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Όλες οι χώρες δράσης της ActionAid

Χώρες δράσης του ελληνικού γραφείου
1. Αιθιοπία
2. Αφγανιστάν
3. Βιετνάμ
4

4. Βραζιλία
5. Γκάνα
6. Γουατεμάλα

7. Ζάμπια
8. Ζιμπάμπουε
9. Ινδία

10. Καμπότζη
11. Λεσόθο
12. Μπαγκλαντές

13. Νεπάλ
14. Πακιστάν
15. Ρουάντα

16. Σενεγάλη
17. Σιέρα Λεόνε
18. Τανζανία

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι
Το 2013 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την ActionAid. Ήταν η χρονιά που η ActionAid
Ελλάς έκλεισε 15 χρόνια δράσης και ταυτόχρονα η χρονιά που οι Έλληνες με την αθρόα
συμμετοχή τους στο έργο μας απέδειξαν ότι παρά την κρίση οι Έλληνες δεν χάνουμε
την αλληλεγγύη μας.
Κοιτώντας πίσω, τα 15 τελευταία χρόνια, γεμίζουμε με συγκίνηση και δύναμη βλέποντας
χιλιάδες ανθρώπους στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη να στηρίζονται
πια στις δικές τους δυνάμεις χάρη στη δική σας συστηματική υποστήριξη. Κοιτώντας
μπροστά, νιώθουμε μια τεράστια ευθύνη να συνεχίσουμε αυτό το έργο γνωρίζοντας
καλά ότι η εξάλειψη της φτώχειας και της αδικίας είναι μια διαδικασία περίπλοκη και
μακροχρόνια που χτίζεται, όμως, πάνω σε μικρές καθημερινές νίκες.
Η συμμετοχή σας το 2013 μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτές οι νίκες θα είναι πολλές.
Το κύμα αλληλεγγύης που ξεκίνησε μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ “ Immersion”
του Αντώνη Κανάκη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 5.000 νέοι Ανάδοχοι μπήκαν στην
οικογένεια της ActionAid μέσα σε ένα μήνα από την προβολή του ντοκιμαντέρ. 140
εθελοντές και υποστηρικτές της ActionAid συμμετείχατε στα 3 εθελοντικά ταξίδια και
immersions της ελληνικής οργάνωσης στο Βιετνάμ, τη Μοζαμβίκη, τη Σιέρα Λεόνε
και την Γκάνα. Το 2013 ήταν η χρονιά που διοργανώσαμε για 10η χρονιά την Παγκόσμια
Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 800
σχολεία και 48.000 μαθητές. Το ίδιο διάστημα περισσότεροι από 3.500 μαθητές όλων
των βαθμίδων συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Και δεν είμαστε μόνοι μας. Οι συνάνθρωποι μας, οι συνάδελφοι μας και οι υποστηρικτές μας στη Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική δίνουν καθημερινά τις δικές
τους μάχες. Ας δούμε τι πετύχαμε όλοι μαζί το 2013.
Με εκτίμηση,
Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς
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Ο Αντώνης Κανάκης
στη Σιέρα Λεόνε
Έζησε μια ολόκληρη εβδομάδα
μαζί με τους πολύ φτωχούς
κατοίκους του χωριού Φέγκεχουν,
πραγματοποιώντας μια «βουτιά
σε μια άλλη πραγματικότητα»
με την ομάδα της ActionAid.

Το χωριό Φέγκεχουν ανήκει στην κοινότητα Μπο της ActionAid κι
είναι από τις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου, όπου οι οικογένειες ζουν σε λασποκαλύβες με αχυρένιες στέγες, χωρίς τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό. Οι άνθρωποι τρώνε ελάχιστα, κυρίως
ρύζι και λαχανικά, δουλεύουν στα χωράφια και εκτρέφουν
κατσίκες και κότες, ενώ η έλλειψη νερού σε συνδυασμό με την
παντελή έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής προκαλούν πολλές
ασθένειες και θανάτους, με θύματα κυρίως μικρά παιδιά.
Ο Αντώνης Κανάκης είναι ο πρώτος διάσημος από την Ελλάδα
που πραγματοποίησε ταξίδι ενσωμάτωσης (immersion) κι αποτύπωσε τις εμπειρίες του στο ξεχωριστό ντοκιμαντέρ «Immersion:
Βουτιά σε μια άλλη πραγματικότητα» που αποτελεί «σταθμό» για
την ActionAid διεθνώς, καθώς τα αποτελέσματα ήταν πρωτοφανή. 5.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αντώνη
και έγιναν Ανάδοχοι Παιδιού αμέσως μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι
θα δουν τα επόμενα χρόνια τη ζωή τους να βελτιώνεται. Περισσότερα παιδιά θα πάνε και θα συνεχίσουν το σχολείο, περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν καθαρό νερό να πιουν, λιγότερα παιδιά
θα πεθάνουν από ασθένειες που σχετίζονται με το βρώμικο νερό
και τον υποσιτισμό, περισσότερες γυναίκες θα αποκτήσουν δικό
τους εισόδημα μέσω γυναικείων συνεταιρισμών και θα διεκδικήσουν μια πιο δίκαιη θέση στην κοινωνία, περισσότεροι άνθρωποι
θα ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον.
Τα θετικά αποτελέσματα, όμως, δεν σταματούν εδώ. Ο Αντώνης
προσέφερε το σύνολο των εσόδων του περσινού ντοκιμαντέρ για
την κατασκευή σχολείου και πηγαδιού στην περιοχή την οποία

επισκέφθηκε. Αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για ένα νέο εθελοντικό ταξίδι, όπου 28 Ελληνες Ανάδοχοι Παιδιού ταξίδεψαν
στη Σιέρα Λεόνε και συμμετείχαν στην υλοποίηση και παράδοση
του σχολείου στους κατοίκους. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε «One
Love Team» και είναι οι πρωταγωνιστές του δεύτερου ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την υλοποίηση των έργων, αλλά και τη ζωή
των ανθρώπων ένα χρόνο μετά.
«Για μένα ήταν ένα ταξίδι και ένα μάθημα ζωής που επιθυμώ να
το μοιραστώ με όσους περισσότερους μπορώ. Για το ντοκιμαντέρ
αυτό δουλέψαμε με πολλή αγάπη και θεωρώ ότι έχει ένα ιδιαίτερο
και συναισθηματικό αποτέλεσμα. Έχω φέρει μαζί μου εμπειρίες
και δυνατές εικόνες. Θα μπορούσαμε να δείξουμε τις πιο ακραίες
περιπτώσεις θανάτων από λιμοκτονίες ή ασθένειες, περιπτώσεις
που στην Αφρική κάθε άλλο παρά λίγες δεν είναι, αλλά προτιμήσαμε να επικεντρωθούμε στη μέση καθημερινότητα, στις συνθήκες φτώχειας δηλαδή υπό τις οποίες ζουν καθημερινά πολλά
εκατομμύρια συνάνθρωποί μας στον πλανήτη. Το ντοκιμαντέρ
έχει κινηματογραφηθεί σε high definition, αλλά αυτό που σίγουρα
είναι σε high definition είναι τα συναισθήματα που μεταφέρει. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω την ActionAid για την τιμή, την ευκαιρία
και την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε» δήλωσε ο Αντώνης Κανάκης.
«Δεν θα σας ξεχάσουμε» ήταν η υπόσχεση που έδωσε ο Αντώνης
στους κατοίκους της κοινότητας Μπο της Σιέρα Λεόνε στη διάρκεια του περσινού ντοκιμαντέρ. Η υπόσχεση δεν θα μπορούσε να
έχει τηρηθεί περισσότερο.
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Το 2013, 1.300.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο συμμετείχαν
στις εκστρατείες μας ή στήριξαν οικονομικά τα προγράμματά
μας, παρά το δύσκολο –παγκοσμίως– πολιτικό και οικονομικό
κλίμα. Μαζί κατορθώσαμε να επιφέρουμε θετικές αλλαγές στη
ζωή εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας. Η ActionAid
δεν εστιάζει απλώς στη δημιουργία υποδομών, που αποτελούν
εξάλλου ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά επιπλέον
εργάζεται στο πεδίο της λογοδοσίας και της διαφάνειας, ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και τους παρέχει τα
απαραίτητα εφόδια για να τα διεκδικήσουν, ώστε η αλλαγή στη
ζωή τους να έχει διάρκεια στο χρόνο.
8

© Caroline Thomas/ActionAid

© Kate Holt/ActionAid

Επιτυχίες μας
στον αγώνα
κατά
της φτώχειας

3
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Για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και
τις αιτίες της φτώχειας, του αποκλεισμού και της ανισότητας,
έχουμε συμφωνήσει σε 5 μεγάλες διεθνείς προτεραιότητες,
στις οποίες εντάσσεται το σύνολο των δράσεων μας. Στην Ετήσια
Έκθεση του 2013 παραθέτουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα των επιτυχιών που καταφέραμε όλοι μαζί διεθνώς κατά τη
διάρκεια του έτους.

Προτεραιότητα 1η:

Γεωργία &
φυσικοί πόροι

© Kate Holt/ActionAid

Εξασφάλιση βιώσιμης γεωργίας και πρόσβαση των κατοίκων
στη γη και το φυσικό πλούτο, ώστε να μπορούν να έχουν επαρκή τροφή,
καθαρό νερό και σταθερή πηγή εισοδήματος.
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Το 2013, μέσα από το έργο
της ActionAid:
• 300.000 περισσότεροι άνθρωποι εξασφάλισαν επαρκή τροφή
• 100.000 γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση στο φυσικό πλούτο

Μαζί

• Πιέζουμε τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις για τη θέσπιση των κατάλληλων νόμων και την παροχή κρατικών επενδύσεων, προστατεύοντας έτσι τους ακτήμονες και τους παραγωγούς μικρής κλίμακας και κυρίως τις
γυναίκες.
• Οργανώνουμε διεθνείς εκστρατείες και πιέζουμε τους διεθνείς φορείς, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λαμβάνουν μέτρα υπέρ των φτωχών αγροτών και να καταψηφίζουν αγροτικές και εμπορικές προτάσεις που τους
οδηγούν στην πείνα.
• Ενημερώνουμε τους ακτήμονες και τους αγρότες για τα δικαιώματά τους και τους υποστηρίζουμε στη διεκδίκηση κρατικών παροχών.
• Βοηθούμε τις γυναίκες να αναγνωριστούν ως ίσα μέλη της κοινότητάς τους και ως ίσοι πολίτες έναντι του νόμου, ώστε να μπορούν να έχουν άποψη κατά τη λήψη αποφάσεων, να τους ανήκει εύφορη γη και να λαμβάνουν
κρατική βοήθεια για τις αγροτικές τους δραστηριότητες.
• Εκπαιδεύουμε τους αγρότες σε νέες μεθόδους βιώσιμης καλλιέργειας και στη δημιουργία οικιακών λαχανόκηπων.
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• Βοηθούμε τους φτωχούς αγρότες να μπουν στην αγορά και να πουλούν τα προϊόντα τους.

Ενδεικτικές επιτυχίες
σε χώρες δράσης μας:
Ινδία
Ασκήσαμε πίεση ώστε να ψηφιστεί Νόμος για την Επισιτιστική Ασφάλεια, μέσα από τον οποίο 780 εκατομμύρια επιπλέον
άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή κι επαρκή τρόφιμα.
Παράλληλα, βοηθήσαμε τις γυναίκες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα σήμερα 6.279 γυναίκες να διαθέτουν
τίτλους ιδιοκτησίας γης στο όνομά τους. Με την καλλιέργεια
αυτών των εκτάσεων, οι γυναίκες θα μπορούν να είναι οικονομικά ανεξάρτητες και να θρέψουν την οικογένειά τους.

Νεπάλ
Βοηθήσαμε μικροκαλλιεργητές να συνεταιριστούν και να
καλλιεργήσουν συλλογικά καλλιέργειες και τους βοηθήσαμε να
έχουν πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες. Έτσι το εισόδημά τους
αυξήθηκε κατά 300 έως 500 δολάρια. Για παράδειγμα μέσα από
τις συλλογικές καλλιέργειες βοτάνων στην περιφέρεια Rasuwa,
οι αγρότες απέκτησαν συνολικά 27.000 δολάρια.

Γκάνα
Εκπαιδεύσαμε αγρότισσες, δημιουργήσαμε αγροτικούς συνεταιρισμούς γυναικών και αναπτύξαμε αποτελεσματικά προγράμματα
ενίσχυσης της γεωργίας. Σήμερα, 6.000 αγρότισσες ασχολούνται
με την Ανθεκτική στο Κλίμα Βιώσιμη Γεωργία.

Ζιμπάμπουε
Μέσα από τα συστηματικά προγράμματα ευαισθητοποίησης
και ενδυνάμωσης των γυναικών, 1.214 γυναίκες διεκδίκησαν τα
δικαιώματά τους για πρόσβαση στη γη και έλεγχο των φυσικών
πόρων. Συμβάλαμε στην ψήφιση νέου συντάγματος με προοδευτικά άρθρα για την ισότητα των δύο φύλων, εδραιώνοντας τα
δικαιώματα των γυναικών στη γη και τους φυσικούς πόρους.

Πακιστάν
Ενισχύσαμε τη φωνή της Ένωσης Αγροτών, πείθοντας την κυβέρνηση του Πακιστάν να προβεί σε θετικές αλλαγές. Οι αρχές
της επαρχίας Khyber Pakhtun Khwa διέθεσαν 4 εκατομμύρια
ρουπίες για πρόγραμμα ύδρευσης σε περισσότερα από 5.000
εκτάρια γης.

Καμπότζη
Με τη δημιουργία τοπικών επιτροπών διαχείρισης φυσικών
πόρων, του οικολογικού τουρισμού και την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι γυναίκες αύξησαν
το εισόδημά τους κατά μέσο όρο από 1 σε 2,5 δολάρια/ημέρα και
ανέκτησαν τον έλεγχο περιοχών αλιείας από ιδιώτη επενδυτή.

© Florian Lang/Actionaid

© Eduardo Martino/Documentography/ActionAid

© James Oatway/Panos/ActionAid

Ρουάντα
Ασκήσαμε πίεση ώστε να υπάρξει διάλογος για τις αγροτικές δαπάνες σε εθνικό επίπεδο και πείσαμε τον Υπουργό Γεωργίας να
προβεί σε αύξηση των σχετικών δαπανών του προϋπολογισμού
από 10,2% σε 13%, δίδοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των
γυναικών μικροκαλλιεργητών.
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Διεθνής επιτυχία
Η Επιτροπή για τη Διεθνή Επισιτιστική Ασφάλεια (CFS), που περιλαμβάνει
όλες τις κυβερνήσεις μελών των Ηνωμένων Εθνών και σχετικούς φορείς
του ΟΗΕ, αναγνώρισε τα δικαιώματα των μικροκαλλιεργητών και ζήτησε
από τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν το δικό τους όραμα σε κάθε χώρα για
τις μικροκαλλιέργειες. Στόχος η διασφάλιση των δικαιωμάτων στη γη και
την τροφή για εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Ενδεικτικές επιτυχίες
στην Ελλάδα:
Μαζί, επιτύχαμε σημαντική νίκη
ενάντια στην αρπαγή γης για τα βιοκαύσιμα
Οι επενδύσεις στα βιοκαύσιμα κοστίζουν στους Ευρωπαίους
φορολογούμενους περίπου 6 δισ. ευρώ το χρόνο, ποσό που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εναλλακτικών
και πραγματικά βιώσιμων πηγών ενέργειας που δεν ανταγωνίζονται τα τρόφιμα. Έτσι, το 2013 οργανώσαμε παγκόσμια εκστρατεία κατά της αρπαγής γης των φτωχών αγροτών από μεγάλες
εταιρείες βιοκαυσίμων και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης να
μειώσουν το ποσοστό υγρών καυσίμων που προέρχονται από
βιοκαύσιμα από 10% σε 7%», ενώ αναμένουμε επικύρωση του
σχετικού νομοσχεδίου το 2014.
Τον Απρίλιο του 2013, 25 Ανάδοχοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα
“Immersion” στη Μοζαμβίκη, όπου επισκέφτηκαν κυβερνητικούς εκπροσώπους και επιχειρήσεις, κι ενημερώθηκαν από τους
κατοίκους για το πρόβλημα της αρπαγής γης. Ο τότε Ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης επισκέφτηκε επίσης τη Μοζαμβίκη,
μεταφέροντας στη συνέχεια τις απόψεις μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το Νοέμβριο του 2013, ξεκινήσαμε συλλογή υπογραφών σε
επείγουσα έκκληση για την αρπαγή γης στην Καμπότζη, ζητώντας από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου να διερευνήσει το
θέμα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την
12

παραγωγή και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων προς την ΕΕ. Η
δράση συνεχίστηκε και το 2014 και έφερε θετικά αποτελέσματα
καθώς η κυβέρνηση της χώρας παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι
υπάρχει πρόβλημα αρπαγής γης και συστάθηκε επιτροπή για την
προώθηση θεσμικής λύσης και την αποζημίωση των αγροτών.
Άλλες ενέργειες
για το δικαίωμα στην τροφή
Στις 20 Απριλίου, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ της ActionAid
«Σπόροι Ελπίδας» στην ΕΤ1. Το ντοκιμαντέρ εστιάζεται στον
αγώνα που κάνουν οι αγρότισσες στη Ρουάντα για να βελτιώσουν
τη ζωή τους με τη βοήθειά της ActionAid σε μια χώρα που ακόμα
επουλώνει τις πληγές της από τη γενοκτονία του 1994.
Το Μάιο, η ActionAid Ελλάς προσκάλεσε σε διαδραστικό Παγκόσμιο Γεύμα 19 δημοσιογράφους και γνωστούς bloggers για την
τροφή, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για την παγκόσμια
παραγωγή και διανομή τροφίμων και ενθαρρύνοντάς τους να
προωθήσουν το θέμα στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα.
Στις 16 Οκτωβρίου, η ActionAid Ελλάς γιόρτασε την Παγκόσμια
Ημέρα Τροφής δημιουργώντας ένα τεράστιο χαρτογκράφιτι από
8.000 origami στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας. Τα origami
σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν στο στάδιο από την Γαλλίδα
καλλιτέχνη Mademoiselle Maurice, ενώ 800 υποστηρικτές μας
συμμετείχαν στη δράση.

© Matta Samiou/ActionAid Hellas
© Matta Samiou/ActionAid Hellas

Ιστορία Αλλαγής
H Rebecca Mabui από τη Μοζαμβίκη πηγαίνει στις Βρυξέλλες
Η Rebecca Mabui από την Τανίνγκα της Μοζαμβίκης καλλιεργούσε ένα χωράφι, το οποίο και έχασε από τη βιομηχανία
των βιοκαυσίμων. Το 2014 επισκέφτηκε μαζί με την ActionAid
Μοζαμβίκης και Ελλάδας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
της 4ης Συνόδου Κορυφής ΕΕ και Αφρικής, εκπροσωπώντας τους
μικροκαλλιεργητές της περιοχής της.

«Έπρεπε να φτάσω ως τις Βρυξέλλες για να καταλάβω πώς οι
ευρωπαϊκές αποφάσεις οδήγησαν στην αρπαγή της δικής μου γης.
Όμως υπάρχει ελπίδα. Μπορεί τα παιδιά και τα εγγόνια μου να
μη δουν την αλλαγή, αλλά είναι βέβαιο ότι στο μέλλον αλλαγή θα
υπάρξει. Οι παππούδες και οι γονείς μου δεν ήταν ποτέ τόσο ενδυναμωμένοι όπως εγώ τώρα. Βρίσκομαι εδώ όπου λαμβάνονται
οι σημαντικές αποφάσεις».
13
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Προτεραιότητα 2η:

Πολιτική
επιρροή των
φτωχών

© Ranjan Rahi/ActionAid

Μεγαλύτερη πολιτική επιρροή των ανθρώπων που ζουν
σε συνθήκες φτώχειας, ώστε οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες να λογοδοτούν
και το κράτος να προστατεύει τους πολίτες από την αδικία.
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Το 2013, μέσα από το έργο
της ActionAid:
2.900 δήμοι και κοινότητες δέχθηκαν έλεγχο από τους πολίτες για τις αποφάσεις και τον τρόπο λειτουργίας
τους, με στόχο να βελτιωθούν οι δημόσιες παροχές προς τους φτωχούς πολίτες.

Μαζί

• Αναπτύσσουμε εργαλεία για τον έλεγχο της διαφάνειας των τοπικών αρχών από τους πολίτες, όπως η παρακολούθηση των κρατικών εξόδων, ο δημόσιος διάλογος και οι κοινωνικοί έλεγχοι και προσπαθούμε να πείσουμε τις
κυβερνήσεις να θεσμοθετήσουν τα εργαλεία αυτά σε εθνικό επίπεδο.
• Πιέζουμε τις αρχές να παρέχουν τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις οποίες έχουν δεσμευτεί, όπως εκπαίδευση,
υγεία, δημόσια έργα, κοινωνική πρόνοια, χωρίς να αποκλείουν τις γυναίκες.
• Υποστηρίζουμε την είσοδο εκπροσώπων των γυναικών και των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων στα κοινοτικά
συμβούλια και τους θεσμούς λήψης αποφάσεων και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

© Jakob Dall/ActionAid

• Οργανώνουμε παγκόσμιες εκστρατείες κατά της φοροαποφυγής των διεθνών εταιρειών και πιέζουμε εθνικούς
και διεθνείς φορείς να λάβουν μέτρα για δίκαιη φορολόγηση και επένδυση των εσόδων από τους φόρους για την
ανάπτυξη των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων.
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Ζάμπια
Πιέσαμε την κυβέρνηση της χώρας προς τη δημιουργία μιας
πολιτικής αποκέντρωσης, επιτρέποντας στις τοπικές κοινότητες
να έχουν λόγο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών
έργων.
Γουατεμάλα
Βελτιώσαμε τους μηχανισμούς λογοδοσίας των τοπικών αρχών
μέσα από τη λήψη μέτρων, τη χρήση αντίστοιχων εργαλείων και
την παρακολούθηση του προϋπολογισμού. Επίσης, οργανώσαμε
εκστρατείες για τη φορολογική μεταρρύθμιση με σημαντικά
κοινωνικά οφέλη για τους εργαζόμενους.

© Piers Benatar/Panos Pictures/ActionAid

Ενδεικτικές επιτυχίες
σε εθνικό επίπεδο:

Νεπάλ
Με τη συμμετοχή των κατοίκων στην παρακολούθηση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, περισσότερα από 16.000 άτομα που
ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας έλαβαν τα επιδόματά τους.
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© Florian Lang/Actionaid

© Srikanth Kolari/ActionAid

Σιέρα Λεόνε
Με τη βοήθεια των κατοίκων και της ActionΑid θεσπίστηκε διαφανής πολιτική για τις δημόσιες προμήθειες στα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων Bo και Bombali. Δημιουργήθηκαν Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που αναλαμβάνουν εποπτικό
ρόλο και διασφαλίζουν τη διαφάνεια των δημόσιων προμηθειών.

© Florian Lang/Actionaid

Ινδία
Επηρεάσαμε σημαντικές πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης σε
εθνικό επίπεδο, όπως η παροχή συντάξεων σε ηλικιωμένους,
τα προγράμματα εξασφάλισης εργασίας σε δημόσια έργα για
γυναίκες, η δημιουργία ξενώνων για τους αστέγους, η δήλωση
και καταχώριση των «παράτυπων» εργατών.

© Ranjan Rahi/ActionAid

Διεθνής επιτυχία
Εκστρατεία για τη φορολογική δικαιοσύνη
Η ActionAid ανέδειξε το πρόβλημα της φοροαποφυγής μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, ζητώντας την επιβολή φορολογικής δικαιοσύνης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Ζάμπια μεγάλες πολυεθνικές κατέβαλαν λιγότερους φόρους από τους φτωχούς μικροπωλητές,
με αποτέλεσμα δραματική μείωση των κρατικών εσόδων που προέρχονται από τους φόρους και χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση
έργων υποδομής, όπως δημόσια σχολεία και νοσοκομεία, σε βάρος των πολιτών.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει
τους νόμους περί διαφάνειας των βρετανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό, δίδοντας τη δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να μετέχουν στις διαπραγματεύσεις για ισότιμους φορολογικούς κανόνες.

Επιτυχία
στην
Ελλάδα
Εξάντας στην Γκάνα
Στις 27 Φεβρουαρίου το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου «Άνθρωποι και Αριθμοί» προβλήθηκε στην εκπομπή Εξάντας της ΝΕΤ. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στις
επιπτώσεις των πολιτικών του ΔΝΤ στους πολίτες της Γκάνας, μιας χώρας όπου ευημερούν οι αριθμοί, αλλά τα παιδιά κάνουν μάθημα κάτω από δέντρα και μια νοσοκόμα
φροντίζει χιλιάδες ανθρώπους. Η ActionAid ήταν η οργάνωση που έδωσε απάντηση
στους ισχυρισμούς του ΔΝΤ ότι όλα βαίνουν καλώς.
17

Ο Narendra B.K.
τα βάζει με τη διαφθορά
Ο Narendra B.K., από την επαρχεία Ντότι του Νεπάλ έχει εκπαιδευτεί από την ActionAid για τα δικαιώματά του, αλλά και για να
τον έλεγχο των αρχών ώστε να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία.
Είναι συντονιστής του Προγράμματος Reflect, που εκπαιδεύει
και ενδυναμώνει τους πιο περιθωριοποιημένους κατοίκους της
περιοχής.
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© Mahesh Pariyar/Equality Development Centre

© Mahesh Pariyar/Equality Development Centre

Ιστορία Αλλαγής

«Είχαμε πάει με τον πατέρα μου στο Κτηματολόγιο για να μεταβιβάσει στο όνομά μου τη γη που ανήκε παλαιότερα στον παππού
μου. Στο γραφείο επιτρέπεται να μπει μόνο ένα άτομο τη φορά
κι έτσι περίμενα τον πατέρα μου απ’ έξω. Παρότι είχαμε όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο υπάλληλος του ζήτησε 5.000
ρουπίες για να διεκπεραιώσει το φάκελό μας. Όταν μου το είπε ο
πατέρας μου, μπήκα στο γραφείο και ζήτησα από τον υπάλληλο
να ετοιμάσει το φάκελο. Εκείνος με κοίταξε και μου ζήτησε 3.000
ρουπίες. Τον ρώτησα για ποιο λόγο να πληρώσω, μα εκνευρίστηκε, άφησε τα χαρτιά μας στην άκρη και άρχισε να με αγνοεί. Εκεί
συνειδητοποίησα ότι μου ζητούσε ‘φακελάκι’. Εδώ και 2-3 χρόνια
εργάζομαι στον τομέα της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης,
γνωρίζω τα δικαιώματά μου και ξέρω καλά ότι η δωροδοκία και η
δωροληψία αποτελούν έγκλημα. Αμέσως πήγα και βρήκα τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου και τον ενημέρωσα για το τι συνέβαινε. Ο
Προϊστάμενος βρήκε τον υπάλληλο και του ζήτησε να προχωρήσει
το φάκελό μας. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο υπάλληλος ετοίμασε
τα χαρτιά μας κι επιστρέψαμε με τον πατέρα μου σπίτι».

Προτεραιότητα 3η:

Εκπαίδευση

© Caroline Thomas/ActionAid

Ποιοτική εκπαίδευση για κορίτσια και αγόρια και ενδυνάμωση
των νέων, γιατί αυτοί είναι που αποτελούν το μέλλον στον αγώνα
κατά της φτώχειας και της ανισότητας.
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Το 2013, μέσα από το έργο
της ActionAid:
• 234.000 κορίτσια και 233.000 αγόρια ολοκλήρωσαν το δημοτικό
• 731.000 νέες και νέοι κινητοποιήθηκαν ενεργά ενάντια στη φτώχεια

Μαζί

• Προωθούμε τα δικαιώματα των παιδιών στις κοινότητες και μέσα στα σχολεία και συνεργαζόμαστε με τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς ώστε να βελτιώσουμε τα ποσοστά εγγραφής, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, με έμφαση στα κορίτσια.
• Δουλεύουμε με ομάδες νέων για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών εισοδήματος και την ενδυνάμωση της
συμμετοχής τους στην απασχόληση και την παραγωγή.
• Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και των νέων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε
τοπικά συμβούλια και εθνικά δίκτυα νέων.
• Συμμετέχουμε σε διεθνείς εκστρατείες για την αύξηση των κρατικών επενδύσεων για την εκπαίδευση και
την ενίσχυση από διακρατικούς θεσμούς.
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© Savann Oeurm/ActionAid

© Greg Funnell/ActionAid

• Πιέζουμε τις αρχές να παρέχουν ποιοτικές εκπαιδευτικές δομές.

Ενδεικτικές επιτυχίες
σε χώρες δράσης μας:

© Chintan Gohil/ActionAid

Βραζιλία
Στο Ρίο, υποστηρίξαμε ένα προπανεπιστημιακό πρόγραμμα
σπουδών που βοηθάει τους μαθητές να μπουν στο πανεπιστήμιο. Στο Ρεσίφε, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα για τη μείωση
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των κοριτσιών και των νεαρών
γυναικών, εκπαιδεύοντας 120 άτομα και επηρεάζοντας θετικά τη
ζωή τουλάχιστον 800 γυναικών.

Μπαγκλαντές
Συνεχίσαμε το πρόγραμμα “Happy Homes” που εξασφαλίζει στα
κορίτσια που μένουν στους δρόμους της Ντάκα ένα ασφαλές
περιβάλλον και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Από το 2006
μέχρι σήμερα, χάρη στα Happy Homes 832 κορίτσια έχουν βρει
ένα ασφαλές μέρος να ζουν, 734 κορίτσια έχουν αποκτήσει
πρόσβαση στην εκπαίδευση, 150 κορίτσια έχουν εμβολιαστεί για
Ηπατίτιδα Β, 548 κορίτσια έχουν αποκτήσει κάποια δεξιότητα,
318 κορίτσια έχουν βρει δουλειά και 14.751 κορίτσια έχουν συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
του κέντρου.
Γκάνα
Δημιουργήσαμε το Κοινοβούλιο Νεαρών Γυναικών που απαρτίζεται από μαθήτριες, νεαρές αγρότισσες και γυναίκες που συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς. Οι ομάδες συνεδριάζουν τακτικά,
τα μέλη αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και σχεδιάζουν τις
παρεμβάσεις τους υπέρ των φτωχών. Δύο από τα μέλη έχουν
διοριστεί στις περιφερειακές συνελεύσεις ώστε να ακούγεται η
φωνή των γυναικών κατά τη λήψη αποφάσεων.

© Greg Funnell/ActionAid

Σενεγάλη
Βελτιώσαμε την ποιότητα του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, πιέζοντας την κυβέρνηση να αυξήσει τα κριτήρια που πρέπει
να πληρούν οι μη καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί προκειμένου να
προσληφθούν. Σχεδόν όλα τα σχολεία στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε διαθέτουν πλέον ειδικά καταστήματα, όπου οι
γονείς αγοράζουν τα σχολικά είδη σε 25% χαμηλότερες τιμές σε
σχέση με την αγορά.

Νεπάλ
Δημιουργήσαμε επιτροπές σχολικής διαχείρισης και, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, αναπτύξαμε σχέδια βελτίωσης
του εκπαιδευτικού συστήματος για 120 σχολεία.

© Florian Lang/Actionaid

Καμπότζη
Οι μισθοί των δασκάλων αυξήθηκαν από 77,70 δολάρια το 2012 σε
100,70 δολάρια το 2013 και τα σχολικά δίδακτρα καταργήθηκαν
σε στοχευμένες κοινότητες, μετά από εκστρατείες της ActionAid
και συνεργαζόμενων φορέων.
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Ενδεικτικές επιτυχίες
στην Ελλάδα:
Παγκόσμια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση
και Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης

Αποστολή
Ρουάντα!

Η ActionAid Ελλάς προωθεί στη χώρα μας την Παγκόσμια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση από το 2003. Το 2013, περισσότερα
από 800 σχολεία από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης, ζητώντας περισσότερους και καλύτερα
καταρτισμένους δασκάλους. 48.000 μαθητές ύψωσαν τη φωνή
τους, λέγοντας πως «Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται
δασκάλους».

Το 2013 ξεκινήσαμε ένα online εκπαιδευτικό παιχνίδι στρατηγικής, με τίτλο «Αποστολή: Ρουάντα» που απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 10+ ετών, θέτει καίριους προβληματισμούς για τη σύγχρονη πραγματικότητα, ενισχύει την κριτική σκέψη και προτείνεται ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο σχολικό περιβάλλον.

Το 2013 επισκέφτηκαν το εκπαιδευτικό μας κέντρο 3.552 μαθητές όλων των βαθμίδων και, μέσα από βιωματικά προγράμματα,
ευαισθητοποιήθηκαν για την ακραία φτώχεια και τη στέρηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα οραματίστηκαν έναν
πιο δίκαιο κόσμο και σκέφτηκαν τρόπους για την υλοποίησή του.
Στείλε το φίλο μου
σχολείο!

© ActionAid Hellas

Τον Ιούλιο, 5 Έλληνες δάσκαλοι επισκέφτηκαν 3 κοινότητες στην
Κένυα προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα για τα πρότυπα και τις πρακτικές της εκπαίδευσης και να συζητήσουν με
τους δασκάλους, τους γονείς και τα παιδιά τα βασικά θέματα της
εκπαίδευσης. Με αφορμή το ταξίδι τους, ενημέρωσαν συναδέλφους τους για την κατάσταση, έκαναν 2 σύντομες παρουσιάσεις
σε συνέδρια και έδωσαν 1 συνέντευξη σε τοπικό Τύπο.
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Το 2013, οι 40 Activista της ActionAid Ελλάς, μέλη του διεθνούς δικτύου νέων της οργάνωσης, συμμετείχαν ενεργά στην
εκστρατεία για τα βιοκαύσιμα και την αρπαγή γης με δημόσιες
εκδηλώσεις, ενώ 5 μέλη της ομάδας βρέθηκαν στις Βρυξέλλες
για να μεταφέρουν τις θέσεις της ActionAid στους Ευρωβουλευτές. Οι Activista συμμετείχαν επίσης στο φεστιβάλ “River Party”,
συλλέγοντας 680 υπογραφές για την εκστρατεία.
«Η αγαπημένη μου δράση των Activista για το 2013 δεν θα
μπορούσε να είναι άλλη από εκείνην για το Athens Pride. Με το
εξαιρετικά έξυπνο σύνθημα ''pride against prejudice'', το οποίο
–χάρη στα μπαλόνια και τις κονκάρδες που μοιράζαμε– φαινόταν
σχεδόν σ' όλες τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν αργότερα,
καταφέραμε να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι για τους
οποίους η υπερηφάνεια είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Μέσα στο
κλίμα χαράς που επικρατεί τη συγκεκριμένη ημέρα είναι πολύ
σημαντικό να ''φωνάζουμε'' με τον τρόπο μας ότι είμαστε δίπλα
στους περιθωριοποιημένους και ενάντια σε κάθε διάκριση».
Θάνος Μπαζιωτόπουλος, μέλος των Activista

© ActionAid Hellas

Εκπαιδευτικό κέντρο
« Ένας Κόσμος Άνω Κάτω»

ACTIVISTA
Ελλάδας

© Newaz Mahmud, YPSA/ActionAid

© Newaz Mahmud, YPSA/ActionAid
© Newaz Mahmud, YPSA/ActionAid

Ιστορία Αλλαγής
Η Mina δίνει πίσω την αλληλεγγύη που δέχτηκε
Η Mina Mohsena Aktar γεννήθηκε το 1993 στο Αμιραμπάντ,
ένα χωριό κοντά στον κόλπο της Βεγγάλης στο Μπαγκλαντές. Ο
πατέρας της εργαζόταν ως χονδρέμπορος φρούτων, μα πέθανε νωρίς, αφήνοντας μόνη τη μητέρα της με τέσσερα παιδιά κι
αμέτρητες δυσκολίες. Κάποιοι τους μίλησαν για την ActionAid
κι η Mina εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού. Σήμερα
πλέον η Mina βρίσκεται στο δεύτερο έτος των σπουδών της στο
Πανεπιστήμιο της Σιτακούντα και, όπως είδε η ίδια τη ζωή της να
αλλάζει μέσα από την εκπαίδευση, επιθυμεί κάτι αντίστοιχο και
για τους νέους της κοινότητάς της. Ως μέλος των Activista έχει
λάβει μέρος σε διάφορες πρωτοβουλίες στην περιοχή, όπως η
εκστρατεία για ‘Αξιοπρεπή Εργασία των Νέων με Αναπηρία’.

«Δεν είναι μόνο θέμα ευφυΐας. Για να πετύχει κάποιος τους
στόχους του χρειάζεται και υποστήριξη. Εγώ στάθηκα τυχερή που
δέχθηκα υποστήριξη μέσα από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού,
αλλά υπάρχουν κι άλλα παιδιά στην ίδια κατάσταση που βρισκόμουν κι εγώ. Θα κάνω ό,τι καλύτερο για να φέρω την αλλαγή στην
κοινότητά μου, όμως χρειάζεται συλλογική προσπάθεια. Θα ήθελα
να δουλέψω στα ΜΜΕ ώστε, μέσα από την επικοινωνία, να μπορέσω να κινητοποιήσω ολόκληρη την κοινότητα».
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Προτεραιότητα 4η:

Συρράξεις &
φυσικές
καταστροφές

© Sanjit Das/ActionAid

Προστασία των κατοίκων που αντιμετωπίζουν εμπόλεμες
συρράξεις και φυσικές καταστροφές ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται
τους κινδύνους και τις συνέπειές τους.
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Το 2013, μέσα από το έργο
της ActionAid:
1.700.000 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια,
προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία τους.

Μαζί

• Εκπαιδεύουμε τους κατοίκους να αναγνωρίζουν τα σημάδια της επερχόμενης φυσικής καταστροφής και να
προφυλάσσονται.
• Πιέζουμε τις αρχές να προστατεύουν τους πολίτες από τον κίνδυνο των καταστροφών, να υλοποιούν έργα
που μειώνουν την έκταση των ζημιών και να διανέμουν με διαφανή τρόπο την παρεχόμενη ανθρωπιστική
βοήθεια.

© Charles Fox/ActionAid

© ActionAid

• Το 2013, καλύψαμε τις άμεσες ανάγκες τροφής, υγιεινής, συνέχισης της εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης των πιο ευάλωτων πληθυσμών σε 19 χώρες και 28 καταστροφές, δίδοντας έμφαση στις γυναίκες και
τα παιδιά.
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Ενδεικτικές
επιτυχίες σε χώρες
δράσης μας:
Λεσόθο
Ενθαρρύναμε τις γυναίκες να αναπτύξουν ένα πενταετές
πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας ώστε να ανταποκρίνονται
σε δύσκολες καταστάσεις. Οι γυναίκες μετέχουν πλέον στην
επιτροπή υλοποίησης του έργου και κινητοποιούν τα υπόλοιπα
μέλη της κοινότητας.
Βιετνάμ
Στο Βιετνάμ, εκπαιδεύσαμε 14 κοινότητες στους τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και εκατοντάδες γυναίκες στη
διαχείριση καταστροφών. Υποστηρίξαμε τις γυναίκες σε εναλλακτικές πρακτικές κτηνοτροφίας που είναι περισσότερο ανθεκτικές στις καταστροφές και την κλιματική αλλαγή και πείσαμε την
τοπική κυβέρνηση να διαθέσει 5% του ετήσιου προϋπολογισμού
για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και να δημιουργήσει σχέδια ετοιμότητας.
Αφγανιστάν
Μέσα από τη σύσταση 55 επιτροπών στις επαρχίες Balkh και
Jawzjan, οι οποίες πλήττονται από τις πλημμύρες και τη διάβρωση στις κοίτες του ποταμού, δημιουργήσαμε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις πλημμύρες ώστε να μειωθούν οι
επιπτώσεις τους. Επίσης, ενισχύσαμε τις όχθες του ποταμού για
αντιπλημμυρική προστασία.

Πακιστάν
Βοηθήσαμε τις κοινότητες που πλήττονται από πλημμύρες να
αναπτύξουν σχέδια μείωσης κινδύνου καταστροφών και να
συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για να ενταχθούν τα σχέδια
αυτά στα αντίστοιχα προγράμματα της περιφέρειας. Οι γυναίκες
συμμετείχαν ενεργά ως εθελόντριες για την απόκριση σε καταστάσεις ανάγκης και εκπαιδεύτηκαν στην έγκαιρη προειδοποίηση, τις πρώτες βοήθειες και τη διάσωση. Παράλληλα, ο ρόλος
και η θέση των γυναικών ενδυναμώθηκε, ενημερώθηκαν για τα
δικαιώματά τους κι είναι πλέον σε θέση να ζητήσουν από την
κυβέρνηση αποζημίωση για την περιουσία τους.
Μπαγκλαντές
Αναπτύξαμε μοντέλα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών και συμβάλαμε στο σχεδιασμό κατοικιών που είναι
ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες. Κατασκευάσαμε φράγματα για να αποτρέψουμε τις πλημμύρες, βοηθώντας έτσι 440
οικογένειες. Παρείχαμε τεχνική κατάρτιση σε 1.016 αγρότες για
την καλλιέργεια προϊόντων που προσαρμόζονται στο αντίστοιχο
κλίμα. Οι πλέον ευάλωτες γυναίκες ενισχύθηκαν μέσα από το
πρόγραμμα Σίτισης Ευάλωτων Ομάδων. Τέλος, η ActionAid έλαβε
το 2013 το βραβείο ‘Lighthouse’ για τα προγράμματα για γυναίκες
που ενδυναμώθηκαν και έλαβαν πρωτοβουλίες στην κοινότητά
τους για την προσαρμογή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
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Τανζανία
Με στοχευμένες προσπάθειες, το θέμα της κλιματικής αλλαγής
έχει ενταχθεί στην ατζέντα της χώρας. Οι τοπικές αρχές εισήγαγαν στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης καλλιέργειες που είναι
ανθεκτικές στις κλιματικές συνθήκες.

Διεθνής επιτυχία
Συρία – Επείγουσα έκκληση

Η ActionAid δραστηριοποιείται στην Ιορδανία και το Λίβανο από
το 2005. Μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει περισσότερους από 45.000
πρόσφυγες στις δύο αυτές χώρες, παρέχοντας βασικά αγαθά
(ρουχισμό, είδη υγιεινής, φακούς και κουτιά πρώτων βοηθειών),
προσφέροντας μακροπρόθεσμη ψυχολογική υποστήριξη, εκπαιδεύοντας εθελοντές και στηρίζοντας χρηματικά τους πρόσφυγες
ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Για τη στήριξη των προσφύγων ως αποτέλεσμα της κρίσης στη
Συρία, συγκεντρώθηκαν 1.35 εκατομμύριο λίρες Βρετανίας από
διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται η ActionAid, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα.

© Milia Eidmouni/ActionAid

Οι Σύριοι βιώνουν μία από τις χειρότερες
ανθρωπιστικές κρίσεις του αιώνα. Από
την έναρξη των συγκρούσεων πριν
από τρία περίπου χρόνια, τουλάχιστον
100.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους
και περισσότερα από 3 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν καταφύγει σε γειτονικές
χώρες. Το 75% αυτών είναι γυναίκες
και παιδιά.

© Anna Botsoglou/ActionAid Hellas

Επιτυχία
στην Ελλάδα
Με τον Ant1 στους Σύριους πρόσφυγες
Στο πλαίσιο της επείγουσας έκκλησης, πήγαμε με συνεργείο του
Ant1 στην Ιορδανία όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος καταυλισμός
Σύριων προσφύγων και κινηματογραφήσαμε μέσα στον καταυλισμό. Ήταν η πρώτη φορά που ελληνικό κανάλι είχε παρουσία σε
καταυλισμό Σύριων προσφύγων και το σχετικό ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην εκπομπή «Σε πρώτο πρόσωπο» στις 18 Νοεμβρίου.
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Ιστορία Αλλαγής
Η Israa από τη Συρία έγινε πρόσφυγας στην Ιορδανία
Η Israa ήταν 13 χρονών όταν έφτασε στον καταυλισμό προσφύγων Ζαάταρι στην Ιορδανία. Είναι ένα από τα χιλιάδες προσφυγόπουλα που έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Όταν έφτασε με την
οικογένειά της, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες.
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«Πριν από τις συγκρούσεις, βγαίναμε έξω στο δρόμο με τα αδέρφια μου και παίζαμε. Όλα ήταν φυσιολογικά, πηγαίναμε σχολείο.
Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί… Φοβόμασταν πάρα πολύ. Κρυβόμασταν στο υπόγειο και καθόμασταν μες στο σκοτάδι, άλλες
φορές για μερικές ώρες, άλλες φορές μέρες ολόκληρες. Σχολείο
μπορεί να πηγαίναμε μία φορά τη βδομάδα και να καθόμασταν μία
ώρα. Με το που έπεφταν οι βόμβες έπρεπε να φύγουμε, κρυβόμασταν από εδώ κι από εκεί μέχρι να γυρίσουμε σπίτι. Ο αδερφός
μου πέθανε. Αρρώστησε, δε βρίσκαμε γιατρό, δεν προλάβαμε να
τον πάμε στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή ήρθαμε στην Ιορδανία,
στον καταυλισμό. Εδώ δεν κινδυνεύουμε, αλλά είναι δύσκολα.
Δε φέραμε τίποτα μαζί μας. Τι να σας πω από τη Συρία; Τα καλά ή
τα κακά; Θυμάμαι τα τριαντάφυλλα στον κήπο της μητέρας μου.
Θυμάμαι τα αίματα και τα πτώματα στους δρόμους…»

Προτεραιότητα 5η:

Γυναίκες &
κορίτσια

© Jason Taylor/ActionAid

Προστασία των κοριτσιών και των γυναικών από τη βία
και ενδυνάμωσή τους ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και το εισόδημά τους,
καθώς και η κοινωνική πρόνοια που πρέπει να παρέχει το κράτος.
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Το 2013, μέσα από το έργο
της ActionAid:
188.000 κορίτσια και γυναίκες προστάτευσαν τη ζωή και τα δικαιώματά τους ενάντια
σε επικίνδυνες πρακτικές, όπως ο γάμος στην παιδική ηλικία και η κλειτοριδεκτομή.

Μαζί

• Ενδυναμώνουμε τοπικές ομάδες και τις σχολικές επιτροπές να παρακολουθούν τις άδικες και βίαιες
πρακτικές, να προστατεύουν τα κορίτσια και τις γυναίκες και να διεκδικούν δικαιοσύνη για τα θύματα.
• Υποστηρίζουμε την ενασχόληση των γυναικών με διάφορα επαγγέλματα ώστε να μπορούν να έχουν το δικό
τους εισόδημα και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτονομία.
• Υποστηρίζουμε τις εκστρατείες των γυναικών για αναγνώριση της εργασίας τους και τη λήψη ίσων αμοιβών
καθώς και για την ίση πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές.
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• Πιέζουμε τις κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των γυναικών από
την αδικία και τη βία.

Ενδεικτικές
επιτυχίες σε χώρες
δράσης μας:
Βραζιλία
Βοηθήσαμε τις γυναίκες μικροκαλλιεργητές να αποκτήσουν
πρόσβαση σε επιδοτήσεις και δάνεια από την κυβέρνηση και
να αυξηθεί η συμμετοχή τους σε οργανικές και οικολογικές
καλλιέργειες. Σε μία από τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις του
Ρίο, τουλάχιστον 60 γυναίκες συμμετείχαν σε προγράμματα
κατάρτισης, απέκτησαν δεξιότητες και ενδυναμώθηκαν ώστε να
διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας, συχνά μέσα από τη
δημιουργία συνεταιρισμών και μικρών επιχειρήσεων εστίασης.
Βιετνάμ
Παρείχαμε ιατρική, νομική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη σε 1.424 γυναίκες στο Βιετνάμ. Γυναίκες οι οποίες ζούσαν
σε συνθήκες φτώχειας και αντιμετώπιζαν προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας απέκτησαν δωρεάν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μέσα από τις κάρτες ασφάλισης που τους χορηγήθηκαν και
ενθαρρύναμε περισσότερες γυναίκες να αποκτήσουν δικές τους
κάρτες ασφάλισης υγείας.
Αιθιοπία
Στην Αιθιοπία σταματήσαμε 231 κλειτοριδεκτομές και 157 γάμους
σε νεαρή ηλικία, χάρη στα προγράμματα αλληλεγγύης των γυναικών και τα ειδικά προγράμματα για τα κορίτσια, και ενθαρρύναμε
τους κατοίκους να καταγγέλλουν αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα
ποσοστά πολυγαμίας και απαγωγών μειώθηκαν συγκριτικά με
το 2012. Παράλληλα, ενισχύσαμε τη δημιουργία συνεταιρισμών
αποταμίευσης και πίστωσης για τις γυναίκες, οι οποίες αποκτώντας εισόδημα απέκτησαν αυτομάτως και λόγο στις οικογενειακές αποφάσεις.
Αφγανιστάν
Ενδυναμώσαμε τις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση
στη δικαιοσύνη και τις ενημερώσαμε για τα δικαιώματά τους
σύμφωνα με το Ισλάμ και τη νομοθεσία της χώρας, με στόχο μεταξύ άλλων τη μείωση της βίας που υφίστανται. Κινητοποιήσαμε
4.864 γυναίκες και κορίτσια, συζητώντας τα προβλήματά τους,
διδάσκοντάς τους γραφή και ανάγνωση και αναπτύσσοντας τις
δεξιότητές τους.

Ρουάντα
Σε συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας και μέσα από
συντονισμένες προσπάθειες και εκστρατείες, κατορθώσαμε
να μειώσουμε σημαντικά τη βία κατά των γυναικών. Επίσης,
διοργανώσαμε εκστρατεία κατά της πολυγαμίας, των γάμων σε
νεαρή ηλικία και της βίας κατά των γυναικών, προσεγγίζοντας
έτσι 30.027 άτομα.
Ζιμπάμπουε
Ασκήσαμε πίεση ώστε στο νέο σύνταγμα που ψηφίστηκε το
2013 να ενταχθούν άρθρα που προστατεύουν την οικογένεια και
συμβάλλουν στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Σε συνεργασία με την αστυνομία και άλλους φορείς, δημιουργήσαμε
αυτόνομα κέντρα για την προστασία των θυμάτων. Στην περιφέρεια Μακόνι, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, δημιουργήσαμε δίκτυο δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες σε ευάλωτες
γυναίκες -ακόμα κι αν δε διαθέτουν χρήματα- προκειμένου να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
Μπαγκλαντές
Υποστηρίξαμε την κυβέρνηση για τη δημιουργία Πενταετούς
Σχεδίου Δράσης που διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών
και την ισότητα των δύο φύλων, μέσα από κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας, διάθεση μέρους του εθνικού προϋπολογισμού για τις περιθωριοποιημένες γυναίκες και δυνατότητας
προσφυγής στη δικαιοσύνη για τα θύματα ενδοοικογενειακής
βίας. Προωθήσαμε σχέδιο νόμου για την πρόληψη των γάμων σε
νεαρή ηλικία. Ομάδες γυναικών συνέλεξαν στοιχεία για άνδρες
και γυναίκες που δε λάμβαναν τις κοινωνικές παροχές τις οποίες
δικαιούνταν και 509 οικογένειες εντάχθηκαν σε διάφορα προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Τέλος, προωθήσαμε δίκαιους
και αξιοπρεπείς μισθούς και πρόσβαση των γυναικών σε γη που
ανήκει στην κυβέρνηση.
Γκάνα
Συμμετείχαμε στη διάσωση 49 νεαρών κοριτσιών που είχαν
πέσει θύματα απαγωγής με σκοπό το γάμο κι εστιάσαμε στην
ενημέρωση και την άσκηση πίεσης για την κατάργηση της συγκεκριμένης πρακτικής που παραβιάζει τα δικαιώματά τους και θέτει τέλος στις σπουδές τους. Οργανώσαμε διάφορες εκστρατείες
και ημερίδες, με προσκεκλημένους εκπροσώπων των ΜΜΕ, κατά
τη διάρκεια των οποίων τα κορίτσια διηγήθηκαν τις εμπειρίες
τους, ζητώντας από τους τοπικούς άρχοντες και την κυβέρνηση
να καταργήσουν την εν λόγω πρακτική. Τα κορίτσια τα οποία
διασώθηκαν συνεχίζουν πλέον τη σχολική τους εκπαίδευση με
την υποστήριξη της ActionAid.
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Επιτυχία
στην Ελλάδα
Ακόμα και σήμερα, κορίτσια ηλικίας 6-15 ετών σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα η Κένυα, υφίστανται κλειτοριδεκτομή
σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα ορισμένων
φυλών. Η πρακτική αυτή όχι μόνο δεν έχει καμία ιατρική βάση,
αλλά θέτει και τη ζωή των κοριτσιών σε κίνδυνο. Την κλειτοριδεκτομή αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει συνήθως μια ηλικιωμένη γυναίκα του χωριού που, με το ίδιο μη αποστειρωμένο
λεπίδι και χωρίς καμία αναισθησία, ακρωτηριάζει τα εξωτερικά
γεννητικά όργανα των κοριτσιών. Κάποια κορίτσια πεθαίνουν από
αιμορραγία, κάποια μολύνονται από HIV, κάποια τραυματίζονται
ανεπανόρθωτα με τη σεξουαλική επαφή και κάποια πεθαίνουν
αργότερα στη γέννα…

Ο πόνος κατά την τελετή της κλειτοριδεκτομής είναι αφόρητος, αλλά τα
κορίτσια δεν πρέπει να κλάψουν. Πρέπει να φανούν δυνατά, τιμώντας την
οικογένειά τους. Μετά την κλειτοριδεκτομή, οι κοπέλες θεωρούνται έτοιμες
για γάμο. Σταματούν το σχολείο, μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται στο μελλοντικό τους σύζυγο και παντρεύονται. Η ζωή τους είναι προδιαγεγραμμένη.
Το 2013, την Ημέρα της Γυναίκας προβάλαμε το “Excision”, ένα
ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βελοπούλου, με θέμα την
κλειτοριδεκτομή στη φυλή των Ποκότ στην Κένυα και, μέσα από
προσωπικές αφηγήσεις, εστιάσαμε στις θετικές αλλαγές που
παρατηρούνται πλέον στη ζωή εκατομμυρίων γυναικών ανά τον
πλανήτη με την υποστήριξη της ActionAid. Το ντοκιμαντέρ παρακολούθησαν 500 άτομα στο κατάμεστο σινεμά Odeon Opera. Το
τρέιλερ του ντοκιμαντέρ παρακολούθησαν 35.000 άνθρωποι, ενώ
τα σχετικά άρθρα στο blog μοιράστηκαν 4.700 άτομα.
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Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:
Ντοκιμαντέρ Excision – ένα μεγάλο ΟΧΙ
στην κλειτοριδεκτομή

© Mara Psaraki/ActionAid Hellas

© Mara Psaraki/ActionAid Hellas

Ιστορία Αλλαγής
Η Kamasaroun λέει όχι στην κλειτοριδεκτομή
Η Kamasaroun είναι 23 ετών και μητέρα 3 κοριτσιών και 1
αγοριού. Ανήκει στη φυλή των Ποκότ και ζει στο Μισκουόνι της
Κένυας. Όπως πολλές γυναίκες στην ηλικία της έχει υποβληθεί
σε ακρωτηριασμό των εξωτερικών σεξουαλικών οργάνων της
όταν ήταν κορίτσι.

«Ρωτάτε αν με έχουν ‘κόψει’. Η απάντηση είναι ναι. Το ζήτησα
μόνη μου όταν ήμουν μικρή. Έτσι λέει η παράδοση, ότι το ζητάμε μόνες μας. Βέβαια η απόφαση δεν είναι δική μας: αν δεν το
κάνουμε, σημαίνει ότι φοβόμαστε, ότι δεν αντέχουμε τον πόνο,
ντροπιάζουμε την οικογένειά μας. Δεν ήθελα να με κοροϊδεύουν
μετά. Ακόμα θυμάμαι τον πόνο. Μετά την κλειτοριδεκτομή, μου
έδεσαν τα πόδια στα γόνατα με ένα σχοινί για να κλείσει η πληγή.
Δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω, πονούσα ακόμα κι όταν έκανα
την ανάγκη μου. Τότε πίστευα ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν ήξερα… Μετά από χρόνια ήρθαν οι άνθρωποι της ActionAid και μας
μίλησαν. Εκεί κατάλαβα σε τι κίνδυνο είχα βάλει τον εαυτό μου,
ότι είχα δικαίωμα να αρνηθώ. Έχω τρεις κόρες και θα τις προστατέψω. Δε θα επιτρέψω να συμβεί και σ’ αυτές το ίδιο. Οι κόρες
μου δε θα το περάσουν αυτό…»
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Το 96% των πόρων της ActionAid Ελλάς (που αντιστοιχεί σε 7.971.579 ευρώ)
το 2013, προήλθε από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού. Με πνεύμα αλληλεγγύης που υπερβαίνει τα εθνικά μας σύνορα, 34.000 Ανάδοχοι Παιδιού στάθηκαν στο πλευρό συνανθρώπων μας από την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική
Αμερική που αντιμετωπίζουν ακραίες καταστάσεις φτώχειας και αδικίας.
Μέσα από τη συνεισφορά των Αναδόχων Παιδιού, η ActionAid
σημείωσε επιτυχίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε
55 φτωχές κοινότητες σε 18 χώρες η ActionAid συνεργάστηκε με
τους κατοίκους και έφερε θετικά αποτελέσματα εξασφαλίζοντας
πρόσβαση στη γη, στην επαρκή τροφή και την εκπαίδευση, ενώ
πίεσε για δίκαιη διακυβέρνηση και για ισότητα των γυναικών
στις κοινωνίες τους και δούλεψε για την προστασία των κατοίκων από καταστροφές. Για να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά
ενδυναμώσαμε τους κατοίκους, δημιουργήσαμε προγράμματα
για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος, ενημερώσαμε,
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ευαισθητοποιήσαμε, ασκήσαμε πολιτική πίεση και με τη δική
σας βοήθεια ενισχύσαμε την παγκόσμια αλληλεγγύη.
Το 2013 ολοκληρώσαμε το έργο μας σε μία κοινότητα. Ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε έργο σε 3 νέες περιοχές. Κάθε νέα περιοχή που
εντάσσεται στη δράση του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού
της ActionAid έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, αφού συνήθως,
εκεί ζουν οι πιο φτωχοί και οι πιο περιθωριοποιημένοι κάτοικοι
μιας χώρας.

© Panos Adamihos/ActionAid Hellas

Αναδοχή
Παιδιού

Εθελοντικά
ταξίδια αλληλεγγύης
Το 2013, συνολικά 114 υποστηρικτές μας ταξίδεψαν στη Σιέρα
Λεόνε, τη Γκάνα και το Βιετνάμ για να γνωρίσουν από κοντά
τους κατοίκους των κοινοτήτων που στηρίζει η ActionAid και
να συμβάλουν στα τοπικά έργα για την εκπαίδευση.
της Γκάνας, 37 Ανάδοχοι κατασκεύασαν δύο τάξεις νηπιαγωγείου,
τουαλέτες για τα παιδιά και γραφείο για τους δασκάλους. Στο Λάι
Τσάου του Βιετνάμ, 41 Ανάδοχοι από την Ελλάδα και την Κύπρο
κατασκεύασαν δύο παιδότοπους νηπιαγωγείου.

«Η επιστροφή στη δική μας πλέον πραγματικότητα δύσκολη,
οι ισορροπίες δύσκολο να ανακτηθούν. Νιώθεις να έχεις προσγειωθεί από άλλον πλανήτη με ένα σώμα και μια φωνή εδώ να
προσπαθεί να αφηγηθεί ξανά και ξανά όσα δεν περιγράφονται, κι
όλα τα άλλα, ψυχή, καρδιά, μυαλό, αισθήσεις, ξεχασμένα σε μια
χώρα τόσο μακρινή σαν άλλος πλανήτης και τόσο κοντινή σαν την
πατρίδα σου… ‘Κάποτε νιώθω να ’μαι τόσοι πολλοί που χάνομαι’
έχει γράψει ο Ελύτης. Κι αν εμείς τώρα είμαστε όλα αυτά τα
χαρούμενα πρόσωπα που αφήσαμε πίσω μας, τότε έχουμε χαθεί
για τα καλά! Και ίσως αυτό το ‘χάσιμο’ να είναι μια ευκαιρία για να
βρούμε καινούριους δρόμους, για να ανακαλύψουμε ΤΟΝ δρόμο
μας, που τόσα χρόνια ζούσαμε στην αυταπάτη ότι τον ξέραμε.
Μέχρι να χαθούμε ξανά…»
Πόλυ Τσιγκούνη, ταξίδι στη Σιέρα Λεόνε

«Είναι το πιο
μαγικό ταξίδι μου
με μια ομάδα φίλων
που μας ένωνε
η ίδια αγάπη και
το ίδιο όραμα για
κάτι καλύτερο».
Θεώνη Κονδύλη,
ταξίδι στη Γκάνα

© ActionAid Hellas
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Στην κοινότητα Μπο της Σιέρα Λεόνε, 28 Ανάδοχοι Παιδιού
συνέβαλαν στην κατασκευή σχολείου που χρηματοδοτήθηκε από
τον Αντώνη Κανάκη, μετά την επίσκεψή του στην κοινότητα και
το γύρισμα ενός ντοκιμαντέρ με τεράστιο αντίκτυπο. Στο Ταμάλε

«Δέκα ημέρες γεμάτες ελπίδα, αλληλεγγύη, χαρά, θετική
ενέργεια, ζωή. Όπως αξίζει στα παιδιά που βρήκαμε σε αυτή
την υπέροχη χώρα, αλλά και σε αυτά που βρήκαμε μέσα μας...»
Πάνος Σινανίδης, ταξίδι στο Βιετνάμ
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Ταξίδια
ενσωμάτωσης
(Immersion)
Το 2013, 25 Ανάδοχοι Παιδιού φιλοξενήθηκαν για
μία εβδομάδα στις καλύβες των κατοίκων της Taninga
στη Μοζαμβίκη. Βίωσαν την καθημερινότητα των κατοίκων
κι άκουσαν τις ιστορίες τους για την αρπαγή γης από
μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.

© ActionAid Hellas

«Η φτώχεια και η αδικία έχουν πολλά πρόσωπα. Στη Μοζαμβίκη, αφού περιπλανήθηκαν πάνω από τις πιο εύφορες εκτάσεις γης που
έχουν αντικρίσει τα μάτια μου, πήγαν και φώλιασαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάποιων ξένων που, με λάβαρό τους την απληστία, έκλεψαν τη γη αυτών που ονειρεύτηκαν πως το χωράφι τους θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει ένα πιάτο φαγητό και, στην
καλύτερη περίπτωση, τα δίδακτρα των παιδιών τους για το σχολείο. Έσκυψα το κεφάλι από ντροπή κι απογοήτευση, μα μου το σήκωσε
ψηλά η Mama Celeste, η γυναίκα που μας φιλοξένησε. Μας θύμισε πως το σήμερα - παρότι δύσκολο - είναι καλύτερο από το χθες και
πως το αύριο θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο, γιατί θα αγωνιστούμε. Στα 65 της, δεν παύει να κάνει όνειρα και να τα κυνηγάει. Κρατάει
τα βιβλία της σφιχτά στο στήθος και πηγαίνει να μάθει γράμματα. Φροντίζει τα ορφανά του χωριού και προσπαθεί ακόμα να φτιάξει το
σπίτι της. Αυτό που δεν υπολόγισαν οι πολυεθνικές ήταν η δύναμη της ψυχής ανθρώπων σαν τη Mama Celeste…»
Μάρα Ψαράκη
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Το 2013, συνολικά 30 υποστηρικτές
μας γνώρισαν από κοντά τα παιδιά
που στηρίζουν στη Σιέρα Λεόνε,
τη Γκάνα, τη Γκάμπια το Βιετνάμ
και την Καμπότζη. Επισκέψεις
που έμειναν αξέχαστες σε παιδιά,
κοινότητες και Αναδόχους.

© Afroditi Mperde/ActionAid Hellas

Συναντήσεις
παιδιών &
Αναδόχων

«Μια μικρόσωμη γυναίκα με πλησιάζει και μου μιλά. Στα χέρια της
κρατάει χαρτιά. Είναι φωτογραφίες. Τις κοιτάζω και βλέπω τον
εαυτό μου, τα παιδιά μου, τη χώρα μου… Με ρωτά: «Εσύ δεν είσαι;»
και τα μάτια της λάμπουν. «Ναι!» της λέω και αγκαλιαζόμαστε. Είναι η μαμά του «παιδιού μου»! Κάπου πίσω της, μισοκρυμμένος,
στέκεται ντροπαλός ο 11χρονος Idrissa μου… Φοράει τη σχολική
του ποδιά. Με κοιτάζει διερευνητικά, με ματάκια που λάμπουν και
μισογελούν. Τον αγκαλιάζω και τα δάκρυα κυλούν μόνα τους. Για
λίγο όμως, μετά τη θέση τους παίρνουν τα χαμόγελα!»
Νάνσυ Κούγκλη,
Ανάδοχος του Idrissa από τη Σιέρα Λεόνε
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Γιορτές
Αναδόχων
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Το Φεβρουάριο του 2013 διοργανώσαμε
Γιορτές Αναδόχων στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και
την Αλεξανδρούπολη, όπου Ανάδοχοι και υποστηρικτές μας μοιράστηκαν τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες τους, όπως τις βίωσαν μέσα από τα ταξίδια
τους με την ActionAid, ενώ το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε τριήμερο εκδηλώσεων στην Κύπρο, που
πλαισιώθηκε από έκθεση φωτογραφίας της Κάτιας
Χριστοδούλου. Γιορτές Αναδόχων διοργανώθηκαν
επίσης στην Αθήνα τον Απρίλιο και το Μάιο, όπου
100 Ανάδοχοι επισκέφτηκαν τα γραφεία μας.

Άλλα
προγράμματα
και
δωρεές
Εκτός από τις τακτικές εισφορές για το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού,
ομάδες Αναδόχων, ιδιώτες, φορείς και εταιρείες υποστηρίζουν
το έργο της ActionAid με δικές τους πρωτοβουλίες και
μέσω της συμμετοχής τους σε άλλα προγράμματα.
To 2013:

• Συμπολίτες μας από όλη την Ελλάδα υποστήριξαν τα προγράμματά μας για τους Σύριους πρόσφυγες σε Λίβανο και Ιορδανία, για τα οποία συγκεντρώσαμε συνολικά 94.046 ευρώ.
• Μέσω των προγραμμάτων «Πολίτης του Κόσμου», «Γυναίκες του Κόσμου», «Υποστηρικτής Χώρας» και «Υποστηρικτής Ζωής», συγκεντρώσαμε 59.473 ευρώ.
• Ο Αντώνης Κανάκης χρηματοδότησε την κατασκευή ενός σχολείου στην κοινότητα Gbumbeh και την κατασκευή ενός πηγαδιού στο Fengehun της Σιέρα Λεόνε με το συνολικό ποσό των 35.000 ευρώ.
• Οι εισφορές αντί δώρου βάφτισης και γάμου και οι εισφορές εις μνήμην ανήλθαν στο ποσό των 6.570 ευρώ.
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Έχοντας δει από κοντά το έργο της ActionAid και συγκινηθεί από τις ιστορίες
των ανθρώπων που γνώρισαν στα ταξίδια αλληλεγγύης και ενσωμάτωσης
(immersion), οι Ανάδοχοί μας, συγκέντρωσαν, με δική τους πρωτοβουλία,
χρήματα για την υλοποίηση έργων, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων
της κάθε κοινότητας.
• Η One Love Team, η ομάδα Αναδόχων που συμμετείχε στο ταξίδι Αλληλεγγύης στη Σιέρα Λεόνε, συγκέντρωσε 3.202 ευρώ για την κατασκευή πηγαδιού, χειροκίνητης αντλίας και αποχωρητηρίων στο νέο σχολείο του
Gbumbeh.
• Οι Ανάδοχοι που ταξίδεψαν στο Βιετνάμ συγκέντρωσαν 3.717 ευρώ με την υποστήριξη φίλων και συγγενών
τους για την κατασκευή κουζίνας σε απομονωμένο σχολείο στο Tan Minh.
• Οι Ανάδοχοι που ταξίδεψαν στη Ρουάντα συγκέντρωσαν 6.391 ευρώ για την υποστήριξη ενός νηπιαγωγείου
στην περιοχή Musanze του χωριού Butare, από το οποίο ωφελήθηκαν 875 παιδιά.
• Οι Ανάδοχοι που ταξίδεψαν στη Μοζαμβίκη συγκέντρωσαν 3.100 ευρώ για τρεις συνεταιρισμούς στην
Taninga, ενισχύοντας αντίστοιχα την παραγωγή τούβλων, την καλλιέργεια της γης και τα προγράμματα εκπαίδευσης Reflect.

Έσοδα για το έργο μας προήλθαν επίσης από:
• τη συμμετοχή σχολείων και οικογενειών σε εκπαιδευτικά προγράμματα (11.675 ευρώ)
• την πώληση χριστουγεννιάτικων καρτών σε εταιρείες (3.400 ευρώ)

Ευχαριστούμε επίσης για τη σημαντική υποστήριξή τους:
• Τον Όμιλο ACHMEA - Interamerican, που στηρίζει την ActionAid μέσω 109 Αναδοχών Παιδιού.
• Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που στηρίζει την ActionAid μέσω 50 Αναδοχών Παιδιού.
• Τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, που στηρίζει την ActionAid μέσω της επιχορήγησης μέρους της μισθοδοσίας υπαλλήλου.
• Τον κύριο Φαίδωνα Μουστάκα για την ευγενική δωρεά ποσού 5.000 ευρώ για την κατασκευή πηγαδιού στο
Swilk της Κένυας.
• Το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την ετήσια συνεισφορά ύψους 1.500 ευρώ στο ταμείο επειγουσών εκκλήσεων και την υποστήριξη του έργου μας σε κοινότητες της Ινδίας που επλήγησαν από πλημμύρες.
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To 2013, λάβαμε 112.792 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας
ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σχετικά
με την αρπαγή γης και την εξασφάλιση τροφής και εκπαίδευσης, στα πλαίσια
δύο επιδοτούμενων προγραμμάτων:
• We Won’t Accept Hunger, σε συνεργασία με τα γραφεία της ActionAid στην Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γαλλία
και με τις οργανώσεις Glopolis στην Τσεχία και Ekvilib στη Σλοβενία (62.070 ευρώ)
• Send my Friend to School, σε συνεργασία με τα γραφεία της ActionAid στην Αγγλία και τη Νιγηρία και με τις
οργανώσεις Save the Children στη Ρουμανία και Entreculturas στην Ισπανία (50.722 ευρώ).

Το 2013 τα έσοδα του e-shop ανήλθαν σε 87.742 ευρώ.
Εκτός της συνεργασίας μας με την Fair
Trade Ελλάς, η οποία προωθεί το δίκαιο
και αλληλέγγυο εμπόριο από όλο τον
κόσμο, το e-shop της ActionAid παρέχει
επίσης τη δυνατότητα σε παραγωγούς
μικρής κλίμακας και κοινωνικούς συνεταιρισμούς από την Ελλάδα να προωθήσουν
τα προϊόντα τους.

Κατάστημα
ActionAid

Το 2013 προσθέσαμε στον κατάλογό μας νέα προϊόντα Ελλήνων παραγωγών:
Go for... Eat
Ένα μικρό παρασκευαστήριο παραδοσιακών γλυκών κουταλιού στη Χαλκίδα.
Αθανασάκης
Ελληνικός καφές από την οικογένεια Αθανασάκη στην Κρήτη.

Όπως αποδείχθηκε, το e-shop της ActionAid δεν ήταν αρκετό! Το ελληνικό γραφείο
της οργάνωσης καινοτόμησε, ανοίγοντας το πρώτο «φυσικό» κατάστημα ActionAid και
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να ενισχύσουν το έργο της διεθνούς
οργάνωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

© Studio Kominis

Στο κατάστημά μας οι επισκέπτες θα βρουν όλα τα προϊόντα που διατίθενται ήδη μέσω
του e-shop της ActionAid, καθώς και πολλά περισσότερα: μεγάλη ποικιλία από unisex,
γυναικεία και παιδικά T-shirts, βρεφικά ρούχα, αξεσουάρ, καλλυντικά, βιβλία, τρόφιμα
Fair Trade και προϊόντα Ελλήνων παραγωγών. Μοντέρνα σχέδια και πρωτότυπα δώρα
περιμένουν κάθε επισκέπτη.
Η διεύθυνση του καταστήματος είναι Βεΐκου 2 στο Κουκάκι (πολύ κοντά στο σταθμό
του μετρό «Ακρόπολη») και οι ώρες λειτουργίας του είναι: Τρίτη - Πέμπτη – Παρασκευή
11.00 π.μ. - 8.00 μ.μ., Τετάρτη 11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ., Σάββατο 10.00 π.μ. - 4.00 μ.μ. Τη Δευτέρα το κατάστημα παραμένει κλειστό.
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Μαζί μας!
Διάσημοι φίλοι της ActionAid προώθησαν τα μηνύματά μας
στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, το 2013 στήριξαν το έργο μας οι: Κώστας Βαξεβάνης,
Ναταλία Γερμανού, Λένα Διβάνη, Ναταλία Δραγούμη, Πέμη
Ζούνη, Άλεξ Κάβδας, Αντώνης Κανάκης, Κατερίνα Καραβάτου,
Κατερίνα Λέχου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Μπέζος, Νατάσα
Μποφίλιου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Τατιάνα Στεφανίδου,
Μαριέττα Φαφούτη, Μαρία Χούκλη και οι Imam Baildi.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΕΣΑ
Μέχρι σήμερα φτάσαμε τους 84.800 φίλους στο Facebook,
τους 4.800 followers στο twitter και τα 349.000 views
στο you Tube.

Το 2013, είχαμε 18 αναφορές και συνεντεύξεις στην τηλεόραση,
70 στο ραδιόφωνο και 1026 σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα στην Ελλάδα.
Επίσης, είχαμε 11 αναφορές και συνεντεύξεις στην τηλεόραση,
2 στο ραδιόφωνο και 50 σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα στην Κύπρο.
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Διαφάνεια
& Λογοδοσία
Για την ActionAid η διαφάνεια και η λογοδοσία ταυτίζονται με τις παρακάτω έννοιες:

Συμμετοχή και ένταξη:

Κατανοούμε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις απόψεις των ανθρώπων με τους οποίους και για τους
οποίους δουλεύουμε και καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε ότι εντάσσονται στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων.

Αξιολόγηση και μαθήματα:
Αξιολογούμε τον αντίκτυπο των ενεργειών μας μέσα από τη συλλογή στοιχείων και βγάζουμε τα απαραίτητα
συμπεράσματα ώστε να βελτιωνόμαστε και να συνεχίσουμε να επιφέρουμε θετική αλλαγή στη ζωή
των ανθρώπων.

Διαφάνεια:
Δεσμευόμαστε για την παροχή πληροφοριών προς τους συμμετόχους του έργου μας σχετικά με τον τρόπο και
τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, τους συνεργάτες μας, τον αντίκτυπο των παρεμβάσεών μας,
τους πόρους χρηματοδότησης και την κατανομή τους.

Αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων:
Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις απόψεις των συμμετόχων του έργου μας σχετικά με τη δράση, τον αντίκτυπο και
τη συμπεριφορά μας και δεσμευόμαστε για την επίλυση πιθανών ζητημάτων.

Παρακολούθηση των δεσμεύσεών μας
και διασφάλιση της εφαρμογής τους:
Κάθε συνεργάτης που μετέχει στην οργάνωση είναι αρμόδιος για την εφαρμογή προτύπων λογοδοσίας, ενώ
η συμμόρφωση παρακολουθείται και διασφαλίζεται από τα διευθύνοντα όργανα.
Η ActionAid συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και ακολουθεί διεθνή πρότυπα που αποσκοπούν στη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών,
όπως τη Διεθνή Χάρτα για τη Λογοδοσία των ΜΚΟ (INGO Accountability Charter), τη Συνεργασία για τη Διαφάνεια της Ανθρωπιστικής Βοήθειας (HAP), την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια της Οικονομικής Διαχείρισης των ΜΚΟ Παγκοσμίως (IATI) και
την Προστασία και Ανάπτυξη των Εργαζομένων και των Εθελοντών των ΜΚΟ (People in Aid).
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Οικονομικά
ΕΣΟΔΑ
2013
1%
1%
1%
1%
96%
1%
2%
97%

Ανάλυση εσόδων
από ιδιώτες

Ανάλυση εσόδων

7.971.579 €

96%

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων του e-shop

87.742 €

1%

Από δωρεές για τα προγράμματα «Πολίτης του Κόσμου», «Γυναίκες του κόσμου», «Υποστηρικτής ζωής» & «Υποστηρικτής χώρας»

59.473 €

1%

Έσοδα από έκτακτη έκκληση για τους Σύριους πρόσφυγες

94.047 €

1%

83.886 €

1%

6.570 €

0%

Από ιδιώτες

8.303.297 €

97%

Από φορείς

186.004 €

2%

Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα

Από τόκους

65.331 €

1%

Έσοδα από βαπτίσεις, γάμους και εις μνήμην

ΣΥΝΟΛΟ
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Έσοδα από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού

8.554.631 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

8.303.297 €

Στοιχεία
ΕΞΟΔΑ
2013
2%
10%
6%
11%
71%

Ανάλυση εξόδων
Δεσμευμένα κονδύλια για αναπτυξιακά προγράμματα
στις χώρες που στηρίζει η ActionAid

Το ποσό της διαφοράς εσόδων–εξόδων
προστίθεται στο αποθεματικό
της ActionAid Ελλάς. Σύμφωνα με
την πολιτική της ActionAid, το αποθεματικό
υφίσταται για τη διασφάλιση της συνεχούς
και αδιάληπτης λειτουργίας της οργάνωσης
και αναλώνεται σε περίπτωση ελλειμματικών
οικονομικών χρήσεων.

6.068.128 €

71%

Έξοδα προώθησης έργου και προσέλκυσης υποστηρικτών

949.403 €

11%

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου και ευαισθητοποίησης πολιτών

524.522 €

6%

Λοιπά διοικητικά έξοδα και δαπάνες λειτουργίας γραφείου

799.193 €

10%

Χρηματοοικονομικά

18.308 €

0%

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

16.239 €

0%

Αποσβέσεις

157.175 €

2%

ΣΥΝΟΛΟ

8.532.968 €
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Ανθρώπινο Δυναμικό,
Εθελοντές & Διακυβέρνηση
Το ελληνικό γραφείο της ActionAid αριθμεί σήμερα 36 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε 4 τμήματα:

Οργανόγραμμα
ActionAid Ελλάς
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Οι εθελοντές μας
Το 2013, 150 εθελοντές βρέθηκαν ενεργά δίπλα μας, στηρίζοντας το έργο
της ActionAid Ελλάς:
Εθελοντές γραφείου ανέλαβαν απλές και πιο εξειδικευμένες διοικητικές εργασίες. Οι εθελοντές της εκπαιδευτικής ομάδας υποδέχθηκαν μαθητές και οικογένειες στο εκπαιδευτικό μας κέντρο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, τον Δεκέμβριο 2013 διοργανώσαμε γιορτή στα γραφεία μας για όλους τους
εθελοντές μας.

Η ομάδα νέων Activista κινητοποίησε τους συμπολίτες μας
Ανάδοχοι Παιδιού συμμετείχαν σε ταξίδια αλληλεγγύης και μετέφεραν το μήνυμα της ActionAid σε δημόσιες εκδηλώσεις
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
είχαν την εποπτεία του συνολικού έργου της ActionAid και της
εφαρμογής της στρατηγικής, εξασφαλίζοντας τη λογοδοσία και
διαφάνεια της οργάνωσης.

Το 2013 φιλοξενήσαμε επίσης 18 φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια και από το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών
«meta-φραση», οι οποίοι πρόσφεραν πολύτιμο έργο κάνοντας
πρακτική άσκηση.

Η Γενική Συνέλευση & το μοντέλο
διακυβέρνησης της ActionAid Ελλάς
Η ActionAid διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γενική Συνέλευση
Η 25μελής Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από εθελοντές και
αποτελεί το ανώτερο όργανο της οργάνωσης. Αποφασίζει για
κάθε ζήτημα το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή το καταστατικό της ActionAid, δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο από τα υπόλοιπα
όργανά της. Η Γ.Σ. ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα όργανα της
οργάνωσης.
Μέλη:
Caroline Atieno
Κώστας Βαξεβάνης
Ηρώ Βαρσαμή
Ηλίας Γαληνός
Λυδία Γιαννακοπούλου
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Αντώνης Γκορτζής
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Σοφίκα Ελευθερουδάκη
Σπύρος Καπνιάς
Adwoa Kluvitse
Κατερίνα Κυριλή

Αντιγόνη Λυμπεράκη
Βασίλης Μακράκης
Ιλεάνα Μακρή
Παναγιώτης Μαμαλής
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Χρήστος Μιχαηλίδης
Ευαγγελία Μιχολίτση
Κυριάκος Πίσσαρης
Σύλβια Ράντου
Νικόλαος Τραυλός
Τίνα Τσόντου
Μαρία Χούκλη
Μάρα Ψαράκη

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά μέλη - εθελοντές,
από τα οποία τα έξι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και το
ένα ορίζεται από την ActionAid International.
Επικεντρώνεται στη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής της
οργάνωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και το πλαίσιο που
έχουν καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση και την ActionAid
International, και διασφαλίζει την υλοποίησή τους. Το Δ.Σ. αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη λογοδοσίας προς τους ανθρώπους
που ζουν στις κοινότητες όπου υλοποιούμε τα προγράμματά μας
και προς κάθε άλλο συμμέτοχο του έργου της ActionAid Ελλάς.
Μέλη:
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη - Πρόεδρος
Ηρώ Βαρσαμή - Αντιπρόεδρος
Μπιάνκα Γκλαβάνη - Ταμίας
Σπύρος Καπνιάς - Μέλος
Adwoa Kluvitse - Μέλος
Ηλίας Γαληνός - Μέλος
Chris Kinyanjui – Μέλος (ActionAid International)
47

Η ActionAid είναι μια
παγκόσμια συνεργασία
ανθρώπων που δρουν
για την καταπολέμηση
της φτώχειας και
της ανισότητας.

Φαλήρου 52, 117 41 Αθήνα
Τ. 210.92.12.321 ― F. 210.92.12.376
info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr
/ActionAidHellas

