Μκ 6:37): Αυτό σημαίνει να εργάζεσαι έτσι

11.

Evangelii Gaudium 188.
Evangelii Gaudium 198.

ώστε να εξαλειφθούν οι δομικές αιτίες της

12.
13.

Laudato Si 179.

14.

Gaudium et Spes 26, Laudato Si 156-158.

15.
16.
17.
18.

Αρχή Συνεργασίας).
19.

Cf. DCE 31b.

20.

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να
καταλάβουμε την εντολή του Ιησού στους
μαθητές του: “Δώστε τους εσείς να φάνε”.

φτώχειας και να προωθηθεί η αναγκαία
ανάπτυξη για τους φτωχούς, όπως επίσης
και να πράττεις μικρές καθημερινές

Evangelii Gaudium 183; Sollicitudo in Rei
Socialis 41.

αγαθοεργίες αλληλεγγύης ως απάντηση στις

Laudato Si 206, 214, 228.
Populorum Progressio 47, Evangelii Gaudium
188, Laudato Si.
Η συνεργασία μέσα στην Συνομοσπονδία
Κάριτας είναι μια συμμαχία η οποία
εκφράζει αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη
της τοπικής Εκκλησίας, αναγνωρίζει όλες

πραγματικές ανάγκες που συναντάμε.
21.

Cf. Caritas Αρχές Συνεργασίας

22.

Το Ινστιτούτο Ανοιχτής Κοινωνίας, ‘Ένας
εισαγωγικός Οδηγός στην επιτυχημένη
υπεράσπιση’ (2010).
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