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Η ActionAid είναι μια διεθνής μη κυβερνητική αναπτυξιακή οργάνωση 
για την καταπολέμηση της απόλυτης φτώχειας και της ανισότητας. 

Το όραμά μας: 

Ένας κόσμος χωρίς φτώχεια 
και αδικία, μέσα στον οποίο κάθε 
άτομο απολαμβάνει το δικαίωμα 
να ζει με αξιοπρέπεια. 

Η αποστολή μας: 

Δουλεύουμε σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο μαζί με τους φτω-
χούς και περιθωριοποιημένους 
ανθρώπους, για να καταπολεμή-
σουμε τη φτώχεια και την αδικία.

 
Έλα κι εσύ να δώσουμε τέλος 
στη φτώχεια μαζί.

Πώς μπορείς 
να συμμετέχεις:

• Γίνε Ανάδοχος Παιδιού
• Χάρισε ένα δώρο με σκοπό
 από το e-shop μας
• Γίνε Υποστηρικτής Ζωής
• Στήριξε τις εκστρατείες μας
• Κάνε μια δωρεά
• Γίνε εθελοντής
• Μίλησε για την ActionAid
 στους γύρω σου

Εικονογράφηση εξωφύλλου & σχεδιασμός εντύπου: 

Τάσος Παπαϊωάννου / One Man Show studio

Φωτογραφίες εντύπου © ActionAid



Χαιρετισμός 
Γεράσιμου Κουβαρά

Αγαπητοί φίλοι, ανάδοχοι και υποστηρικτές της ActionAid,
 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συλλέξαμε τις επιτυχίες, τις προκλήσεις και τις κύριες 
ενέργειες που αφορούν τη χρονιά που πέρασε και τις αποτυπώσαμε στην Ετήσια Έκθεση, 
που κρατάτε στα χέρια σας. To 2011 στιγματίστηκε από την πρωτοφανή οικονομική κρίση 
που προκαλεί αβεβαιότητα, αλλά και ακόμα περισσότερη ακραία φτώχεια και αδικία 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σε αυτό το βαρύ κλίμα, είδαμε κάποιους υποστηρικτές και συνοδοιπόρους μας να φεύγουν. 
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα προσέφεραν και τους καλούμε να μην ξεχάσουν 
ότι, ακόμα κι αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, η ανθρωπιά μας παραμένει αναλλοίωτη. Ταυτό-
χρονα, καλωσορίσαμε νέους υποστηρικτές στη μεγάλη οικογένεια της ActionAid. Ενεργοί 
συμπολίτες μας, που μοιράζονται κι εκείνοι το όραμά μας για έναν πιο δίκαιο κόσμο 
και δρουν για να μην πεθαίνει ένα παιδί κάθε 5’’ από την πείνα.

Στην Ετήσια Έκθεση 2011 προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τον αντίκτυπο των προγραμ-
μάτων μας σε όλες τις περιοχές δράσης μας. Από το πιο απομακρυσμένο χωριό της Αφρικής 
έως τα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα δείτε επίσης τις δράσεις μας στην Ελλάδα, 
που επίσης στηρίζετε τα τελευταία 14 χρόνια της λειτουργίας του ελληνικού γραφείου. 
Το εκπαιδευτικό μας έργο, το οποίο ωφέλησε χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, θέτοντας 
τις βάσεις για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. 

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας μας, 40 χρόνια πριν, δώσαμε το παράδειγμα 
της χρηστής και διαφανούς διαχείρισης των εσόδων μας. Στις τελευταίες σελίδες, θα βρείτε 
την ανάλυση των οικονομικών μας στοιχείων. Αυτό όμως που θέλουμε να συγκρατήσετε 
περισσότερο, είναι ότι πίσω από κάθε επιτυχία, κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή, βρίσκεστε 
εσείς, που με συνέπεια στηρίζετε το έργο μας και την προσπάθεια εκατομμυρίων ανθρώπων 
να βγουν από τον φαύλο κύκλο της απόλυτης φτώχειας. 

Και γι αυτό, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.

 
Με εκτίμηση,
 
Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς

Χάρτης με όλες τις χώρες δράσης 
της ActionAid

1. Αιθιοπία 
2. Αφγανιστάν 
3. Βιετνάμ 
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

Χώρες δραστηριοποίησης
της ActionAid Ελλάς

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, 
η ActionAid δρα σε περισσότερες 
από 40 χώρες σε ολόκληρο 
τον κόσμο. 

Χάρη στην αφοσίωση των Ελλήνων 
υποστηρικτών μας, το ελληνικό 
γραφείο στηρίζει έργα ανάπτυξης 
σε 18 χώρες της Αφρικής, της Ασίας 
και της Λατινικής Αμερικής.
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«Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που με έμαθε να εκτιμώ τον τρόπο ζωής 
μου και να σκέφτομαι πως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν όλα όσα 
έχω. Έμαθα να προσφέρω επειδή αυτό είναι το δίκαιο. Το να γίνω υποστη-
ρικτής της  ActionAid ήταν στην ουσία απλό: μπήκα στο διαδίκτυο, 
με ένα κλικ έγινα Ανάδοχος και άρχισα να λαμβάνω την ενημέρωση. 
Το πρώτο μου εθελοντικό ταξίδι στην Κένυα, μου άνοιξε μια ολοκαίνουρ-
για προοπτική για τον κόσμο, τον εαυτό μου και τη σχέση μου 
με την οργάνωση. Το να δουλέψω σε ένα χωράφι μαζί με 40 οροθετικούς 
ανθρώπους που δεν θα ζούσαν χωρίς τη στήριξη της ActionAid, με έκανε 
να συνειδητοποιήσω το μέγεθος του έργου της. Συνεργάστηκα 
με μια κοινότητα ανθρώπων για να αποκτήσουν επαρκή τροφή, εισόδημα 
και πρόσβαση στα φάρμακά τους. Είδα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, 
γνώρισα οικονομικά ανεξάρτητες γυναίκες που υπήρξαν θύματα κακοποί-
ησης και τώρα ήταν μέλη των τοπικών επιτροπών, μίλησα με προσωπικό 
από την περιοχή, έκανα ερωτήσεις και πήρα απαντήσεις. 

Ο Γιάννης Αμπάζης, δικηγόρος, 36 ετών, 

είναι ένας από τους 86 Αναδόχους Παιδιού 

που πήραν μέρος σε 2 ταξίδια αλληλεγγύης 

στην Κένυα και στη Γκάνα. Μεταξύ 

των Αναδόχων αυτών είναι και κάποιοι 

που έχασαν μέρος του μισθού τους ή ακόμη 

και τη δουλειά τους. Είναι μερικοί μόνο, 

από τους πιο ενεργούς και πιστούς πρεσβευ-

τές που θα μπορούσε να βρει η ActionAid. 

Ο Γιάννης μας εξηγεί πώς η ActionAid 

εξελίχθηκε γι’ αυτόν από μια οργάνωση 

που στήριζε, σε προσωπικό πάθος.

Γνωρίζω  πως αναπτυξιακό έργο σημαίνει παιδεία, σχολεία, 
νερό και φαγητό με την προοπτική μιας βιώσιμης ανάπτυξης. 
Αντιλήφθηκα ότι τα λίγα που προσφέρω, κάνουν τη διαφορά 
για τους ανθρώπους αυτούς.
 
Δεν ανήκα ποτέ στην κατηγορία των ανθρώπων που θα ερχόταν σε αντι-
παράθεση για το πώς ο πλούσιος Βορράς εκμεταλλεύεται  το φτωχό Νότο. 
Μετά από τα ταξίδια αλληλεγγύης, όμως,  έζησα εκεί, πλέον ξέρω. 
Η ActionAid έγινε πάθος, ένα προσωπικό ζήτημα. Δεν υπάρχει τίποτα 
στο κοντινό μας περιβάλλον που να μοιάζει με την ακραία φτώχεια 
που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό το βίωμά μου, θέλω να το μετα-
δώσω παντού. Έχω μιλήσει για το έργο και τις εκστρατείες της ActionAid 
στην οικογένειά μου, σε φίλους και συναδέλφους, ακόμη και στο σχολείο 
της ανιψιάς μου. Μίλησα 3 φορές στην τηλεόραση και έχω μιλήσει 
μπροστά σε κοινό 200 ατόμων και θα χαρώ να μιλήσω όπου χρειαστεί. 
Θέλω όλοι να μάθουν πως η ActionAid κάνει πραγματικό έργο 
και πως ο καθένας μας είναι ικανός να συμμετέχει σε αυτό. 

Η ActionAid παλεύει με κάτι τόσο μεγάλο και το γεγονός ότι 
τα καταφέρνει με συγκεκριμένους στόχους, είναι απλά καταπληκτικό. 
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» ActionAid!»

TOP
STORY
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Η Αναδοχή Παιδιού είναι η μεγαλύτερη πηγή πόρων
για το έργο της ActionAid. Συνολικά 390.00 παιδιά
στις πιο φτωχές και απομονωμένες γωνιές του κόσμου
υποστηρίζονται από Αναδόχους Παιδιού
από διαφορετικές χώρες.

Στην Ελλάδα, παρ’ όλες τις δυσχερείς οικονομικές
συνθήκες, που δυστυχώς ανάγκασαν το 2011 αρκετούς
υποστηρικτές μας να σταματήσουν τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα, 39.000 Ανάδοχοι Παιδιού συνεχίζουν
την Αναδοχή τους και δείχνουν έμπρακτα την αλ-
ληλεγγύη τους στους πιο φτωχούς και περιθωριο-
ποιημένους κατοίκους των κοινοτήτων μας.

Με την πολυετή υποστήριξη των Αναδόχων στην Ελλάδα
και των νέων Αναδόχων μας στην Κύπρο, τη χρονιά
που μας πέρασε στηρίξαμε έργα σε 18 χώρες
και 59 κοινότητες. Το 2011 ολοκληρώθηκαν τα έργα
σε 5 κοινότητες (Μπανγκλαντές, Ινδία) από τις οποίες
αποσυρόμαστε σταδιακά αφήνοντας την πλήρη ευθύνη
της ανάπτυξης στους κατοίκους. Τρεις ακόμα κοινότητες
(Ρουάντα, Ζάμπια, Πακιστάν), όπου παιδιά και ενήλικες
επιβιώνουν με τεράστιες δυσκολίες, εντάχθηκαν
στο πρόγραμμα της Αναδοχής.

Πρόγραμμα
Αναδοχής
Παιδιού

Στις σελίδες

που ακολουθούν

θα διαβάσετε

ενδεικτικά

παραδείγματα

από τα έργα

ενδυνάμωσης

και ανάπτυξης

που υλοποιούμε

μαζί με τους κατοί- 

κους και με τη δική

σας πολύτιμη

υποστήριξη.
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Κατάσταση

Λόγω αναλφαβητισμού, οι άνθρωποι

που ανήκουν στις κατώτερες κάστες

στο Νεπάλ δεν γνωρίζουν τη σημασία

του δελτίου ταυτότητας και των ληξιαρχι-

κών πιστοποιητικών καθώς και τη δυνατό-

τητα χορήγησης επιδομάτων από το κρά-

τος. Χωρίς ταυτότητα δεν έχουν πρόσβαση 

σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

εκπαίδευση και ιδιοκτησία γης. Την άγνοια 

αυτή εκμεταλλεύονται κυβερνητικοί λει-

τουργοί που καταχρώνται τους δημόσιους 

πόρους, αλλά και γαιοκτήμονες που αρνού-

νται όχι μόνο την απόδοση ενός αξιοπρε-

πούς μισθού, αλλά ακόμα και την ίδια 

την ελευθερία των αγροτών.

Τι πετύχαμε

• 292 οικογένειες αγροτών – 
δούλων (Haliyas) καταγράφηκαν 
και έκαναν αίτηση για ταυτότητα.
Από αυτές 42 «απελευθερώθηκαν» 
από τους γαιοκτήμονές τους
και εντάχθηκαν σε κυβερνητικό 
πρόγραμμα αποκατάστασης
και εργασιακής απασχόλησης.
• χιλιάδες αγρότες εξασφάλισαν
την αύξηση του ημερομισθίου 
και την απόδοσή του σε χρήμα,
στις περιπτώσεις που αμείβονταν
σε είδος, μέσω της δημιουργίας
δικτύων, την επιμόρφωσή τους
και την άσκηση πίεσης στα Γραφεία 
Αγροτικής Μεταρρύθμισης.
Η αμοιβή τους ανά ημέρα 
που ήταν αρχικά 0,84 ευρώ 
ή 4,5 κιλά ρύζι αυξήθηκε φτάνο-
ντας μέχρι και 2,10 ευρώ μαζί

με πρωινό και μεσημεριανό γεύμα.
• 25 ακτήμονες εργάτες απέκτησαν 
τίτλους ιδιοκτησίας συγκεντρώ-
νοντας όλα τα αποδεικτικά
πολυετούς πληρωμής φόρων
στη δασική υπηρεσία.
• 732 κάτοικοι εξασφάλισαν
επιδόματα για ηλικιωμένους, χήρες
και άτομα με ειδικές ανάγκες.
• 6.433 παιδιά απέκτησαν πιστοποι-
ητικό γέννησης και γράφτηκαν
στο σχολείο.
• 4.500 παιδιά απέκτησαν δωρεάν 
πρόσβαση στο σχολείο μετά 
από την πίεση που άσκησαν 
οι γονείς  σε 24 σχολεία να σταμα-
τήσουν να ζητούν παράνομα δίδα-
κτρα. Ακόμα 12 σχολεία προσέφε-
ραν υποτροφίες στα παιδιά 
των πιο φτωχών οικογενειών.

Νεπάλ
Κατάσταση

Ακόμα και η βασική εκπαίδευση

στις κοινότητες που δουλεύουμε

στο Βιετνάμ είναι είδος πολυτελείας. 

Περισσότερο από το 35% των παιδιών σχο-

λικής ηλικίας δεν έχει τα αναγκαία ρούχα 

και σχολικά είδη για να πάει στο σχολείο 

συστηματικά. Αλλά ακόμα και όσα παιδιά  

καταφέρνουν να πάνε, διακόπτουν 

την εκπαίδευση μόλις ολοκληρώσουν 

το δημοτικό και δουλεύουν προκειμένου 

να βοηθήσουν τους γονείς τους. Σε αυτή 

τη σκληρή πραγματικότητα έρχονται 

να προστεθούν η ανεπάρκεια σχολικών 

υποδομών, αλλά και οι ασθένειες 

των παιδιών που τα κρατούν εκτός

σχολείου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι πετύχαμε

• 3.090 παιδιά και δάσκαλοι επω-
φελήθηκαν από την κατασκευή 
δεξαμενών για καθαρό νερό σε 2 
σχολεία και την εγκατάσταση υπο-
δομών υγιεινής και αποχέτευσης
σε άλλα 5, τη διαμόρφωση προαύ-
λιου χώρου για 3 σχολεία,
τον εξοπλισμό 2 νηπιαγωγείων, 
και τη διανομή βιβλίων σε άλλα
11 σχολεία.
• Πάνω από 360 παιδιά έλαβαν
υποτροφίες (ποδιά, βιβλία,
γραφική ύλη).
• 1422 παιδιά πέρασαν από προλη-
πτικό οδοντιατρικό έλεγχο 
και συμβουλευτική για τους βα-
σικούς κανόνες υγιεινής. Αποτέ-
λεσμα των παραπάνω ενεργειών: 
σημαντική μείωση των απουσιών 
των μαθητών από το σχολείο λόγω 

προβλημάτων υγείας.
• 300 νήπια από εθνικές μειονότη-
τες συμμετείχαν σε μαθήματα
εκμάθησης της Βιετναμέζικης 
γλώσσας, για να  μην αντιμετωπί-
σουν πρόβλημα στο δημοτικό.
• 3000 παιδιά συμμετείχαν
σε δημιουργικές δραστηριότητες, 
εξωσχολικές γιορτές, υπαίθρια 
παιχνίδια, καλοκαιρινά μαθήματα
και διαγωνισμούς, για να ανακα-
λύψουν και αναπτύξουν τις δεξιό-
τητές τους αντί να απασχολούνται 
καθημερινά μόνο με τις οικιακές 
εργασίες.

Βιετνάμ
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Τι πετύχαμε

• 995 αγρότες εκπαιδεύτηκαν 
σε πιο αποδοτικές μεθόδους καλ-
λιέργειας και έλαβαν πιο δυνατούς 
σπόρους λαχανικών. Το περίσσευμα 
της παραγωγής τους το πωλούν
στις τοπικές αγορές κερδίζοντας 
έως και 2 ευρώ/ημέρα.
• 8 συνεταιρισμοί επιδοτήθηκαν 
με το ποσό των 1.533 ευρώ 
για την καλλιέργεια ρυζιού 
και την πώληση σε χαμηλές τιμές 
με αποτέλεσμα, 5.215 άνθρωποι
να επωφελούνται από την ενέργεια.  
• 11 τόνοι ρυζιού και 5.746 ευρώ 
δόθηκαν στις τράπεζες ρυζιού προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί τροφή 
για τις πιο φτωχές οικογένειες 
για ένα χρόνο.
• 345 οικογένειες επωφελούνται 

Τι πετύχαμε

• 4000 μαθητές έλαβαν τα απα-
ραίτητα σχολικά είδη, ώστε να
μπορούν να παρακολουθούν 
τα μαθήματά τους και να διαβά-
ζουν στο σπίτι.
• 1560 παιδιά συμμετείχαν 
στους 20 εκπαιδευτικούς κύκλους 
που οργανώσαμε με την πρόσληψη 
δασκάλων και την παροχή χώρου 
από την κοινότητα για ενισχυτική 
διδασκαλία των σχολικών 
μαθημάτων κατά την περίοδο 
που ο χειμώνας είναι βαρύς.
• 1500 παιδιά πηγαίνουν 
στα 10 κέντρα δημιουργικής απα-
σχόλησης στα οποία διδάσκονται 
βασικές γνώσεις και συμμετέχουν 
σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
520 παιδιά κατάφεραν να γραφ-

Κατάσταση

Η χαμηλή απόδοση των καλλιεργειών, 

η μικρή έκταση των χωραφιών και το υψη-

λό ποσοστό θνησιμότητας των ζώων φέρ-

νουν διαρκώς τις πιο φτωχές οικογένειες 

αντιμέτωπες με το σοβαρό πρόβλημα 

της έλλειψης επαρκούς τροφής.

Ιδιαίτερα την περίοδο της ξηρασίας, 

δηλαδή για 6 μήνες το χρόνο, οι άνθρωποι 

διανύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες  

τεράστιες αποστάσεις για να αγοράσουν 

πανάκριβα ρύζι. Ορισμένες φορές αναγκά-

ζονται να δανειστούν από τοκογλύφους. 

Έτσι, πολλοί δεν έχουν άλλη διέξοδο

και υποχρεώνονται        να μεταναστεύσουν.

από την κατασκευή τεχνητής 
λίμνης κι έτσι μπορούν να ποτίζουν 
τα κοπάδια και τα χωράφια τους 
και να ψαρεύουν τα ψάρια 
της λίμνης.
• 286 άνθρωποι έχουν πρόσβαση 
σε καθαρό πόσιμο νερό μέσω 
της κατασκευής 2 αντλιών 
και 6 πηγαδιών, τα οποία χρησιμο-
ποιούν επίσης για το πότισμα 
των καλλιεργειών τους.
• 996 ακτήμονες απέκτησαν 
νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας 
της γης που αξιοποιούσαν για πολ-
λά χρόνια και που κινδύνευαν 
να χάσουν από εταιρείες, ενώ 
άλλοι 56 αγρότες απαλλάχθηκαν 
από υπέρογκα χρέη που είχαν 
επιβληθεί από τοκογλύφους.

Καμπότζη

Αφγανιστάν

Κατάσταση

Οι συρράξεις και η εμπόλεμη κατάσταση 

στο Αφγανιστάν πέραν των άλλων τραγικών 

συνεπειών στέρησαν από τα παιδιά 

και την εκπαίδευση για πάνω από 30 χρόνια. 

Αν και σήμερα  το δημόσιο σχολείο είναι 

δωρεάν, για πολλά παιδιά η φοίτηση 

είναι μία πολυτέλεια, καθώς οι γονείς τους 

αδυνατούν να αγοράσουν τα απαραίτητα 

σχολικά είδη ή τα εξαναγκάζουν να γίνουν 

αγρότες και βοσκοί. Πολλά παιδιά 

περπατούν έως και 45 λεπτά για να πάνε 

στο σχολείο, ενώ συχνά χάνουν το μάθημα 

εξαιτίας του καιρού.

τούν σε δημόσια σχολεία.
• Γονείς και δάσκαλοι συμμε-
τέχουν στις «επιτροπές παιδιού» 
μέσω των οποίων ευαισθητοποιούν 
την κοινότητά τους για τα δικαιώ-
ματα του παιδιού. Έτσι, 
το 90% των παιδιών γράφτηκαν 
στο δημοτικό, το 85% 
στο γυμνάσιο, το 75% τέλειωσε 
το γυμνάσιο και το 5% πέρασε 
στο Πανεπιστήμιο.
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Τι πετύχαμε

• 1000 άνθρωποι, εκ των οποίων 
850 γυναίκες, συμμετέχουν στις 20 
ομάδες αποταμίευσης και δανει-
σμού δίνοντας αρχικά το ποσό 
των 0,15 ευρώ. Με τα χρήματα 
που δανείζονται με πολύ μικρό επι-
τόκιο έχουν ξεκινήσει δικές τους 
μικρο-επιχειρήσεις, όπως εκτροφή 
πουλερικών, επεξεργασία καρπών 
και βάψιμο ρούχων.
• 500 γυναίκες συμμετέχουν 
σε παζάρι τοπικών προϊόντων 
που οργανώσαμε για την προώθη-

Τι πετύχαμε

• 43 γυναίκες γέννησαν με ασφά-
λεια στα 2  περιφερειακά κέντρα 
υγείας τα οποία ανακαινίσαμε 
και εξοπλίσαμε με κρεβάτια 
και κουβέρτες.
• ένας γιατρός επισκέπτεται 
σε εβδομαδιαία βάση το περιφε-
ρειακό νοσοκομείο της περιοχής 
που στηρίζουν σταθερά 
οι νοσηλεύτριες.
• μειώθηκε από 4 σε 1,5 ώρες 
ο χρόνος κάλυψης της απόστασης 
της κοινότητας από το αστικό κέ-

Σενεγάλη
Κατάσταση

Στη Σενεγάλη, οι περισσότερες γυναίκες 

είναι αναλφάβητες, γεγονός που τις κρατάει 

στη φτώχεια και το περιθώριο. Δεν έχουν 

τις βασικές γνώσεις και δεν μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στους οικονομικούς 

και φυσικούς πόρους της χώρας, με αποτέ-

λεσμα να αδυνατούν να εξασφαλίσουν 

μία σταθερή πηγή εισοδήματος, ώστε 

να μπορούν να αγοράσουν τα αναγκαία 

για τις ίδιες και τις οικογένειές τους.

Ζιμπάμπουε
Κατάσταση

Η έλλειψη υποδομών υγείας και η γεωγρα-

φική απομόνωση των πολύ φτωχών κοινο-

τήτων θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο τη ζωή 

των κατοίκων. Γυναίκες διασχίζουν

έως και 150 χιλιόμετρα για να γεννήσουν 

σε κέντρα υγείας, όπου το κόστος είναι 

μικρότερο από ό,τι     στα νοσοκομεία 

των κοντινών πόλεων. Οι ντόπιοι εξακολου-

θούν να κινδυνεύουν από χολέρα, καθώς 

είναι περιορισμένη η πρόσβαση 

σε καθαρό πόσιμο νερό.

ση των προϊόντων που παράγουν. 
Το παζάρι προσέλκυσε 3.000 
επισκέπτες.
• 4 κάτοικοι από την κοινότητα 
διεκδίκησαν και κατάφεραν να εξα-
σφαλίσουν μία θέση στην εθνική 
έκθεση αγροτικών προϊόντων 
στο Ντακάρ, την πρωτεύουσα 
της χώρας, ανοίγοντας έτσι 
το δρόμο για τους τοπικούς συνε-
ταιρισμούς και άλλους αγρότες 
και κτηνοτρόφους της περιοχής.

ντρο μετά την αποκατάσταση δρό-
μου 70 χιλιομέτρων που αναλάβαμε 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
• οι  κάτοικοι  7 χωριών και 700 μα-
θητές δύο σχολείων έχουν πρόσβα-
ση σε καθαρό πόσιμο νερό 
με την κατασκευή 3 πηγαδιών.
• 56 οικογένειες, 10 σχολεία 
και 3 κέντρα υγείας έλαβαν ειδικά 
φίλτρα απολύμανσης του νερού 
που διατηρούν σε κουβάδες.
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Τι πετύχαμε

• 344 γυναίκες και νεαρά κορίτσια 
παρακολούθησαν σεμινάρια επαγ-
γελματικής κατάρτισης (κέντημα, 
ραπτική, βαφή υφασμάτων, παρα-
σκευή εργόχειρων, κοσμημάτων 
και κεριών και κεραμική). Παρεί-
χαμε, επίσης, χώρο και εξοπλισμό 
στους γυναικείους συνεταιρισμούς 
της περιοχής καθώς και δωρεάν 
μετακίνηση από πόλη σε πόλη 
για την πώληση των προϊόντων 
τους. Οι γυναίκες κατάφεραν να 
αυξήσουν το εισόδημά τους φτάνο-
ντας μέχρι και τα 41 ευρώ το μήνα.
• 30 γυναίκες μέλη κτηνοτροφικών 
συνεταιρισμών έλαβαν συνολικά 
1665 ευρώ για την αγορά ζώων 
εκτροφής. 128 ακόμα γυναίκες 
πήραν κατσίκες και κοτόπουλα.

Τι πετύχαμε

• 226 γυναίκες εκπαιδεύτηκαν 
στην εκτροφή ζώων, την αρτοποιία 
και ζαχαροπλαστική, τη ραπτική 
και τη δημιουργία και διαχείριση 
μικρών επιχειρήσεων. Οι πιο φτω-
χές από αυτές επιδοτήθηκαν για 
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχεί-
ρηση με αποτέλεσμα να κερδίζουν 
σήμερα έως και 20 ευρώ το μήνα.
• 100 γυναίκες πήραν σπόρους 
φρούτων για να ξεκινήσουν 
τις δικές τους καλλιέργειες 
εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο 
τη διατροφή των οικογενειών τους 

Πακιστάν
Κατάσταση

Οι αναχρονιστικές παραδόσεις 

και τα αυστηρά ήθη υποχρεώνουν 

τις γυναίκες να παντρεύονται σε μικρή 

ηλικία και να μένουν στο σπίτι. Σπάνια 

θα επιτραπεί σε ένα κορίτσι να ολοκλη-

ρώσει το δημοτικό, ενώ θεωρείται ντροπή 

για την οικογένεια να φύγει για σπουδές. 

Ο αναλφαβητισμός και η έλλειψη αυτο-

νομίας όχι μόνο δεν επιτρέπει στις γυναίκες 

να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, 

αλλά ενέχει καταστροφικές συνέπειες ακό-

μα και για την αναπαραγωγική τους υγεία.

• 365 γυναίκες και κορίτσια παρα-
κολουθούν  μαθήματα πληροφορι-
κής στα 3 κέντρα που δημιουργή-
σαμε. 55 έχουν ήδη αποφοιτήσει, 
ενώ 9 κατάφεραν να προσληφθούν 
σε εταιρείες.
• 1350 γυναίκες έχουν παρακο-
λουθήσει μαθήματα ανάγνωσης, 
γραφής και βασικών στοιχείων 
αριθμητικής.
• 1059 γυναίκες εξετάστηκαν 
προληπτικά και παρακολούθησαν 
σεμινάρια για την αναπαραγωγική 
υγεία και τις πρακτικές υγιεινής. 
3 μαίες  εκπαιδεύτηκαν σε ασφα-
λείς μεθόδους κύησης και βοήθη-
σαν 425 εγκύους.

Μπανγκλαντές

με βιταμίνες.
• 20 γυναίκες εκπαιδεύτηκαν 
στην καλλιέργεια οικιακών λαχανό-
κηπων σε θαλασσινό νερό και έλαβαν 
12 είδη σπόρων. Από αυτή την ενέρ-
γεια έχουν ωφεληθεί 170 άτομα.
• 275 γυναίκες συμμετέχουν 
στο κυβερνητικό πρόγραμμα 
εργασίας που εγγυάται 100 ημέρες 
εργασίας το χρόνο σε δημόσια έργα, 
όπως η επισκευή δρόμων και σχολεί-
ων και ο καθαρισμός λιμνών.

Κατάσταση

Σε μία από τις πιο πολυπληθείς χώρες 

του πλανήτη που βάλλεται διαρκώς 

από μεγάλες φυσικές καταστροφές, 

σχεδόν όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται 

να εξασφαλίσουν επαρκή τροφή. 

Οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμα να κλείσουν 

τις πληγές του κυκλώνα AILA του 2009 

που έπληξε τις νοτιοανατολικές περιοχές  

της χώρας, κατέστρεψε τις καλλιέργειες 

και πότισε τα εδάφη με αλμυρό νερό. 

Το βαρύ φορτίο της επιβίωσης της οικογέ-

νειας το επωμίζονται οι γυναίκες.
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Τι πετύχαμε

• 71 σχολικές επιτροπές και σύλ-
λογοι γονέων ένωσαν τις δυνάμεις 
τους διεκδικώντας την ανακα-
τασκευή των σχολείων 
από τις Περιφέρειες. Έτσι, 
το κράτος αποπεράτωσε την ανακα-
τασκευή 6 αιθουσών και γραφείων 
διδασκόντων,  προσέλαβε τον απα-
ραίτητο αριθμό δασκάλων, ανέλαβε 
την παροχή γεύματος στα σχολεία 
και τη διανομή δωρεάν σχολικών 
στολών. Οι επιτροπές θέσπισαν επί-
σης κανονισμούς για την προστασία 
των μαθητριών από τις απαγωγές 
και τον εξαναγκασμό σε πρόωρο 
γάμο, καταφέρνοντας την επιστρο-
φή στο σχολείο 11 κοριτσιών.
• Περισσότερα από 350 παιδιά 
απολαμβάνουν τις 3 νέες σχολικές 
αίθουσες και το ένα νηπιαγωγείο 
που κατασκευάσαμε καθώς 
και  τη διαμόρφωση κατάλληλου 

Γκάνα
Κατάσταση

Στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας 

μαθητές και δάσκαλοι προσπαθούν 

να κάνουν μάθημα σε σχολεία-παράγκες 

που δεν τους προστατεύουν από τις καιρι-

κές συνθήκες. Το κράτος, αν και έχει 

προβλέψει την εκταμίευση πόρων 

για την κατασκευή σχολείων, δεν ανταπο-

κρίνεται στις δεσμεύσεις του, ενώ οι δάσκα-

λοι αρνούνται να μετατεθούν σε αυτές 

τις περιοχές. Την ίδια στιγμή πολλά κορίτσια 

αντιμετωπίζουν φαινόμενα σεξουαλικής 

παρενόχλησης από δασκάλους, κάτι 

που τις κρατά μακριά από τα θρανία.

προαύλιου χώρου με τουαλέτες 
και αντλία νερού. Ως αποτέλεσμα 
των καλύτερων συνθηκών εκπαί-
δευσης οι εγγραφές αυξήθηκαν 
από 280 σε 352, ενώ ήρθαν 
άλλοι 5 δάσκαλοι.
• 600 παιδιά επωφελούνται από 
την κατασκευή βιβλιοθήκης. 
Τις αμοιβές του προσωπικού 
τις ανέλαβε η Περιφέρεια μετά 
από την άσκηση πίεσης 
από τους κατοίκους.
• 135 κορίτσια συμμετείχαν σε κα-
τασκήνωση για την ανάπτυξη των 
γνώσεών τους και την ενδυνά-
μωσή τους.

Το 2011 η ActionAid 
έκλεισε 20 χρόνια παρουσίας
στη Γκάνα με πολύτιμο έργο 
ζωής για χιλιάδες κατοίκους
που ζουν στο περιθώριο.

60 Ανάδοχοι από την Ελλάδα ταξίδεψαν στην κοινότητα 
Kyekyewere της Γκάνα για να θέσουν τα θεμέλια 
ενός καινούργιου σχολείου μαζί με τους κατοίκους. 

Στην περιοχή, υπήρχε ένα κτήριο με τρεις αίθουσες για 200 παιδιά. 
Τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου έκαναν μάθημα σε μία προσωρινή 
κατασκευή από καλάμια και φύλλα, εκτεθειμένα σε ερπετά και καιρικές 
συνθήκες. Το καινούργιο σχολικό κτήριο, που αποτελείται από 3 αίθουσες 
και 2 αποχωρητήρια, θα προσφέρει στα παιδιά του χωριού ποιοτική 
εκπαίδευση, αλλά και στους γονείς έναν κοινό χώρο, όπου θα μπορούν 
να πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους και τις δικές τους εκπαιδεύσεις.

Ταξίδι Ελλήνων Αναδόχων
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Κατάσταση

Το 30% του πληθυσμού της Γουατεμάλα, 

στην πλειοψηφία τους γυναίκες,

είναι αναλφάβητοι. Η ανδροκρατούμενη 

κοινωνία δεν επιτρέπει στα κορίτσια

να μορφωθούν. Όσες γυναίκες παρακολου-

θούν μαθήματα ή συμμετέχουν σε διαδι-

κασίες λήψης αποφάσεων εκτός σπιτιού 

κατηγορούνται ότι αμελούν τα παιδιά

και τις οικογένειές τους. Οι διακρίσεις αυτές 

αναπαράγουν τον κύκλο της απόλυτης

φτώχειας των νοικοκυριών, καθώς

οι γυναίκες αποκλείονται από κάθε πηγή 

αξιοπρεπούς εισοδήματος.

Τι πετύχαμε

• 1000 γυναίκες έχουν επωφεληθεί 
άμεσα από τη συμμετοχή τους
στις 26 ομάδες γυναικών μέσω 
της μάθησης βασικών γνώσεων, 
της εκπαίδευσης σε εναλλακτικές 
βιοποριστικές δραστηριότητες,
της κοινής αποταμίευσης
και της κατασκευής έργων.
Εκεί παρακολουθούν σεμινάρια 
μαγειρικής, κατασκευής κεριών, 
εκτροφής πουλερικών, καλλιέρ-
γειας λαχανικών και ραπτικής. 
Καλλιεργούν μαζί  σε κοινά περιβό-

λια για να εμπλουτίσουν το οικογε-
νειακό τραπέζι και να πουλήσουν 
το περίσσευμά  τους. Με τα χρήμα-
τα που συγκεντρώνουν επισκευά-
ζουν ετοιμόρροπες στέγες, νεροχύ-
τες και φούρνους.
• 800 γυναίκες συμμετείχαν
στην πορεία για τα δικαιώματα
των γυναικών που οργανώσαμε
στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας.

Γουατεμάλα
Κατάσταση

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες

που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι

των αγροτικών περιοχών είναι η έλλειψη 

νερού. Καθημερινά, παιδιά και μεγάλοι 

διανύουν χιλιόμετρα για να κουβαλήσουν 

από τους λάκκους βρώμικο νερό που ανα-

γκάζονται να χρησιμοποιήσουν για πόση, 

μαγείρεμα και πλύσιμο. Σε κάποια χωριά

οι κάτοικοι προμηθεύονται νερό με βυτιο-

φόρα 4 φορές το μήνα. Η έλλειψη νερού 

στα σχολεία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 

των παιδιών, που παρουσιάζουν συχνά 

συμπτώματα γαστρεντερίτιδας 

και που πολλές φορές τα κρατά μακριά 

από την εκπαίδευση. Η Πολιτεία 

στο παρελθόν αρκέστηκε στο να μοιράσει 

μπουκάλια για τη συλλογή νερού.

Τι πετύχαμε

• 300 δεξαμενές νερού εγκαταστά-
θηκαν από την κυβέρνηση μετά 
από πιέσεις των κατοίκων και άλλες 
92 δεξαμενές σε σχολεία εξυπηρε-
τώντας τουλάχιστον 4.567 μαθη-
τές. Οι κάτοικοι και δάσκαλοι
εκπαιδεύτηκαν στις εργασίες κατα-
σκευής, στις μεθόδους απολύμαν-
σης του νερού και στη διαχείρισή 
του με βιώσιμο τρόπο που
δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
• 200 οικογένειες επωφελούνται 
από μία μεγάλη κοινοτική δεξαμενή 
που εγκαταστήσαμε σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Νερού 
και Κλίματος για πότισμα
και άρδευση. Το καθαρό άφθονο 

Βραζιλία

νερό ενίσχυσε τις καλλιέργειές τους 
και την ποιότητα των τροφίμων.
• Κατασκευάσαμε ακόμα 
2 φράγματα και άλλες 33 δεξαμε-
νές, ενώ κάτοικοι συμμετείχαν
στα προγράμματα μικροδανεισμού
για την κατασκευή οικογενειακών 
δεξαμενών.
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Τι πετύχαμε

• Πάνω από 8.982 άνθρωποι έκα-
ναν αίτηση για χορήγηση καρτών 
εργασίας και εξασφάλισαν κάποιες 
ημέρες εργασίας το χρόνο σε δημό-
σια έργα στα πλαίσια κυβερνητικού 
προγράμματος, κερδίζοντας έτσι 
1,70 ευρώ/ημέρα.
• 8.371 άτομα απέκτησαν κάρτες 
απορίας και 379 οικογένειες εντά-
χθηκαν σε κρατικά προγράμματα 
κοινωνικής ασφάλισης 
και πρόνοιας. Επιπλέον 100 άτομα 
λαμβάνουν ήδη επιδόματα γήρα-
τος, χηρείας και αναπηρίας.
• 375 καθαριστές που ανήκουν 
στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις 
απέκτησαν εκλογική ταυτότητα και 
επομένως δικαίωμα ψήφου 
και πρόσβαση σε προγράμματα 
πρόνοιας.
• 327 έγκυες εξασφάλισαν πρόσβα-
ση τις κρατικές υπηρεσίες φροντί-
δας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
τους και 464 άνθρωποι απευθύνθη-

Τι πετύχαμε

• 830 παιδιά μπορούν πλέον να πη-
γαίνουν σχολείο στις 3 νέες σχολι-
κές μονάδες που κατασκευάσαμε.
• 5.000 μαθητές απολαμβάνουν 
καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης 
μετά από την κατασκευή συμπλη-
ρωματικών εγκαταστάσεων 
στα σχολεία τους.
• 2.542 μαθητές κάνουν μάθημα 
σε ανανεωμένες αίθουσες 
5 σχολείων, χωρίς πλέον να ανησυ-
χούν για την ασφάλεια, την υγιεινή 
και τις κακές καιρικές συνθήκες.
• 30 σχολεία και σχολικές 

Ινδία
Κατάσταση

Οι περιθωριοποιημένοι κάτοικοι της πολυ-

πληθούς Ινδίας  είτε έχουν πλήρη άγνοια 

της νομοθεσίας και των παροχών που δικαι-

ούνται είτε δεν έχουν τη δυνατότητα 

να τις διεκδικήσουν. Την ίδια στιγμή, γίνο-

νται θύματα εκμετάλλευσης από ιδιώτες, 

εταιρείες και κρατικούς λειτουργούς 

που καταπατούν τα δικαιώματά τους βασι-

ζόμενοι στην άγνοια και την αδυναμία τους.

καν σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, 
για να ενταχθούν σε προγράμματα.
• 5.247 άνθρωποι και 270 οικογένει-
ες έλαβαν κάρτες για να αγοράζουν 
τρόφιμα που επιδοτούνται 
πιο φθηνά, ενώ άλλες 270 οικογέ-
νειες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
διανομής σπόρων.
• Επιτροπές κατοίκων κατάφεραν 
την ακύρωση 16 αδειών διανομέων 
τροφίμων που πουλούσαν 
τα επιδοτούμενα τρόφιμα σε υψη-
λές τιμές και πίεσαν την Πολιτεία 
να  δημιουργήσει άλλο ένα κέντρο 
διανομής για την εξυπηρέτηση 
489 νοικοκυριών.
• 123 οικογένειες πήραν πίσω 
τη γη τους από τους καταπατητές 
μετά από αιτήσεις στους αρμόδιους 
φορείς. Σε 40 από αυτές δόθηκαν 
επίσης μικρά δέντρα στα πλαίσια 
του κρατικού προγράμματος 
δενδροφύτευσης.

Αιθιοπία

Κατάσταση

Τα παιδιά στις κοινότητες που δουλεύουμε 

προσπαθούν με μεγάλο κόπο να συνδυά-

σουν την τακτική παρουσία στο σχολείο 

με τις οικιακές και αγροτικές εργασίες που 

αναγκαστικά επωμίζονται για να βοηθήσουν 

την οικογένειά τους. Καθημερινά, 

πριν πάνε σχολείο, σηκώνονται πολύ νωρίς 

για να φέρουν νερό, να βοηθήσουν 

στην ετοιμασία του φαγητού ή στο μάζεμα 

των ξύλων και τη βοσκή των κοπαδιών. 

Οι μακρινές αποστάσεις και οι κακές 

σχολικές υποδομές δεν βοηθούν τα παιδιά 

να παρακολουθούν συστηματικά 

τα μαθήματά τους.

βιβλιοθήκες εξοπλίστηκαν 
με θρανία, καρέκλες, ράφια, 
βιβλία και άλλα σχολικά βοηθήμα-
τα ωφελώντας τουλάχιστον 
8.587 μαθητές.
• 785 παιδιά επωφελήθηκαν 
από αντλίες νερού που κατασκευ-
άσαμε σε απόσταση ενός χιλιομέ-
τρου από τα σχολεία τους.
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Τι πετύχαμε

• 340 παιδιά επωφελούνται 
από την κατασκευή 7 τάξεων 
και 16 αποχωρητηρίων. 
Οι κατασκευές αυτές συνέβαλαν 
στη σημαντική μείωση της διακο-
πής φοίτησης από 42% σε 17%.  
• 160 παιδιά απολαμβάνουν 
καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης 
μετά τον εξοπλισμό των σχολείων 
τους με τα απαραίτητα θρανία 
και καρέκλες.
• 5 κέντρα άτυπης εκπαίδευσης 
της ActionAid αναγνωρίστηκαν 
ως επίσημα δημόσια σχολεία 

Τι πετύχαμε

• 46 αγρότες παρακολούθησαν 
αγροτικά σεμινάρια σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Γεωργίας όπου 
έμαθαν να αυξάνουν την παραγωγή 
τους στο μικρό χωράφι 
που κατέχουν.
• 5 τράπεζες σπόρων προμηθεύουν 
φτωχά νοικοκυριά τις περιόδους 
που η σοδειά δεν επαρκεί 
για να καλύψει τη διατροφή τους, 
ώστε να μπορούν να συνεχίσουν 
να καλλιεργούν.
• 35 γυναίκες συμμετείχαν 
σε εκπαιδεύσεις για την πιο αποτε-

Τανζανία
Κατάσταση

Εξαιτίας της έλλειψης ασφαλών σχολικών 

υποδομών και των μεγάλων και επικίνδυνων 

αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν 

τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, τα ποσο-

στά εγγραφής και φοίτησης είναι ιδιαίτερα 

χαμηλά. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί 

γονείς αρνούνται να στείλουν τα μικρότερα 

παιδιά στο σχολείο, τα οποία τελικά ξεκι-

νούν την εκπαίδευση μετά τα 7 τους χρόνια.

από το κράτος που διόρισε 
και τους δασκάλους.
• 116 παιδιά με αναπηρίες 
γράφτηκαν στο σχολείο μετά από 
την ευαισθητοποίηση της κοινότη-
τας και την εξασφάλιση της πρό-
σβασης, όπως μέσω της κρατικής 
παροχής αναπηρικών καροτσιών.
• 11.200 παιδιά σιτίζονται τουλάχι-
στον 2 φορές την εβδομάδα 
στο σχολείο με τη βοήθεια 
των κατοίκων που προσφέρουν 
τα τρόφιμα.

Ζάμπια
Κατάσταση

Στη χώρα των 13,8 εκατομμυρίων κατοίκων, 

3 στους 4 ανθρώπους ζουν κάτω από 

το όριο της απόλυτης φτώχειας, ενώ 1 

στα 15 παιδιά πεθαίνει πριν κλείσει 

το πρώτο του έτος. Το 2011 ήταν η δεύτερη 

χρονιά αναπτυξιακών έργων στην κοινότη-

τα που δουλεύουμε. Με σταθερά βήματα 

θέτουμε τις βάσεις για την ενδυνάμωση 

των κατοίκων, ώστε να μπορούν με τη δική 

μας υποστήριξη να αποκτήσουν σταθερή 

πρόσβαση στα βασικά είδη και την εκπαί-

δευση, να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές 

εισόδημα και να προστατεύσουν 

τα δικαιώματά τους.

λεσματική διοίκηση μικρών επιχει-
ρήσεων, όπως πώληση λαχανικών.
• 3.000 μαθητές από 5 σχολεία 
έλαβαν σχολικά είδη και βιβλία. 
Σήμερα ανά 2 οι μαθητές μοιράζο-
νται τα  σχολικά εγχειρίδια, ενώ 
στο παρελθόν υπήρχε ένα μόνο 
βιβλίο για μία τάξη των 58 παιδιών.
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Τι πετύχαμε

• 70 γυναίκες  μέλη αγροτικού συ-
νεταιρισμού έλαβαν χρήματα 
για την αγορά μιας αλεστικής μηχα-
νής, καλύτερης ποιότητας σπόρων 
και οργανικού λιπάσματος. 
Με την αποτελεσματικότερη καλ-
λιέργεια καλαμποκιού παράγουν 
μεγάλες ποσότητες αλευριού, 
από την πώληση του οποίου κερδί-
ζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.
• 1000 από τις πιο ευάλωτες οικο-
γένειες που έχουν αρχηγό γυναίκα 
ή παιδί απέκτησαν ασφαλή 
τούβλινα σπίτια με αποχέτευση.
• 526 μαθητές απέκτησαν 6 πλή-
ρως εξοπλισμένες αίθουσες με μία 
δεξαμενή νερού και 16 τουαλέτες. 

Τι πετύχαμε

• 100 οικογένειες ξεκίνησαν τη δική 
τους βιοποριστική δραστηριότητα, 
αφού παρακολούθησαν σχετικά 
σεμινάρια και πήραν μέρος 
στο πρόγραμμα μικροδανεισμού. 
Τα έσοδα από τις επιχειρήσεις 
αυτές, όπως η κατασκευή ψάθινων 
χαλιών και η εκτροφή κουνελιών, 
αποφέρουν στα νοικοκυριά
έως και 3 ευρώ την ημέρα.
• 163 οικογένειες έλαβαν σπόρους 
για την καλλιέργεια λαχανόκηπων. 
51 αγρότες επωφελήθηκαν 
από τη συμβουλευτική ειδικών 
για προστασία των καλλιεργειών 
και των ζώων τους από την εκτετα-
μένη ξηρασία.

Ρουάντα
Κατάσταση

Οι κάτοικοι της χώρας καταβάλλουν 

μεγάλες προσπάθειες να ανακάμψουν 

από τη γενοκτονία του 1994. Δύο χρόνια 

μετά τον εμφύλιο, χιλιάδες προσφύγων 

επέστρεψαν στις εστίες τους προσπαθώ-

ντας να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους 

σε μία χώρα που δεν είχε καμία υποδομή. 

Ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι 

άνθρωποι αδυνατούν να πληρώσουν έστω 

και τα 1,6 ευρώ το χρόνο που χρειάζονται 

για την ιατροφαρμακευτική τους 

κάλυψη ή τα 0,80 λεπτά το εξάμηνο

για τα σχολικά δίδακτρα.

• 76 νήπια επωφελήθηκαν 
από τη δημιουργία ενός νηπια-
γωγείου με λαχανόκηπο και ζώα 
εκτροφής από τα οποία ωφελείται 
όλη η κοινότητα.
• Μετά από μεγάλη εκστρατεία 
ενημέρωσης και άσκησης πίεσης, 
το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε 
να χτίσει 416 πρότυπα κέντρα προ-
σχολικής εκπαίδευσης.  Η κυβέρνη-
ση ενέγραψε επίσης κονδύλι ύψους 
2,5% στον κρατικό προϋπολογισμό 
για την προσχολική εκπαίδευση 
και εισήγαγε ειδικό κύκλο μαθημά-
των προσχολικής αγωγής 
για 20.000 δασκάλους.

Λεσόθο

• 313 μαθητές απέκτησαν νέο 
σχολείο με 7 αίθουσες διδασκαλίας. 
Μέχρι τότε έκαναν μάθημα όλοι 
μαζί σε μία σκοτεινή αποθήκη 
από λαμαρίνες γεμάτη χώμα 
και καθισμένοι σε πέτρες. Το νέο 
σχολείο αναμένεται να αυξήσει 
το ποσοστό εγγραφής στο 80%.
• 120 μαθητές εξασφαλίζουν 
ποιοτικό γεύμα στο σχολείο τους 
μετά από την περίφραξη του λαχα-
νόκηπου τους που προστατεύει 
τη σοδειά τους από τα άγρια ζώα. 
Το περίσσευμα δίνεται στα παιδιά 
για να το μεταφέρουν 
στα σπίτια τους.

Κατάσταση

Το Λεσόθο είναι μία από τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο με ελά-

χιστες φυσικές πηγές πλούτου. Η αγροτι-

κή οικονομία της χώρας είναι σε κρίσιμη 

κατάσταση εξαιτίας των περιβαλλοντικών 

συνθηκών. Το αποτέλεσμα είναι το 70% 

της τροφής να εισάγεται από άλλες χώρες.
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Τι πετύχαμε

• 500 αγρότισσες εντάχθηκαν 
σε προγράμματα επισιτιστικής 
ασφάλειας και έλαβαν σπόρους 
ρυζιού, φιστικιών και λαχανικών.
• 280 γυναίκες υποστηρίχθηκαν 
να ξεκινήσουν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα μέσα από την επαγγελ-
ματική κατάρτιση. Σε 80 από αυτές 
δόθηκαν επιπλέον χρήματα 
για να αμείψουν εργάτες την περίο-
δο της συγκομιδής και να αυξήσουν 
την παραγωγή τους.

Σιέρα Λεόνε
Κατάσταση

Στη Σιέρρα Λεόνε, οι γυναίκες δεν μπορούν 

να λάβουν χρηματοδότηση ή πίστωση 

εξαιτίας της οπισθοδρόμησης που έφερε 

ο δεκαετής εμφύλιος πόλεμος. Αυτός 

είναι άλλος ένας παράγοντας αδυναμίας 

των νοικοκυριών να εξασφαλίσουν επαρκές 

εισόδημα. Οι γυναίκες αναγκάζονται είτε 

να δουλεύουν ως εργάτριες σε ξένη γη 

με εξευτελιστικές αμοιβές είτε να παίρνουν 

δάνεια με αιματηρά επιτόκια για να ξεκινή-

σουν τη δική τους μικρή επιχείρηση.

• 1000 γυναίκες έχουν εξασφαλίσει 
εισόδημα από τη λειτουργία 
τοπικού εστιατορίου το οποίο 
προσφέρει γρήγορα γεύματα 
σε διερχόμενους και εργάτες.  
• 4 μηχανές αλέσματος δόθηκαν 
σε ομάδες γυναικών. 10.000 
άνθρωποι επωφελούνται από 
την αυξημένη παραγωγή 
και το εισόδημα που προκύπτει 
με τη χρήση των μηχανημάτων.

To 2011, συναντηθήκαμε από κοντά με 1000 Αναδόχους 
στις 4 γιορτές που οργανώσαμε στην Πάτρα, τα Χανιά, 
το Ηράκλειο και την Καβάλα. 

Είναι η δεύτερη χρονιά που οργανώνουμε παρόμοιες εκδηλώσεις 
με στόχο να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την εμπιστοσύνη 
των Αναδόχων στο έργο της ActionAid και να ακούσουμε με προσοχή
τις εντυπώσεις τους από τη πολύχρονη σχέση μας.

Γιορτές
Αναδόχων
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Παράλληλα με τα έργα που υλοποιούμε σε τοπικό επίπεδο 
για την ενδυνάμωση των κατοίκων και την άμεση πρόσβαση σε βασικά 
αγαθά, με τη δική σας στήριξη, ενώνουμε τους υποστηρικτές μας 
σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί 
την προστασία των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων και αποκλεισμένων
συνανθρώπων μας. Μέσα από εκστρατείες, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
κινητοποίηση και νομικούς αγώνες ασκούμε πίεση στους ισχυρούς 
του κόσμου για να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο παγκόσμιο ζήτημα 
της φτώχειας και τις αιτίες που το προκαλούν. 

Οι πόροι για την υλοποίηση αυτών των έργων προήλθαν από:

• πρόγραμμα Πολίτης του Κόσμου.
• πρόγραμμα Γυναίκες του Κόσμου.
• εισφορές αντί δώρου βάφτισης και γάμου.
• εις μνήμην δωρεές.
• e-shop.
• χριστουγεννιάτικες κάρτες και γούρια.
• ενίσχυση μέσω συμμετοχής στον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών.
• οικονομική υποστήριξη από τις εταιρείες Busquet Gruart & Καβαλιέρος,  
   εταιρεία Λάλιζας Α.Ε., εταιρεία ένδυσης  Manetti, 
   εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια και καταστήματα Πενθερουδάκης. 

Το 2011 ήταν μία χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για τον αγώνα της ActionAid 
να φτάσουν οι φωνές των πιο φτωχών και ευάλωτων πληθυσμών στα αυτιά 
των ισχυρών ηγετών του πλανήτη. Με τη δυναμική μας παρουσία 
στη σύνοδο των G20 στις Κάννες και στην Παγκόσμια Διάσκεψη για 
το Περιβάλλον στη Νότιο Αφρική, καταφέραμε να θέσουμε στην ατζέντα 
των ηγετών τη διατροφική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλο-
ντος θυμίζοντας τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των πολυεθνικών 
εταιρειών. Η ActionAid συμμετείχε στο «Καραβάνι Ελπίδας» που ταξίδεψε 
μέσα από 10 αφρικανικές χώρες συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο 
υπογραφές διαμαρτυρίας.

Εκστρατείες
και ακτιβισμός

Ασκούμε 

πίεση ενάντια 

στη φτώχεια.

Χιλιάδες ακόμα υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέρος σε εκστρατείες και άλλες εκδηλώσεις κινητο-
ποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας, την Παγκόσμια Ημέρα Τροφής και τη Διεθνή Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Φτώχειας (15, 16 & 17 Οκτωβρίου αντίστοιχα). Στην Ελλάδα, 200 υποστηρικτές από όλη 
τη χώρα συνέθεσαν με τις δημιουργικές φωτογραφίες τους το βίντεο «Χίλιες Λέξεις» και στήριξαν έτσι 
τον αγώνα των μικρών καλλιεργητών. Μέχρι σήμερα, σχεδόν 7.400 άνθρωποι έχουν δει το βίντεο.
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Ενώνοντας τις προσπάθειές μας, 
σημειώσαμε ακόμα περισσότε-
ρες επιτυχίες σε εθνικό και διεθ-
νές επίπεδο με τεράστιο αντί-
κτυπο για τις ζωές εκατομμυρί-
ων συνανθρώπων μας:

Στην Κένυα, η Εθνική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος απαγόρευσε 
τη δημιουργία φυτείας βιοκαυσί-
μων από την εταιρεία ιταλικών συμ-
φερόντων Kenya Jatropha Energy 
Ltd (της Nuove Iniziative Industriali 
SRL) και γενίκευσε την απαγόρευ-
ση αυτή για όλες τις φυτείες στις 
παράκτιες περιοχές της χώρας. 
Η απόφαση ήταν το αποτέλεσμα 
της πίεσης που άσκησε η ActionAid 
παρουσιάζοντας τις τεράστιες 
συνέπειες για τη διατροφική ασφά-
λεια 20.000 φτωχών αγροτών που 
θα έχαναν τη γη στην οποία ζουν 
και καλλιεργούν τρόφιμα
και όχι καύσιμα. 

Στη Νότιο Αφρική, η εταιρεία 
εξόρυξης πλατίνας Anglo Platinum 
αποζημίωσε την τοπική κοινότητα 
με το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων 
ευρώ για τη βίαιη έξωση 
των ντόπιων από την περιοχή τους 
και τις ζημιές που προκάλεσε 
στο περιβάλλον. Η αποζημίωση 
ήταν το αποτέλεσμα πολύχρονου 
δικαστικού αγώνα και κινητοποί-
ησης των πολιτών εντός και εκτός 
της χώρας που στήριξε η ActionAid.

Στο Πακιστάν, η Παγκόσμια 
Τράπεζα και η κρατική υπηρεσία 
ύδρευσης αναγκάστηκαν να απο-
ζημιώσουν 140 οικογένειες ψαρά-
δων για την βίαιη έξωση που τους 
έκαναν από τη γη τους με στόχο 
την άμεση ανακατασκευή φράγμα-
τος. Η ActionAid υποστήριξε την 
κινητοποίηση των κατοίκων που 
αδυνατούσαν να αντισταθούν μόνοι 
στους δύο αυτούς φορείς. Αν και 
αρχικά η Παγκόσμια Τράπεζα και η 
κυβέρνηση αρνούνταν ότι εξώθη-
σαν την κοινότητα, τελικά χρημα-
τοδότησαν την μετεγκατάστασή 
τους σε άλλη περιοχή, κατασκευ-
άζοντας σπίτια, τουαλέτες, πηγές 
νερού, δρόμους και εγκαθιστώντας 
ηλεκτροδότηση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά 
από έρευνες  η ActionAid δημο-
σίευσε τα ονόματα 100 εταιρειών 
που χρησιμοποιούν φορολογικούς 
παραδείσους για την αποφυγή 
πληρωμής φόρων στις χώρες 
που δραστηριοποιούνται. 
5 αφρικανικές χώρες αποφάσισαν 
να ελέγξουν και να διασταυρώσουν 
τα βιβλία μίας από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες ζυθοποιίας παγκοσμίως, 
της  SABMiller, η οποία εμφανίζεται 
να πληρώνει λιγότερο φόρο 
από αυτόν που αντιστοιχεί
σε έναν μικρό καταστηματάρχη. 
Στη Ζάμπια, η πολιτεία  ζήτησε 
από εταιρεία εξόρυξης που περι-
λαμβάνεται στη λίστα να πληρώσει 
τους φόρους που πραγματικά 
της αναλογούν στο κράτος.

Το 2011 ξεκινήσαμε τριετές 
πρόγραμμα ενημέρωσης και κινητο-
ποίησης των Ευρωπαίων πολιτών 
για την παγκόσμια φτώχεια, την τροφή 
και τις πολιτικές που αφορούν τους μικρούς 
καλλιεργητές. Το πρόγραμμα υλοποιείται 
σε συνεργασία με άλλες 5 οργανώσεις 
στην Ευρώπη και χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη Τανζανία, έρευνες της 
ActionAid απέδειξαν ότι μέρος 
της αναπτυξιακής βοήθειας 
της Σουηδίας επενδύθηκε εμμέσως 
στην εταιρεία παραγωγής ενέργειας 
PanAfrica Energy, που δραστηρι-
οποιείται στη χώρα και που μέχρι 
στιγμής έχει αποφύγει φόρους 
ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. 
Οι έρευνες οδήγησαν την κυβέρ-
νηση να αναγνωρίσει τα κενά της 
πολιτικής της και να εισαγάγει 
πιο αυστηρούς κανονισμούς 
για την αναπτυξιακή βοήθεια. 

Στο Αφγανιστάν, η ActionAid  
υποστήριξε τη δημιουργία εθνικού 
δικτύου μικροκαλλιεργητών 
και μαζί με άλλες οργανώσεις 
κατάφεραν να πιέσουν την κυβέρ-
νηση να διαθέσει 20.000 τόνους 
τροφίμων για την ανακούφιση 
2,8 εκατομμυρίων ανθρώπων 
που πλήγηκαν από την ξηρασία. 

Στη Γκάμπια, η κυβέρνηση διπλα-
σίασε τις δαπάνες για τη γεωργία 
φτάνοντας στο 12% του κρατικού 
προϋπολογισμού με στόχο 
την κάλυψη των εθνικών αναγκών 
διατροφής, αλλά και την ανάπτυξη 
και ανάδειξη της χώρας σε πα-
γκόσμιο προμηθευτή αγροτικών 
προϊόντων. Η ActionAid επηρέα-
σε ιδιαίτερα την απόφαση αυτή, 
καθώς πίεζε διαρκώς την πολιτεία 
να υποστηρίξει τους μικροκαλλι-
εργητές και τις αγρότισσες ως την 
κινητήρια δύναμη για την επιβίωση 
και την ανάπτυξη του πληθυσμού.
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Κάνουμε μόδα 
τη δράση μας
Το 2011 δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάπτυξη του e-shop. 
Οι υποστηρικτές μας μπορούν 
να αγοράσουν διάφορα είδη 
όπως ρούχα, αξεσουάρ, τρόφιμα, 
καλλυντικά και χειροτεχνήματα 
στηρίζοντας έτσι το έργο μας 
διεθνώς.

Διάσημοι φίλοι της ActionAid, 
όπως oι Παναγιώτης Μπουγιούρης, 
Θοδωρής Αθερίδης, Σμαράγδα 
Καρύδη, Ναταλία Γερμανού, Κατε-
ρίνα Λέχου, Άννα-Μαρία Παπαχα-
ραλάμπους, Ναταλία Δραγούμη, 
Αποστόλης Τότσικας, Δημήτρης 
Σκαρμούτσος και Άλεξ Κάβδας, φω-
τογραφήθηκαν με τα T-Shirts μας 
για να προωθήσουν το μήνυμα κατά 
της φτώχειας.

Σήμερα το e-shop της ActionAid 
συνεργάζεται με την Fair Trade 
Ελλάς, μία μη κυβερνητική οργά-
νωση που προωθεί το αλληλέγγυο 
εμπόριο. Τα προϊόντα προέρχονται 
από μικρούς παραγωγούς 
των αναπτυσσόμενων χωρών 
που ανταποκρίνονται σε διεθνή 
κριτήρια Δίκαιου Εμπορίου, 
όπως ο σεβασμός στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης 
η συνεργασία μας με την ψηφιακή 
αγορά Me&Home by Getitnow.gr 
που στηρίζει την προώθηση 
των ειδών του e-shop.

Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου 
κέντρου για τη διεθνή επισιτιστική 
ασφάλεια με τη χρηματοδότηση 
26,7 εκατομμυρίων ευρώ μετά από 
την παράδοση γραμμάτων που 
είχαν γράψει αγρότισσες από 
την Ουγκάντα στην Πρωθυπουργό 
της Αυστραλίας με τη μεσολάβηση 
εθελοντών της ActionAid.

Στο Πακιστάν, το κράτος απέδωσε 
τελικά το ποσό των 635 ευρώ 
σε κάθε νοικοκυριό που το σπίτι 
τους είχε καταστραφεί εντελώς 
από το σεισμό του 2008. Οι μεγά-
λες καθυστερήσεις στον κρατικό 
έλεγχο των ζημιών στις απομονω-
μένες περιοχές και η διαφθορά 
κρατικών υπαλλήλων που ζητού-
σαν μίζες, ανάγκαζε 3,5 εκατομμύ-
ρια σεισμόπληκτους να μένουν
σε πρόχειρα καταλύματα μέσα 
στο βαρύ χειμώνα. Με την υπο-
στήριξη της ActionAid, οι κάτοικοι 
συνέστησαν ένα εθνικό δίκτυο 
για τη διεκδίκηση των παροχών 
τις οποίες και εξασφάλισαν 
στο μεγαλύτερό τους μέρος. 

Στην Αϊτή, η πολιτεία, η εκκλησία 
και οι ελίτ της χώρας εξακολουθούν 
να μην ακούν τις πραγματικές ανά-
γκες των επιζώντων  του καταστρο-
φικού σεισμού του 2010. Εκτός 
του ότι μέρος της ανθρωπιστικής 
βοήθειας που ελέγχει το κράτος 
δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια 
των πιο ευάλωτων πληθυσμών, 
δεν υπάρχει κανένα σχέδιο 
για την ασφαλή στέγαση των αν-
θρώπων και την ανακατανομή 
της αναξιοποίητης γης. 10.000 
άνθρωποι συμμετείχαν σε εκστρα-
τεία που οργάνωσε η ActionAid, 
ενώ μέσω της εκπαίδευσης γυναι-
κών στους καταυλισμούς, οι κάτοι-
κοι οργανώνονται και πιέζουν 
την κυβέρνηση για να παρέχει 
υπηρεσίες πρόνοιας και να εκδώ-
σει τίτλους ιδιοκτησίας γης. Μέχρι 
στιγμής 15.000 τμ έχουν παραχω-
ρηθεί για την κατασκευή σπιτιών 
για 216 οικογένειες.

Στη Νιγηρία, δύο από τις περιφέ-
ρειες της χώρας πέρασαν νόμο 
για τα δικαιώματα των φορέων 
του AIDS. 10.000 άνθρωποι 
θα μπορούν πλέον να έχουν δωρεάν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας και τα παιδιά τους 
να πηγαίνουν στο σχολείο. 
Το νομοσχέδιο ήταν αποτέλεσμα 
μιας σειράς εκπαιδεύσεων 
που έκανε η ActionAid σε κρατι-
κούς λειτουργούς και εκπροσώ-
πους της κοινωνίας των πολιτών 
και της συστηματικής άσκησης 
πίεσης μαζί με νομικούς φορείς 
και αρχηγούς των κοινοτήτων. 

Στη Σιέρα Λεόνε, εκλέχτηκε 
η πρώτη γυναίκα ως Επικεφαλής 
Τοπικού Δικαστηρίου. Η υποψηφιό-
τητά της Marie Tarawallie 
υποστηρίχθηκε σθεναρά 
από την ActionAid.Εδώ και δύο 
χρόνια εφαρμόζουμε πρόγραμμα 
προσφυγής των γυναικών θυμάτων 
βίας στη δικαιοσύνη σε 7 αφρικανι-
κές χώρες, σε συνεργασία 
με τα δικαστήρια, την αστυνομία 
και τους αρχηγούς τοπικών φυλών.

Το 2011 η ομάδα νέων Activista απέδειξε για άλλη μια χρονιά 
την ανεξάντλητη δημιουργικότητά της και τη βαθιά της αφοσίωση 
στο έργο της ActionAid. Με τη δυναμική τους παρουσία σε φεστιβάλ 
και άλλες εκδηλώσεις, οι Activista κινητοποίησαν 500 νέους ανθρώπους 
στο παγκόσμιο δίκτυο για την ενημέρωση και την ανάληψη δράσης 
για την προστασία των μικρών καλλιεργητών από την παραγωγή 
βιοκαυσίμων. Το αποκριάτικο πάρτι των Activista είχε και φέτος τεράστια 
επιτυχία, αφού τουλάχιστον 600 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν.
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• 369 εκπαιδευτικοί και άλλα 79 σχολεία έλαβαν το εκπαιδευτικό μας 
υλικό «Κόντρα Στο Ρεύμα» είτε για το δημοτικό είτε για το γυμνάσιο. 
Η παραγωγή του υλικού έχει χρηματοδοτηθεί κατά 70% από την Υπηρεσία 
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ 4) του Υπουργείου Εξωτερικών.

• Το 2011 συνεργαστήκαμε επίσης με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 
για το πρόγραμμα Μικρός Αναγνώστης. Το Νοέμβριο η ιστοσελίδα 
του ΕΚΕΒΙ φιλοξένησε ένα αφιέρωμα της ActionAid για το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση και τις δυσκολίες πρόσβασης των παιδιών που ζουν 
σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Μικροί αναγνώστες εμπνεύστηκαν 
από το αφιέρωμα και έγραψαν τις δικές τους συγκινητικές ιστορίες.

• Ρεκόρ συμμετοχών στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαί-
δευση, που οργανώνεται κάθε χρόνο σε 120 χώρες και είναι κατά κοινή 
διαπίστωση μία μοναδική ευκαιρία για να «συναντηθούν» όλο και περισ-
σότερα σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα και να διεκδι-
κήσουν μαζί το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τη χρονιά που μας πέρασε 
30.000 μαθητές από 420 σχολεία της Ελλάδας ένωσαν τη φωνή τους 
για να θυμίσουν ότι από τα 67 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο 
που δεν πηγαίνουν σχολείο το 54% είναι κορίτσια. 

• Η Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης πλαισιώθηκε από δύο βραδιές διήγη-
σης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που παρακολούθησαν συνολικά 
550 άτομα. Η Κενυάτισσα Caroline Atienno και οι Ελληνίδες Ευγενία 
Χατζηπαύλου και Μαρία Σεξενίδου διηγήθηκαν πώς μετά από μεγάλες 
δυσκολίες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το Πανεπιστήμιο. Πολύτιμη 
ήταν η συμμετοχή των Ανδρέα Γεωργίου, Άρη Δημοκίδη, Νίκη Κάπαρη, 
Νόρα Κατσέλη, Κώστα Κόκλα, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Περικλή Λιανού, 
Ρένια Λουιζίδου, Έλενα Παπαβασιλείου, Ντέμη Παπαδοπούλου, 
Ναταλία Τσαλίκη, Ιφιγένεια Τζόλα, και Γιάννη Ψειμάδα που διηγήθηκαν 
ιστορίες δύναμης άγνωστων γυναικών. Οι ιστορίες κοριτσιών και γυναι-
κών ενέπνευσαν επίσης 60 υποστηρικτές μας από διαφορετικές περιοχές 
της Ελλάδας για να οργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις ενημέρωσης.  
Έλληνες υποστηρικτές μας στην Κύπρο, τον Καναδά και το Κατάρ οργάνω-
σαν τις δικές τους τοπικές εκδηλώσεις!

Το 2011 ήταν άλλη μία χρονιά πλούσια σε εκπαιδευτικές δράσεις 
με την ενθουσιώδη  συμμετοχή χιλιάδων παιδιών, εκπαιδευτικών 
και γονέων από όλη την Ελλάδα:

• 4.320 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου φιλοξενήθηκαν στο πρότυπο 
εκπαιδευτικό μας κέντρο «Ένας Κόσμος Άνω Κάτω». Στο κέντρο οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να επιλέξουν μία από τις 7 θεματικές που έχουν σχεδι-
ασθεί ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και τη θεματική που θέλουν να 
εστιάσουν. Το 2011 οργανώσαμε επίσης 4 εκπαιδευτικά προγράμματα για 
οικογένειες, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς να μάθουν μαζί με τα παιδιά 
τους σε ένα δημιουργικό περιβάλλον.

• Ακόμα 550 παιδιά συμμετείχαν στο εργαστήρι της ActionAid 
στα πλαίσια του εκπαιδευτικού φεστιβάλ Μικρόπολις. 

Εκπαιδεύοντας 
τους πολίτες του κόσμου
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Επικοινωνία και ενημέρωση

Τα κοινωνικά δίκτυα της ActionAid μετράνε σήμερα 43.280 φίλους 
στο Facebook και άλλους 2.486 που μας ακολουθούν στο Twitter.
Έτσι αποδεικνύονται ως ένα από τα πιο δυναμικά εργαλεία επικοινωνίας 
μεταξύ των υποστηρικτών μας και όσων θέλουν να μας γνωρίσουν 
καλύτερα.  Στο επίσημο blog της ActionAid Ελλάς αναρτώνται κατά μέσο 
όρο ένα άρθρο την εβδομάδα με ανταποκρίσεις από τη διεθνή μας δράση
και από τις ενέργειές μας στην Ελλάδα. 

Το 2011 η ActionAid δημιούργησε επίσης ένα πρωτότυπο διεθνές δίκτυο 
ανθρώπων που γράφουν σε social media σε όλο τον κόσμο και συγκεντρώ-
νουν χιλιάδες αναγνώστες. Η Λένα Φουτσιτζή, αρθρογράφος του Food
Daily της www.lifo.gr και εκπρόσωπος της ActionAid Ελλάς στο νέο αυτό 
δίκτυο, έγραψε 16 άρθρα για την απόλυτη φτώχεια και τις πολιτικές 
της τροφής, συγκεντρώνοντας μόνο για τη χρονιά που μας πέρασε 
39.250 αναγνώσεις.

Συνολικά, το 2011, 

η ActionAid μέτρη-

σε 1170 αναφορές 

σε τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, Τύπο 

και online ΜΜΕ 

από τις οποίες οι 47 

ήταν συνεντεύξεις.

Ο απόηχος του πρώτου ταξιδιού αλληλεγγύης με τους 40 Αναδόχους μας 
στην Κένυα πριν από δύο χρόνια ακούστηκε και στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης 2011 μέσα από την προβολή
του ντοκιμαντέρ «Kuluhiro-Ελπίδα».

Στην κατάμεστη αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, 520 θεατές παρακολούθησαν 
πώς η τοπική κοινότητα των οροθετικών δούλεψε μαζί με τους Έλληνες 
Αναδόχους για την κατασκευή ενός αρδευτικού συστήματος που σήμερα 
τους προσφέρει επαρκές αγροτικό εισόδημα για την εξασφάλιση τροφής
και φαρμάκων και τους προστάτεψε από το μεγάλο λιμό 
της Ανατολικής Αφρικής.

Προβολές

Το ντοκιμαντέρ

ταξίδεψε

και σε πολλές άλλες 

ελληνικές πόλεις, 

μέσα από το Ελληνι-

κό Πανόραμα.
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Η 6χρονη Sadia ήταν ένα από τα παιδιά που επλήγη-
σαν από την ξηρασία πέρσι και απείλησε τη ζωή τους, 
εξαιτίας του υποσιτισμού. Μετά από τη βοήθεια που 
δέχτηκε η οικογένειά της και ολόκληρη η περιοχή 
από την ActionAid, η Sadia είναι πια ένα χαμογελαστό 
και υγειές κοριτσάκι που πηγαίνει στο σχολείο που έχει 
καθαρό πόσιμο νερό και φαγητό και στο σχολείο 
και στο σπίτι. «Χαίρομαι που πια δεν ανησυχώ 
για το τι θα φάνε τα παιδιά μου. Χάρη στις μηνιαί-
ες προμήθειες που μας δίνει η ActionAid, μπορώ 
πια να τους δίνω τουλάχιστον δύο γεύματα 
την ημέρα, ενώ παλαιότερα μπορεί να μην τρώ-
γαμε για αρκετές μέρες» λέει η μητέρα της Sadia.

• 230.000 άνθρωποι έλαβαν άμεσα τρόφιμα, δίνοντας προτεραιότητα 
στα παιδιά και τις έγκυες και θηλάζουσες μητέρες. Επίσης, διανείμαμε 
τροφή σε ακόμα 10.000 ανθρώπους στην Αιθιοπία.
• 50.000 άνθρωποι εξασφάλισαν πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό 
με την αποκατάσταση 17 γεωτρήσεων και τις μεταφορές νερού 
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
• 30.758 παιδιά επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα διατροφής σε 128 
σχολεία και κέντρα προσχολικής αγωγής. Έτσι δεν παρείχαμε μόνο τροφή 
στους μαθητές, αλλά κρατήσαμε τα σχολεία ανοικτά ως το πιο ασφαλές 
περιβάλλον για τα παιδιά κατά την περίοδο της κρίσης.
• 59.598 κάτοικοι αμείφθηκαν με μετρητά και 36.473 με τροφή 
για την πώληση των εξασθενημένων ζώων τους που κινδύνευαν να πεθά-
νουν. Με αυτό τον τρόπο, εξασφάλισαν τα βασικά αγαθά για την επιβίωσή 
τους και τα ζώα χρησιμοποιήθηκαν από την ActionAid για την παροχή 
τροφής σε νοικοκυριά που δεν είχαν καμία άλλη εναλλακτική για τροφή. 
• 2.200 οικογένειες έλαβαν σπόρους, αγροτικά εργαλεία και ζώα.
• 501 οικογένειες εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση νερού και σε μεθόδους 
καλλιέργειας ανθεκτικής σε συνθήκες ξηρασίας.
• 1828 κορίτσια εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τους κινδύνους 
και την αντιμετώπιση της βίας.
• δημιουργήσαμε δίκτυο επικοινωνίας με τους κατοίκους των πιο απομα-
κρυσμένων περιοχών μέσω της παροχής κινητών τηλεφώνων και ηλιακών 
φορτιστών. Οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τις νόμιμες 
τιμές τροφίμων, ώστε να προστατεύονται από την κερδοσκοπία, 
καθώς και τις καιρικές προβλέψεις. Μπορούν επίσης να μας ενημερώνουν 
γρήγορα για ιώσεις και άλλες ασθένειες στους ίδιους ή τα ζώα τους, 
ώστε να προλαβαίνουμε την εξάπλωσή τους.

Η συγκινητική ανταπόκριση 

των υποστηρικτών μας στην έκκληση 

για βοήθεια, και μάλιστα σε μία περίοδο 

ιδιαίτερα δύσκολη για την Ελλάδα, συνέβα-

λε σημαντικά στο έργο της ActionAid 

για την ζωτική υποστήριξη 375 χιλιάδων 

συνανθρώπων μας στην Κένυα.

Έκτακτη έκκληση: 
Ξηρασία στο Κέρας της Αφρικής

Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος της ξηρασίας μας υποχρεώνει να ερευνήσουμε τα αίτιά της 
και να εστιάσουμε στους πληθυσμούς που βάλλονται περισσότερο, δηλαδή τα παιδιά, 
τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους φορείς του AIDS. 
Σε άμεση συνεργασία με ομάδες κατοίκων, uλοποιούμε, πριν το ξέσπασμα της καταστροφής, 
προγράμματα πρόληψης, ώστε να μειώσουμε τις  τραγικές συνέπειες (όπως για παράδειγμα 
με την κατασκευή συστημάτων άρδευσης) και στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους για να απο-
καταστήσουν την ασφαλή πρόσβασή στα βασικά αγαθά, να αποκτήσουν μία βιώσιμη πηγή 
εισοδήματος και να διεκδικήσουν από τις κρατικές υπηρεσίες την απαραίτητη προστασία.

Το 2011 στο Κέρας της Αφρικής (Σομαλία, Κένυα, Αιθιοπία, Τζιμπουτί), οι κάτοικοι πλήγηκαν 
από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 60 ετών. 12,4 εκατομμύρια άνθρωποι βίωσαν 
με το χειρότερο τρόπο τις συνέπειες μιας παρατεταμένης απουσίας βροχοπτώσεων.
Οικογένειες δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν ούτε ένα γεύμα την ημέρα, ενώ τα παιδιά 
αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν το σχολείο προς αναζήτηση νερού και τροφής. Γυναίκες 
έδεναν τα στομάχια τους με σκοινί για να σταματήσουν τον πόνο της πείνας. Ένα χρόνο μετά, 
οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι  ελάχιστες βροχές 
δεν αρκούν για να απαλύνουν τις τρομακτικές συνέπειες της ξηρασίας, ενώ σε ορισμένες 
περιοχές, οι καταρρακτώδεις βροχές παρασέρνουν σπίτια και καταστρέφουν ό,τι απέμεινε 
στις φυτείες των κατοίκων.

Για την ActionAid, 

η ανθρωπιστική 

κρίση δεν διαρκεί 

μόνο όσο τα φώτα 

της δημοσιότητας.
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Εκτός από την πίεση που ασκούμε στην πολιτεία και σε εταιρείες για δια-
φάνεια και λογοδοσία, η ActionAid προωθεί διαρκώς το δημόσιο διάλογο 
και πιέζει για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των μη κυβερνητικών οργανι-
σμών και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πόρων που δίνο-
νται από πολίτες, εταιρείες και κυβερνήσεις για αναπτυξιακή βοήθεια.
Το 2011 γίναμε μέλος του διεθνούς δικτύου Humanitarian Accountability 
Partnership για τη λογοδοσία στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Το δίκτυο ελέγχει κατά πόσο οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η ActionAid, 
χειρίζονται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τους πόρους 
που συγκεντρώνουν, για να στηρίξουν τους πληθυσμούς που υπέστησαν 
φυσικές καταστροφές ή βρέθηκαν στη δίνη εμπόλεμων συρράξεων. 

Συμμετέχουμε επίσης ενεργά σε άλλα δύο παγκόσμια δίκτυα 
για τη λογοδοσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στο INGO Accountability Charter και στην ALNAP.

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Ομάδα μαθητών Κολλεγίου Αθηνών
Η ομάδα χρηματοδότησε μέρος του προγράμματος 
«Βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών νομαδικών 
οικογενειών του Isiolo στην Κένυα» για 400 μαθητές.  

Ίδρυμα Μποδοσάκη
Το ίδρυμα στηρίζει την ActionAid μέσω 50 
Αναδοχών ετησίως.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το ίδρυμα χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου 
την κατασκευή σχολείου στην κοινότητα Kyekyewere 
της Γκάνα, όπου ταξίδεψαν Ανάδοχοι από την Ελλάδα 
και την Κύπρο.

Όμιλος Eureko – Interamerican
Ο όμιλος στηρίζει την ActionAid μέσω 50 
Αναδοχών ετησίως.

Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος
Ο Όμιλος στηρίζει την ActionAid μέσω της επιχορήγη-
σης μέρους μισθοδοσίας υπαλλήλου.

ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η Εταιρεία χρηματοδότησε τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού κέντρου Ένας Κόσμος Άνω Κάτω.

Εταιρεία Busquets Gruart & Εταιρεία ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ
Σχεδίασαν και προώθησαν τις χριστουγεννιάτικες
κάρτες για το 2011 και προσέφεραν τα έσοδα 
από τις πωλήσεις.

Εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε.
Η εταιρεία προσφέρει 1 ευρώ με κάθε αγορά 
παιδικού σωσιβίου.

Δωρεές από εταιρείες,
φορείς και συλλόγους

Εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ
Η εταιρεία, σε συνεργασία με τη συγγραφέα 
Βούλα Νικολαΐδου, χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου 
την ολοκλήρωση σχολικού κτιρίου στο Apodabogo 
της Γκάνα προσφέροντας τα κέρδη από τις πωλήσεις 
του παιδικού βιβλίου «Ένα δύσκολο αντίο».

Εταιρεία ένδυσης Manetti
H εταιρεία προσφέρει 1 ευρώ με κάθε αγορά 
ρούχων Manetti Baby.

Ξενοδοχείο Kyllini Beach Resort
Το ξενοδοχείο χρηματοδοτεί  το πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση για τα παιδιά στο χωριό Giriki, Ουγκάντα» 
για 500 παιδιά, χρεώνοντας 1 επιπλέον ευρώ 
σε κάθε διαμονή των πελατών του.

Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια
Η εταιρεία υποστήριξε οικονομικά 
το έργο της ActionAid.

Καταστήματα Πενθερουδάκης 
Σχεδίασαν και προώθησαν το γούρι 
της ActionAid για το 2011 και προσέφεραν 
τα έσοδα από τις πωλήσεις.
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Γράμμα Ορκωτού
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Οικονομικά στοιχεία

Από ιδιώτες 10.315.612 €

Από φορείς 69.598 €

Από τόκους 60.978 €

ΣΥΝΟΛΟ 10.446.189 €

Έσοδα 2011 Έξοδα 2011

Από δωρεές για το πρόγραμμα Αναδοχής 9.887.642 €

Από δωρεές για τα προγράμματα: 
Πολίτης του Κόσμου & Γυναίκες του Κόσμου 84.149 €

Από έκτακτη έκκληση
για την Ανατολική Αφρική 201.903 €

Από e-shop 102.036 €

Από βαφτίσεις, γάμους & εις μνήμην 26.660 €

Από άλλες πηγές 13.219 €

ΣΥΝΟΛΟ 10.315.612 €

Δεσμευμένα κονδύλια
για αναπτυξιακά πρόγραμματα στις χώρες 
που υποστηρίζουμε

7.993.501 €

Αδέσμευτα κονδύλια
για αποστολή στην ActionAid International 109.597 €

Έξοδα προώθησης έργου 
και προσέλκυσης υποστηρικτών 1.283.059 €

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου 
και ευαισθητοποίησης πολιτών 260.103 €

Λοιπά διοικητικά έξοδα 
και δαπάνες λειτουργίας γραφείου 764.464 €

Χρηματοοικονομικά 13.946 €

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 12.757 €

Αποσβέσεις 8.759 €

ΣΥΝΟΛΟ 10.446.189 €

Ανάλυση εσόδων από ιδιώτες
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Διοικητικό Συμβούλιο

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Ηρώ Βαρσαμή
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Αντιγόνη Λυμπεράκη
Σπύρος Καπνιάς
Λυδία Γιαννακοπούλου
Chris Kinyanjui
 

Προσωπικό
 
Αράπη Γλυκερία
Βαλάκη Νάταλι
Θούα Έλλη
Καζόλη Μάγδα
Καλλέργη Ρένα
Καρδογέρου Δέσποινα
Κοτσώνη Γιώτα
Κουβαράς Γεράσιμος
Κουτσιλοπούλου Άννα
Μαλιαγρού Αναστασία
Μαρκολέφα Βασιλική
Μόμιτσα Κατερίνα
Μουτσάκη Βίκυ
Μπότσογλου Άννα
Ντιρογιάννη Δήμητρα
Παντής Χάρης

Η ActionAid Ελλάς ευχαριστεί από καρδιάς τα 24 μέλη
της Γενικής Συνέλευσης και τους εθελοντές και φοιτητές που στήριξαν 
για άλλη μια χρονιά το έργο μας στην Ελλάδα.

Το ελληνικό γραφείο 
της ActionAid

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνα
Παπαϊορδανίδης Θεοδόσης
Πασχάλη Σοφία
Πνευματικού Σαλώμη
Πρωτογέρη Έφη
Σαμίου Μάττα
Σινάνης Άγγελος
Σταματούκου Χρυσούλα
Τασόγλου Χαρά
Τουμπής Δημήτρης
Τρικάτσουλα Αθανασία
Τσαχάλη Μαρίζα
Τσίγγος Μπάμπης
Φιλιπποπούλου Μαριάννα
Χαζάπη Εύη
Χρυσογιάννη Σταυρούλα
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ActionAid Ελλάς

Φαλήρου 52, 11741, Αθήνα 
Τηλ: 210 92 12 321, Fax: 210 92 12 376
info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr 
www.facebok.com/actionaidgreece
https://twitter.com/ActionAidHellas
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