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Φωτογραφία εξωφύλλου: 											
Η εθελόντρια μας Λένα Πεπονή στο ταξίδι Αναδόχων στη Ρουάντα.
© Vicky Markolefa
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χώρες δράσης του ελληνικού γραφείου

όλες οι χώρες δράσης της ActionAid

Oι χώρες δράσης της ActionAid Ελλάς
1. Αιθιοπία

7. Ζάμπια

13. Νεπάλ

2. Αφγανιστάν

8. Ζιμπάμπουε

14. Πακιστάν

3. Βιετνάμ

9. Ινδία

15. Ρουάντα

4. Βραζιλία

10. Καμπότζη

16. Σενεγάλη

5. Γκάνα

11. Λεσόθο

17. Σιέρα Λεόνε

6. Γουατεμάλα

12. Μπαγκλαντές

18. Τανζανία

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Το 2012, η ActionAid συμπλήρωσε 40 χρόνια ζωής, 40 χρόνια αδιάκοπου αγώνα κατά της φτώχειας
και της αδικίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν το 1972, 88 άνθρωποι από την Αγγλία συνδέθηκαν
με 88 παιδιά στην Κένυα και την Ινδία, κανείς τους δεν φανταζόταν ότι σήμερα μισό εκατομμύριο
άνθρωποι θα είχαν συνδεθεί με περισσότερα από 15 εκατομμύρια φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, επιτυγχάνοντας μαζί θεαματικές και μόνιμες αλλαγές.
Το 2012 ήταν, όμως, η χρονιά και για ένα νέο ξεκίνημα. Ήταν η χρονιά που η νέα 6ετής στρατηγική
της οργάνωσης μπήκε σε εφαρμογή δίνοντας έμφαση σε αυτό που κάνει την ActionAid μοναδική:
τους ανθρώπους της! Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να εμπλακεί με την ActionAid με διαφορετικό
τρόπο. Η δική μας δέσμευση είναι να προσφέρουμε σε όλους την ευκαιρία να συνεισφέρει και να
στηρίξει τις δράσεις μας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Τη χρονιά που πέρασε, κάνοντας πράξη την παραπάνω δέσμευση, διευρύναμε τους τρόπους
για συστηματικότερη συμμετοχή και βαθύτερη εμπλοκή των υποστηρικτών μας στο έργο της
ActionAid, δημιουργήσαμε νέα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ μας και ενθαρρύναμε την ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών. Η συναρπαστική βιωματική έκθεση «Μπες στη θέση μου» και η
έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος «Η Αφρική μέσα από τα μάτια των εθελοντών», δράσεις
που τις σχεδίασαν και τις υλοποίησαν εθελοντές - Ανάδοχοι από όλη την Ελλάδα, αποτέλεσαν τα
φωτεινά παραδείγματα ενός κύματος αλληλεγγύης που δυναμώνει και μας κάνει όλους μας πιο
αισιόδοξους για τα χρόνια που έρχονται.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς
Γεράσιμος Κουβαράς
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Top Story
Μπες στη Θέση μου!

© Vicky Markolefa

Τον Νοέμβριο 2012, στην πρωτοποριακή βιωματική έκθεση «Μπες στη θέση μου» στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων δώσαμε την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά πώς είναι
ένα χωριό στην Αφρική, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι – την έλλειψη
τροφής και νερού, την έλλειψη υποδομών – αλλά και τα έργα που πραγματοποιούνται από την
ActionAid.
Το έκθεμα βασίστηκε σε ένα ταξίδι που πραγματοποιήσαμε το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου σε μία
από τις πιο απομακρυσμένες και φτωχές περιοχές της Κένυας, το Κονγκελάι. Μαζί με 15 Αναδόχους
Παιδιού ζήσαμε με τους κατοίκους του Κονγκελάι για μία εβδομάδα. Κοιμηθήκαμε στις καλύβες
τους, μοιράστηκαν μαζί μας το λιγοστό φαγητό τους και βιώσαμε έντονα τι σημαίνει να επιβιώνεις
με πολύ λίγα, με λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα. Οι προκλήσεις του ταξιδιού ήταν τέτοιες που
αποφασίσαμε με την επιστροφή μας να μεταφέρουμε τη γνώση αυτή στην Ελλάδα. Το «Μπες στη
θέση μου» δημιουργήθηκε για να προβάλουμε τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις λύσεις που
πραγματοποιούνται στο Κονγκελάι.
Περισσότεροι από 1000 επισκέπτες κατάλαβαν τι σημαίνει να είσαι φτωχός στην Αφρική. Γονείς με
τα παιδιά τους, σχολεία, μικροί και μεγάλοι είδαν την Αφρική μέσα από τα μάτια των Αναδόχων που
είχαν ταξιδέψει εκεί. Τη βιωματική αυτή εμπειρία στήριξαν με πολύ πάθος και αφοσίωση περισσότεροι από 40 Ανάδοχοι Παιδιού που έχουν ταξιδέψει σε χώρες της Αφρικής μέσω των εθελοντικών
ταξιδιών. Ακούραστα μιλούσαν με όλους τους επισκέπτες, τους έδειχναν φωτογραφίες, υλικό από
τα ταξίδια αλλά τους μιλούσαν και για τα προσωπικά τους βιώματα. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς
για την αγάπη τους, τον χρόνο τους και την πίστη τους στην οργάνωση.
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Ενδεικτικά παραθέτουμε τα λόγια της Σοφίας Δελενίκα που συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση.
Η ίδια είναι Ανάδοχος Παιδιού και µέλος της ομάδας εθελοντών που ταξίδεψε μέχρι το µακρινό
Κονγκελάι και στη συνέχεια δημιούργησε τη βιωματική έκθεση.

«Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι µια από τους 15 εθελοντές που βίωσαν αυτήν τη μοναδική εμπειρία ζωής στην Κένυα. Στην Τεχνόπολη, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις κύριες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Ποκότ, οι άνθρωποι µε τους οποίους μείναμε μαζί µια εβδομάδα το καλοκαίρι. Μια επίσκεψη σε µια τυπική αφρικάνικη καλύβα, µια γεύση από ουγκάλι, µια βόλτα
µε ένα μπιτόνι νερό αρκούσε για να κάνει τους επισκέπτες να αντιληφθούν το μέγεθος της φτώχειας
και την τόσο μεγάλη σημασία της αλληλεγγύης. Ακούσαμε πολλά καλά σχόλια για την προσπάθειά
µας. Αυτό που κέρδισα από αυτήν την εμπειρία, είναι η βεβαιότητα ότι η αλληλεγγύη υπάρχει διάχυτη. Και αυτό που ο καθένας µας µέλει να κάνει είναι να τη «ξυπνήσει».
© Vicky Markolefa

© Vicky Markolefa
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επιτυχίες

στον αγώνα κατά της φτώχειας

© Vasso Balou

Η ActionAid εδώ και 40 χρόνια, με τη δική σας υποστήριξη, δεν αντιμετωπίζει μόνο τα αποτελέσματα της ακραίας φτώχειας και του αποκλεισμού, αλλά και τις αιτίες που την προκαλούν. Ακούμε
με προσοχή τις ανάγκες των συνανθρώπων μας που βιώνουν την απόλυτη φτώχεια στις περιοχές
όπου δουλεύουμε και μαζί διεκδικούμε σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο τις λύσεις που θα
τους βοηθήσουν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας.
Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε 5 μεγάλες διεθνείς προτεραιότητες, οι οποίες απαντούν
στις πιο κρίσιμες διαστάσεις της παγκόσμιας φτώχειας. Το 2012 καταφέραμε σημαντικές επιτυχίες
σε κάθε μία από αυτές, οι οποίες άλλαξαν ουσιαστικά τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Σε αυτή την Ετήσια Έκθεση παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα των επιτυχιών που καταφέραμε όλοι μαζί μέσα στο 2012.

© George Donios

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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γεωργία και φυσικοί πόροι
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Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Συχνά δεν αναγνωρίζονται τα
δικαιώματα ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα η γη τους να καταπατείται ή να αρπάζεται από μεγάλες
εταιρίες, ενώ το κράτος δεν επενδύει στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τεχνική υποστήριξή
τους με αποτέλεσμα να μένουν στο περιθώριο και στην ακραία φτώχεια. Οι γυναίκες είναι οι πιο
ευάλωτες στη φτώχεια και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους με αποτέλεσμα ολόκληρες οικογένειες να καταδικάζονται στην πείνα.

Mαζί:
• δημιουργούμε τράπεζες σπόρων
• παρέχουμε γεωργικά εργαλεία
• κατασκευάζουμε αρδευτικά συστήματα
• εκπαιδεύουμε σε νέες μεθόδους καλλιέργειας
• ενδυναμώνουμε τους κατοίκους, δημιουργούμε και δικτυώνουμε τοπικούς συνεταιρισμούς
• ασκούμε πίεση στις αρχές για την προστασία της γης και την υποστήριξη των ακτημόνων και
των μικρο-καλλιεργητών
• ενώνουμε τις φωνές χιλιάδων πολιτών από όλο τον κόσμο που ζητούν προστασία της καλλιέργειας μικρής κλίμακας και επενδύσεις στις μικρές μονάδες παραγωγής τροφής

© Vasso Balou

Το 2012, μέσα από το έργο της ActionAid:

200.000 άνθρωποι εξασφάλισαν την τροφή τους και 35.000
άνθρωποι απέκτησαν δικαίωμα στην ιδιοκτησία της γης.

Στη Σενεγάλη
Δημιουργήσαμε συνεταιρισμούς γυναικών, τις οποίες εκπαιδεύσαμε στη βιώσιμη καλλιέργεια,
τη δημιουργία τράπεζας σπόρων και την επεξεργασία της τροφής. Μέσα από τη δράση του
συνεταιρισμού, οι γυναίκες απέκτησαν επιρροή και κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της περιοχής τους, σε καλύτερα εργαλεία, στα προγράμματα επιδότησης και την
τοπική αγορά.
Στο Βιετνάμ και την Καμπότζη
Εκπαιδεύσαμε τους αγρότες στην καλλιέργεια φυτών ανεκτικών στην ξηρασία και στο αλάτι,
που εισέρχεται στα εδάφη τους λόγω των πλημμυρών. Τους ενημερώσαμε για τις καταστροφικές
συνέπειες της χρήσης χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και τους εκπαιδεύσαμε σε βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας σε ημι-δασικές περιοχές. Υποστηρίξαμε, επίσης, τις οικογένειες που
δεν έχουν δική τους γη, που τώρα καλλιεργούν μικρούς λαχανόκηπους και πουλούν τα λαχανικά
που περισσεύουν.
Στη Γκάνα
Υποστηρίξαμε τους ιδιοκτήτες μικρών λαχανόκηπων στον αγώνα τους να κρατήσουν τα χωράφια
τους δημιουργώντας έναν περιφερειακό συνεταιρισμό και ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση.
Στη Ρουάντα
Έχουμε δημιουργήσει 96 συνεταιρισμούς για αγρότισσες. Όλες μαζί κατάφεραν να νοικιάζουν γη
για την καλλιέργεια της τροφής που χρειάζονται οι οικογένειές τους και την παραγωγή προϊόντων
προς πώληση. Για να προστατευτούν από την κερδοσκοπία και την αστάθεια των τιμών των τροφίμων, τα μέλη των συνεταιρισμών κατασκεύασαν αποθήκες σιτηρών και σπόρων χωρητικότητας
συνολικά 50 τόνων. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες.
«Μέσα από τον συνεταιρισμό, βρήκα λίπασμα και σπόρους και έτσι κατάφερα να αυξήσω τη σοδειά.
Με το πρόγραμμα μικρο-δανεισμού, κάλυψα το ποσό που χρειαζόμουν για να αγοράσω μία μηχανή
αλέσματος των σιτηρών. Τώρα καταφέρνω να κερδίζω από 3000 έως 15.000 φράγκα την ημέρα (3,5
έως 18 ευρώ)! Τα έσοδά μας φτάνουν για να πληρώνω τα σχολικά έξοδα των παιδιών και να αγοράζουμε
ρούχα. Έχω γίνει παράδειγμα για τις άλλες αγρότισσες! Εκλέχθηκα εκπρόσωπος στο Εθνικό Συμβούλιο
Γυναικών και είμαι υπεύθυνη για τα κοινωνικά θέματα. Ο σύζυγός μου, δάσκαλος, τώρα πια με σέβεται
και με καλεί σε κοινοτικές συναντήσεις».
Marta Ntakiruti Mana, Αντιπρόεδρος Συνεταιρισμού, Ρουάντα
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Τα βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από τρόφιμα, όπως το σιτάρι, το ζαχαροκάλαμο και το καλαμπόκι
και αποτελούν μία από τις βασικότερες αιτίες αρπαγής της γης των μικρών καλλιεργητών από εταιρείες παραγωγής βιοκαυσίμων, αλλά και της αύξησης των τιμών των τροφίμων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούμε για τις μεταφορές μας στα επόμενα χρόνια. Δεδομένου ότι τα βιοκαύσιμα που καταναλώνουμε στην Ευρώπη προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και κυρίως την Αφρική, η επίτευξη του στόχου θα οδηγήσει εκατομμύρια μικρούς παραγωγούς και τις οικογένειές τους στην πείνα.

© ΑctionAid

84.000 Ευρωπαίοι πολίτες υπέγραψαν
για την εκστρατεία της ActionAid ενάντια στην πολιτική των βιοκαυσίμων. Οι υπογραφές παραδόθηκαν σε Ευρωβουλευτές και Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αίτημα την απαγόρευση
βιοκαυσίμων που ανταγωνίζονται τα τρόφιμα, τη μείωση της χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές και την υιοθέτηση εναλλακτικών και πραγματικά βιώσιμων τρόπων παραγωγής ενέργειας.

© ActionAid

Περισσότερη 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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πολιτική επιρροή των φτωχών
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Τα αυταρχικά καθεστώτα, η κρατική αυθαιρεσία και οι κατ’ όνομα μόνο δημοκρατίες ευνοούν πολιτικές υπέρ των μεγάλων εταιρειών και εις βάρος κυρίως των πιο φτωχών πολιτών. Εκατομμύρια
άνθρωποί δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να απαιτήσουν κρατικές παροχές
με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται στον φαύλο κύκλο της απόλυτης φτώχειας.

Mαζί:
• ενημερώνουμε τους κατοίκους για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις του κράτους, όπως
το χτίσιμο σχολείων, κατασκευή συστημάτων ύδρευσης και ηλεκτροδότησης
• τους υποστηρίζουμε στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και κοινωνικών παροχών,
όπως η δωρεάν εκπαίδευση, η υγεία και η συνταξιοδότηση
• δημιουργούμε τοπικές ομάδες ελέγχου του προϋπολογισμού και των εξόδων των τοπικών αρχών
• ασκούμε πίεση στις αρχές για διαφάνεια και υλοποίηση των υποσχόμενων κρατικών έργων ανάπτυξης προς όφελος των φτωχών
• αναπτύσσουμε διεθνείς εκστρατείες ενάντια στη φοροαποφυγή και τις καταχρηστικές πρακτικές των μεγάλων εταιρειών

© ΑctionAid

Το 2012, μέσα από το έργο της ActionAid:

504.000

άνθρωποι επωφελήθηκαν από πολιτικές αναδιανομής
απέκτησαν
των κρατικών πόρων υπέρ των φτωχών και
πρόσβαση σε συγκεκριμένες δημόσιες παροχές και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας γης.

110.000

Στη Ζιμπάμπουε
Μαζί με τους κατοίκους, πιέσαμε τις τοπικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους
κατοίκους. Έτσι αποκατέστησαν 29 πηγάδια και 8000 άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Καταφέραμε, επίσης, να πιέσουμε για την κατασκευή σχολικών τάξεων και τη συντήρηση
των αποχωρητηρίων σε σχολεία για 2600 μαθητές, καθώς και την εγκατάσταση νέας υποδομής
παροχής ηλεκτρισμού στην περιοχή.
Στο Μπαγκλαντές
Δημιουργήσαμε ομάδα γυναικών που ζουν στις παραγκουπόλεις της πρωτεύουσας Ντάκα και μαζί
διεκδικήσαμε την κατασκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης για τους 45.000 κατοίκους της
περιοχής. Αν και το αίτημά τους αρχικά αγνοήθηκε από τις αρχές, τα μέλη της ομάδας άσκησαν
περισσότερη πίεση στον τοπικό βουλευτή, ο οποίος αναγκάστηκε να υπογράψει για την εγκατάσταση 8 αντλιών νερού.
Στην Ινδία
Υποστηρίξαμε 15.500 νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στις παραγκουπόλεις
μεγάλων αστικών κέντρων να δημιουργήσουν τοπικές επιτροπές ώστε να πιέσουν τις αρχές για όσα
είχαν υποσχεθεί, όπως καθαρό νερό, υποδομές υγιεινής, φώτα στους δρόμους καθώς και παιδικούς
σταθμούς. Βοηθήσαμε, επίσης, στη δημιουργία Ομοσπονδίας Αστέγων μέσα από την οποία 1300
άστεγοι κατάφεραν να αποκτήσουν πιστοποιητικά γέννησης, εκλογικές ταυτότητες και συντάξεις.
Στο Αφγανιστάν
Υποστηρίξαμε τα εκλογικά δικαιώματα των γυναικών σε τοπικό επίπεδο μέσω των ομάδων στήριξης που δημιουργούμε. Έτσι, 620 γυναίκες εκλέχθηκαν στα τοπικά συμβούλια, δίνοντάς τους
την εξουσία να λάβουν αποφάσεις υπέρ φτωχών γυναικών οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα
επιβίωσης.
Στο Νεπάλ
Οι αγρότες δούλοι κατάφεραν, με την υποστήριξη της ActionAid, να αποκτήσουν την ελευθερία
τους και να τους παραχωρηθεί ένα κομμάτι γης από την κυβέρνηση. Οι συνεταιρισμοί αγροτών
που δημιουργήσαμε συνέχισαν να πιέζουν το κράτος ώστε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή
αρδευτικού συστήματος χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατον να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και
να έχουν επαρκή τροφή.

«Η ActionAid μας έμαθε πώς να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας ως ελεύθεροι αγρότες. Καταθέσαμε μία
πρόταση στο περιφερειακό γραφείο γεωργίας και μας επιδότησαν την κατασκευή δύο σωλήνων ύδρευσης για τα χωράφια μας. Με τα λαχανικά που μπορούμε να καλλιεργούμε τώρα είμαστε αυτόνομοι και
χαρούμενοι! Είμαστε 25 οικογένειες στο χωριό και όλοι μας καταφέρνουμε να τρώμε σωστά, να έχουμε
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο.»
Gaya Parasad Tharu, 48 ετών, Νεπάλ
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Παράδειγμα δράσης σε διεθνές επίπεδο:
H ActionAid έχει ξεκινήσει διεθνή εκστρατεία ενάντια στην αποφυγή πληρωμής φόρων από μεγάλες εταιρείες κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι οικονομικοί παράδεισοι, οι διαλυμένοι
διεθνείς φορολογικοί κανόνες και η απαλλαγή από την καταβολή φόρων ως «δωράκι» από τις
κυβερνήσεις προς τις εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα σε πολυεθνικές εταιρείες να έχουν υψηλά
κέρδη χωρίς, όμως, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Τα χρήματα που χάνουν τα κράτη αυτά από την φορο-αποφυγή είναι πολύ περισσότερα απ’ όσα
τους δίνονται από τις πλούσιες χώρες ως βοήθεια. Ενδεικτικά, εάν η Associated British Foods, μια
από τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων στον κόσμο, πλήρωνε στη Ζάμπια τους φόρους που της
αναλογούν από την παραγωγή της ζάχαρης, 48.000 παιδιά θα πήγαιναν στο σχολείο.

Συνολικά, οι φόροι που «χάνονται» από την τακτική της φορο-αποφυγής στις φτωχές χώρες, θα
αρκούσαν για την εκπαίδευση 67 εκατομμυρίων παιδιών και την αντιμετώπιση της πείνας, επί δύο!

© Vasso Balou

Ποιοτική εκπαίδευση για κορίτσια και αγόρια και ενδυνάμωση των
νέων γιατί εκείνοι αποτελούν το μέλλον στη μάχη κατά της φτώχειας
και της ανισότητας.
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Αν και ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός είναι κάτω των 25 ετών, η έλλειψη κρατικών πόρων για την
παιδεία και ο κοινωνικός αποκλεισμός εμποδίζουν δεκάδες εκατομμύρια παιδιά, κυρίως κορίτσια,
να πάνε σχολείο. Υποτυπώδεις δομές χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, συνωστισμένες
σχολικές αίθουσες και ανεκπαίδευτοι δάσκαλοι είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν
πολλά από τα παιδιά που καταφέρνουν να πάνε σχολείο και γι αυτό συχνά αναγκάζονται να το
εγκαταλείψουν.

Mαζί:
• κατασκευάζουμε, συντηρούμε και εξοπλίζουμε τάξεις και σχολεία
• εκπαιδεύουμε τους δασκάλους σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους
• ευαισθητοποιούμε τις κοινότητες για την αξία της εκπαίδευσης και τις ίσες ευκαιρίες κοριτσιών
και αγοριών
• δημιουργούμε επιτροπές δασκάλων και γονέων για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών
έργων στην περιοχή τους
• πιέζουμε τις αρχές για να παρέχουν ποιοτικές εκπαιδευτικές δομές
• παίρνουμε μέρος σε διεθνείς εκστρατείες για την αύξηση των κρατικών πόρων για την
εκπαίδευση

© ΑctionAid

Το 2012, μέσα από το έργο της ActionAid:

105.000

παιδιά επωφελήθηκαν από τη βελτίωση των συνθηκών

69.000 νέες και νέοι κινητοποιήθηκαν ενεργά ενά-

εκπαίδευσης και
ντια στη φτώχεια.

Στη Ζάμπια
Κατασκευάσαμε ένα νέο σχολείο και μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους ζητήσαμε από την
τοπική κυβέρνηση να φτιάξει ένα πηγάδι. Το πηγάδι ανοίχτηκε κοντά στον ξενώνα των κοριτσιών
που τώρα πια πηγαίνουν στο σχολείο αντί να περπατούν χιλιόμετρα για να φέρουν νερό.
Στη Τανζανία
Εκπαιδεύσαμε ομάδες νέων και γονέων να παρακολουθούν τα έξοδα των τοπικών αρχών για την
εκπαίδευση και την αξιοποίηση των κονδυλίων από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Η έρευνα
των ομάδων οδήγησε στην απόλυση ενός διευθυντή σχολείου και ενός λογιστή που καταχράστηκαν χρήματα που προορίζονταν για την εκπαίδευση καθώς και στην παύση καθηκόντων του
σχολικού συμβουλίου που παρέβλεψε την κατάχρηση. Η κοινότητα όρισε ένα νέο συμβούλιο με τη
συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων και γονέων.
Στη Γκάνα
Δημιουργήσαμε ένα σύλλογο δασκάλων και γονέων, τα μέλη του οποίου πίεσαν τις κρατικές
υπηρεσίες να τοποθετήσουν περισσότερους εκπαιδευτικούς στις απομονωμένες περιοχές και να
επιμορφώσουν τους δασκάλους.
Στη Βραζιλία
Υποστηρίξαμε τις κινητοποιήσεις 200 ομάδων και οργανώσεων για την αύξηση των κρατικών
κονδυλίων στη δημόσια εκπαίδευση. Τα αιτήματα των ομάδων βρήκαν θετική ανταπόκριση από
τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος εισηγήθηκε αύξηση στο 10% του κρατικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση.
Στη Σιέρρα Λεόνε
Παράλληλα με την κατασκευή σχολείων και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, η ActionAid ευαισθητοποιεί τους κατοίκους απομονωμένων περιοχών στη Σιέρρα Λεόνε για το δικαίωμα των
παιδιών τους στην εκπαίδευση και την αξία της μόρφωσης. Μέσα από σειρά συναντήσεων με τους
τοπικούς άρχοντες και τους γονείς, εκατοντάδες παιδιά, μεταξύ των οποίων και πολλά κορίτσια,
κατάφεραν να πάνε σχολείο.

«Χάρη στα σεμινάρια που διοργάνωσε η ActionAid για τα δικαιώματα των παιδιών, κατάλαβα κι εγώ
πόσο σημαντικό είναι το σχολείο για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα: να γίνω νοσοκόμα και
να μπορώ να βοηθάω την κοινότητά μου. Αν και ξέρω ότι πρέπει να βοηθάω τους γονείς μου με τις
δουλειές του σπιτιού και στα κτήματα, εκείνοι δεν πρέπει να με εμποδίζουν να πηγαίνω στο σχολείο.»
Mariama Sajoh, 12 ετών, μαθήτρια, Σιέρρα Λεόνε
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Δράσεις σε σχέση με την εκπαίδευση στην Ελλάδα:
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκστρατείες που ενώνει εκατομμύρια φωνές μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και οργανώσεων
από το 1999.
Η παγκόσμια αυτή εκστρατεία συμβάλλει συστηματικά στις πιέσεις που ασκούνται σε κυβερνήσεις
και διακρατικούς οργανισμούς, για τη συνταγματική προστασία του δικαιώματος της εκπαίδευσης,
την αύξηση των κρατικών ενισχύσεων για τα σχολεία, την κατάργηση των διδάκτρων, την προστασία των κοριτσιών και άλλες κρίσιμες αποφάσεις. Ως αποτέλεσμα των διεθνών αυτών πιέσεων,
40 εκατομμύρια παιδιά επιπλέον πάνε σήμερα σχολείο.
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• Στην Ελλάδα, ο αριθμός των μαθητών και των σχολείων που παίρνει μέρος στην εκστρατεία
αυξάνεται θεαματικά από χρονιά σε χρονιά. Το 2012, 35.000 μαθητές από 623 σχολεία και νηπιαγωγεία σε όλη την χώρα συμμετείχαν στη διεθνή εκστρατεία με αίτημα τη ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.
• 3790 μαθητές όλων των βαθμίδων επισκέφτηκαν το διαδραστικό εκπαιδευτικό μας κέντρο
«Ένας Κόσμος Άνω Κάτω» κερδίζοντας πολύτιμες γνώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
ανάπτυξη και το πώς μπορούμε όλοι να γίνουμε ενεργοί πολίτες του κόσμου.
• 350 παιδιά με τους γονείς τους πήραν μέρος στα οικογενειακά προγράμματα του κέντρου και σε
εκπαιδευτικά εργαστήρια σε άλλους δημόσιους χώρους.
• Το 2012 δημιουργήσαμε επίσης δύο νέα ψηφιακά δίκτυα στο Facebook:
- στο δίκτυο των ActionTeens, 623 έφηβοι ανταλλάσουν απόψεις και παίρνουν μέρος σε δημιουργικούς διαγωνισμούς
- στο δίκτυο των εκπαιδευτικών, 792 δάσκαλοι και καθηγητές από όλη την χώρα μοιράζονται
ιδέες και εκπαιδευτικές τεχνικές
• 345 σχολεία από όλη την Ελλάδα είναι Ανάδοχοι Παιδιού. Έτσι μέσω της ενημέρωσης που λαμβάνουν από την ActionAid, οι μαθητές συνδέονται με το παιδί που στηρίζουν και μαθαίνουν για
τη ζωή στην κοινότητα που ζει, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αλλά και τις λύσεις στις οποίες
συμβάλλουν και οι ίδιοι μέσα από το πρόγραμμα της Αναδοχής.
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Δράσεις σε σχέση με την ενδυνάμωση των νέων στην Ελλάδα:
Το διεθνές δίκτυο Activista αριθμεί εκατοντάδες νέους και νέες σε πολλές χώρες που δραστηριοποιείται η ActionAid. Στόχος των ομάδων είναι να υποστηρίξει τους νέους ανθρώπους που ζουν σε
συνθήκες απόλυτης φτώχειας να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να αναπτύξουν μαζί με τους
συνομήλικούς τους σε όλο τον κόσμο μία παγκόσμια φωνή ενάντια στη φτώχεια και την ανισότητα.

© ΑctionAid

Στην Ελλάδα, η ομάδα των Activista αποτελείται από 30 νέους που δραστηριοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Το 2012 οι Activista
ήταν παρόντες σε δημόσιες εκδηλώσεις, στα φεστιβάλ River Party στην Καστοριά, Rockwave στη
Μαλακάσα και Athens Pride στην Αθήνα, και διοργάνωσαν το καθιερωμένο αποκριάτικο πάρτι.
Για πρώτη φορά μέλη της ομάδας ταξίδεψαν στη Ρουάντα για να γνωρίσουν από κοντά γυναίκες
που επιβίωσαν από τον τρομακτικό εμφύλιο και που έχουν αναλάβει τώρα τη συντήρηση των
οικογενειών τους και την ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, δημιουργώντας αγροτικούς συνεταιρισμούς. Τα συναισθήματα από αυτό το ταξίδι γνώσης και αλληλεγγύης αποτυπώθηκαν στο ντοκιμαντέρ «Seeds of Hope», που προβλήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο μπροστά σε κοινό 350 ατόμων.
Οι Activista έδωσαν συνεντεύξεις στην τηλεόραση και πέρασαν το μήνυμα της υπεράνθρωπης
προσπάθειας επιβίωσης των γυναικών της Ρουάντα.
«Οι 10 πιο συγκλονιστικές μέρες της ζωής μου! Μέσα σε 10 μέρες κάναμε τόσα πολλά με τους ανθρώπους στη Ρουάντα: φυτέψαμε, οργώσαμε, μαγειρέψαμε, συμμετείχαμε σε συναντήσεις συνεταιρισμών, μιλήσαμε με γονείς και αρχηγούς κοινοτήτων, ζήσαμε την καθημερινότητά τους. Το μυαλό
μας θα είναι πάντα εκεί».
Κωνσταντίνα Στρίκου, Activista

© ActionAid

Προστασία των κατοίκων που αντιμετωπίζουν εμπόλεμες συρράξεις και
φυσικές καταστροφές ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τους κινδύνους
και τις συνέπειες τους.
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Οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας είναι πιο ευάλωτοι στις φυσικές καταστροφές. Οι έντονες κλιματικές αλλαγές, όπως η παρατεταμένη ξηρασία και οι πλημμύρες, σκοτώνουν τα ζώα και καταστρέφουν τα χωράφια οδηγώντας στην πείνα όσους έχουν καταφέρει
να επιβιώσουν.

Mαζί:
• ανταποκρινόμαστε άμεσα με τα απαραίτητα έργα για την ανακούφιση των πληγέντων πληθυσμών στις κοινότητες όπου δουλεύουμε
• αναπτύσσουμε πλάνα προστασίας και εκπαιδεύουμε τους κατοίκους στην πρόβλεψη πιθανών
καταστροφών, από την ξηρασία ή τις πλημμύρες, και στη μείωση των συνεπειών τους
• πραγματοποιούμε έργα υποδομής για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων, όπως πηγάδια
και συστήματα ύδρευσης, αναχώματα και τράπεζες τροφίμων
• δημιουργούμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων με τους κατοίκους και διεκδικούμε την κρατική
προστασία δίνοντας έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες
• ασκούμε πίεση στους διεθνείς οργανισμούς για να προστατεύσουν τους πληθυσμούς από τις
συρράξεις και να πάρουν μέτρα για την προστασία του κλίματος

© ActionAid

Το 2012, μέσα από το έργο της ActionAid:

120.000

άνθρωποι που βρέθηκαν σε έκτακτη ανάγκη προστάτευσαν τη ζωή και τις περιουσίες τους από τις καταστροφές.

Στην Αιθιοπία
Δημιουργήσαμε επιτροπές κατοίκων για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και την
ανάλυση των επιπτώσεων τους. Οι επιτροπές ανέλαβαν αμέσως την υποστήριξη 9500 κατοίκων
που επηρεάστηκαν από μεγάλες πλημμύρες και πυρκαγιές και πίεσαν τις αρχές να τους δοθεί η
απαραίτητη βοήθεια εγκαίρως.
Στο Πακιστάν
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις γυναίκες που χτυπήθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του
2010 και που ζουν ακόμα σε προσωρινούς καταυλισμούς έχοντας χάσει τα σπίτια, τα ζώα και τα
χωράφια τους. Μέσα από τις ομάδες που δημιουργούμε, οι γυναίκες κατάφεραν να μιλήσουν στην
αντιπροσωπεία του ΟΗΕ και στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την έλλειψη ασφάλειας και να
ζητήσουν αποζημιώσεις για τη γη που έχασαν καθώς και σχολεία για τα παιδιά τους.
Στο Νεπάλ
Παρείχαμε υλικά για την κατασκευή καταλυμάτων για 2000 ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους
από πυρκαγιά. Εκπαιδεύσαμε ομάδες κατοίκων στις Πρώτες Βοήθειες και στην υποστήριξη των πληγέντων. Οι ομάδες ανέλαβαν, επίσης, τη συγκέντρωση πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστροφών και πίεσαν τις αρχές να παρέχουν την απαραίτητη προστασία από πυρκαγιές στην περιοχή.
Στο Μπαγκλαντές
Παρείχαμε γεννήτρια και μηχανές για σπορά και θερισμό για να στηρίξουμε αγρότες των οποίων
τα χωράφια κινδυνεύουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τους εκπαιδεύσαμε στη συγκέντρωση
νερού και την καλλιέργεια σπόρων που αντέχουν στην ξηρασία.

© ActionAid

Στη Βραζιλία
Το 2012, η χώρα γνώρισε τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 40 ετών. Σε κάποιες απομονωμένες περιοχές, οι τοπικές αρχές χρησιμοποιούν την παροχή νερού για πολιτικά οφέλη εις βάρος,
τις περισσότερες φορές, των πιο φτωχών κατοίκων. Η ActionAid κατασκεύασε πηγάδια για 5.000
ανθρώπους και μαζί με την κοινότητα ανέπτυξε σχέδια έκτακτης ανάγκης για πρόσβαση στο νερό.

«Το πηγάδι είναι πολύ σημαντικό και για εμάς και για τα ζώα. Πριν την κατασκευή του, άνθρωποι και ζώα
πίναμε νερό από τον ίδιο νερόλακκο. Τα παιδιά μας υπέφεραν πολύ από στομαχόπονους. Το νερό από το
πηγάδι έρχεται από καθαρές πηγές στους λόφους, μέσα από τη γη και φιλτράρεται. Το νερό είναι αρκετό
για να φυτεύουμε και να έχουμε εισόδημα από τη σοδειά μας ακόμα και την περίοδο της ξηρασίας.»
Quirino Cleocimar, 33 ετών, μητέρα τεσσάρων παιδιών, Βραζιλία
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Βραβείο!
Technology4Good
Το καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης της ActionAid προς τους πληγέντες από την καταστροφική ξηρασία στην Κένυα βραβεύτηκε από τον διεθνή θεσμό Technology4Good. Η ActionAid μοίρασε κινητά
τηλέφωνα στους κατοίκους απομονωμένης περιοχής με τα οποία τους ειδοποιεί για το πού και πότε
πραγματοποιείται η διανομή τροφίμων, καθώς και ποιες είναι οι πραγματικές τιμές της αγοράς, προστατεύοντας τους έτσι από τους κερδοσκόπους. Οι κάτοικοι ειδοποιούν με τη σειρά τους την ActionAid
για την παράδοση των τροφίμων και έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε τις τρέχουσες ανάγκες τους.

© Vicky Markolefa

© ActionAid

Προστασία των κοριτσιών και των γυναικών από τη βία και ενδυνάμωσή
τους ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και το εισόδημα τους, αλλά και η
κοινωνική πρόνοια που πρέπει να παρέχει το κράτος.

2012

γυναίκες και κορίτσια
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Οι πατριαρχικές παραδόσεις και τα στερεότυπα κρατούν τις γυναίκες σε πολλές κοινωνίες, όπου
δουλεύουμε, σε κατώτερη θέση. Η καταπίεση και η υπακοή τους θεωρείται δεδομένη και συχνά
δεν αμφισβητείται ούτε από τις ίδιες. Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα δεν τους αναγνωρίζονται,
όπως δεν αναγνωρίζεται και η εργασία που προσφέρουν δουλεύοντας σκληρά είτε μέσα είτε έξω
από το σπίτι. Τα στερεότυπα και οι παραδοσιακές πεποιθήσεις όπως ο γάμος και η τεκνοποίηση
σε παιδική ηλικία, η ενδοοικογενειακή βία και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις διαιωνίζουν μορφές
βίας, αλλά και τις κρατούν μακριά από την εκπαίδευση και τη γνώση που θα τις βοηθήσουν να
ξεφύγουν από τη φτώχεια.

Mαζί:
• δίνουμε έμφαση στα κορίτσια και τις γυναίκες σε όλα μας τα προγράμματα μας
• εκπαιδεύουμε τις γυναίκες σε βασικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες και δημιουργούμε
συνεταιρισμούς για να μπορούν να παράγουν το δικό τους εισόδημα
• ενδυναμώνουμε ομάδες κοριτσιών και γυναικών ώστε να διεκδικήσουν δελτία ταυτότητας,
πρόσβαση στην εκπαίδευση, δικαίωμα ιδιοκτησίας και εργασίας, παροχή κοινωνικών επιδομάτων και ασφάλεια
• ασκούμε πίεση στις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς άρχοντες για να σταματήσουν τις απαράδεκτες πρακτικές ενάντια στις γυναίκες, όπως η κατηγορία για μαγεία και η κλειτοριδεκτομή
• πραγματοποιούμε διεθνείς εκστρατείες ενημέρωσης και πιέζουμε διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν ενεργό δράση για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών

Το 2012, μέσα από το έργο της ActionAid:

140.000 γυναίκες και οι οικογένειές τους είδαν τη ζωή τους να αλ-

λάζει προς το καλύτερο βιώνοντας λιγότερη βία και αδικία και πήραν τη
ζωή στα χέρια τους.

Στο Λεσόθο
Εκπαιδεύσαμε τα κορίτσια στην προστασία ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και την πρώιμη εγκυμοσύνη. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία και άτυπες ομάδες, τα κορίτσια μαθαίνουν
για τον ιό του AIDS, κατανοούν ότι είναι ίσες προς τα αγόρια και ότι έχουν κάθε δικαίωμα να αρνηθούν
την καταπίεση. Ενθαρρύνονται, επίσης, να καταγγέλλουν βίαιες πράξεις και να ζητούν προστασία.
Στην Καμπότζη
Δουλεύουμε μαζί με τις γυναίκες που εργάζονται σε εργοστάσια ρούχων στα μεγάλα αστικά κέντρα για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα αιτήματά τους για αξιοπρεπείς μισθούς και ασφαλείς
συνθήκες εργασίας καθώς και για την ηλεκτροδότηση των δρόμων, όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο επίθεσης όταν επιστρέφουν από τη δουλειά το βράδυ, έχουν φτάσει
ως το Υπουργείο Γυναικείων Θεμάτων της χώρας.
Στη Γουατεμάλα
Εκπαιδεύσαμε τις γυναίκες στην καλλιέργεια της γης και σε βασικές δεξιότητες ώστε να μάθουν να
πουλούν πιο αποτελεσματικά τα προϊόντα τους. Οι γυναίκες ξεκίνησαν να παράγουν βιολογικές τροφές, όπως το μπρόκολο και άλλα λαχανικά, και να εξάγουν τα προϊόντα τους. Έτσι κατάφεραν να
αποκτήσουν οικονομική αυτονομία αλλά και τη δύναμη να μιλήσουν δημόσια.

© ActionAid

Στο Αφγανιστάν
Oι γυναίκες πιστεύουν ότι οι συνεταιρισμοί είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την ενδυνάμωση των γυναικών. Στη βιομηχανία των χειροποίητων χαλιών, οι έμποροι συνηθίζουν να
αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές τα χαλιά που φτιάχνουν οι γυναίκες, αφού οι ίδιες δεν έχουν
τη δύναμη να διεκδικήσουν την αξία της εργασίας τους. Μέσα από τους συνεταιρισμούς, τα μέλη
ξεκίνησαν να προωθούν τα χαλιά στην ευρύτερη αγορά και έτσι να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές
πώλησης. Με τα χρήματα που κερδίζουν, οι γυναίκες έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα μικρο-πίστωσης με το οποίο μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

«Τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν σιγά σιγά και οι άνθρωποι αρχίζουν να εκτιμούν τις προσπάθειές μας. Το γεγονός ότι είμαι μια από τους ηγέτες του χωριού μας, σχεδόν απίθανο για μία ανύπαντρη
γυναίκα σαν κι εμένα, το οφείλω στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών. Οι συνεταιρισμοί είναι σαν
μία τράπεζα για τους ανθρώπους, είναι η αχτίδα φωτός για εμάς.»
Rukhshana, αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού γυναικών, Αφγανιστάν

2012

Στην Αιθιοπία
Δημιουργήσαμε 156 ομάδες επιτήρησης μέσα από τις οποίες 1900 μέλη προστατεύουν κορίτσια και
γυναίκες από τη βία και τις επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές. Μεταξύ άλλων, οι ομάδες υποστηρίζουν τις γυναίκες στον αγώνα διατήρησης της γης τους και δημιουργούν συνεταιρισμούς μέσα από
τους οποίους μπορούν να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους. Κάποιες από τις γυναίκες αυτές κατάφεραν να αποκτήσουν επιρροή και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στις τοπικές επιτροπές.

29

ετήσια έκθεση

Παραδείγματα των δράσεών μας σε εθνικό επίπεδο:

ετήσια έκθεση

2012

30

Ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα:
Στις 8 Μαΐου 2012, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ActionAid Ελλάς ξεκίνησε Καμπάνια Αλληλεγγύης για τις Γυναίκες θύματα-βίας που ζουν στις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου. Στη Βραδιά Αλληλεγγύης που οργανώσαμε στην Αθηναΐδα, 600 άνθρωποι μοιράστηκαν μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τη
Λένα Διβάνη, την Ξένια Καλογεροπούλου, την Ευανθία Ρεμπούτσικα, την Βίκυ Φλέσσα και την Anna
Musenya, φοιτήτρια στη χώρα μας, στιγμές συμπαράστασης και μηνύματα θάρρους και αλληλεγγύης.
Η Δήμητρα Γαλάνη δήλωσε:

© Vicky Markolefa

«Εφόσον υπάρχει σκέψη κι εδώ θα έρθω στη γυναικεία σκέψη που έχει το μεγάλο προνόμιο να είναι
μάνα, το μοναδικό στη φύση, θα γίνει και δράση, πράξη και συνέπεια και εφόσον αυτό μπορεί να γεννάει ανθρώπους με άλλη συνείδηση, με άλλη παιδεία, με άλλο ήθος, θα αλλάξει η ανθρωπότητα. Τώρα
όσον αφορά τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, με κορυφαία την ActionAid, εγώ υποκλίνομαι. Και υποκλίνομαι γιατί με τέτοιο συγκλονιστικό τρόπο και με τέτοια οργάνωση, μας χτυπάνε το καμπανάκι για αυτό
που λέγεται συλλογική συνείδηση.»

Η καμπάνια αλληλεγγύης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς δίνοντας έμφαση στις
«μάγισσες» της Γκάνας. Φτωχές και ανυπεράσπιστες γυναίκες, στην πλειονότητά τους χήρες, κατηγορούνται από τους συγχωριανούς τους για «μαγεία», εξορίζονται και καταλήγουν κατατρεγμένες
σε χωριά «μαγισσών». Εκεί οι ίδιες ή τα εγγόνια τους, όταν δεν μπορούν λόγω ηλικίας, δουλεύουν
για το «Μάγο» του χωριού που «ακυρώνει» τη «μαγεία» τους. Όλα τα υπάρχοντά τους τα παίρνουν
οι ισχυροί του χωριού τους.
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Η ιστορία των «μαγισσών» αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ «The Outcasts», που σκηνοθέτησε ο
Γιώργος Γεωργόπουλος, το οποίο προβλήθηκε στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα, στο Fringe Festival και το τριήμερο εκδηλώσεων
ΜΠΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ επίσης στην Αθήνα αλλά και τη Βέροια, την Πτολεμαΐδα, τα Χανιά, την Καβάλα και άλλες πόλεις της Ελλάδας μέσα από το Ελληνικό Πανόραμα, μέχρι την προβολή του στον
ΣΚΑΙ τον Ιανουάριο του 2013.
Περισσότερες από 800 ήταν οι συμμετοχές στην Καμπάνια Αλληλεγγύης κι έτσι η συμπαράσταση
τους έφτασε μέχρι τις εξόριστες γυναίκες της Γκάνας. Μαζί τους και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο
Φίλιππος Πλιάτσικας και οι Locomondo που έστειλαν μηνύματα στα περίπτερα των Activista και
μέσω διαδικτύου. Οι γυναίκες παρέλαβαν συγκινημένες τα μηνύματά τους σε μια γιορτή, ενώ την
ίδια μέρα επισκευάσαμε τις σκεπές σε 25 καλύβες τους.
Το Κουτί της Πανδώρας στο Μπαγκλαντές με την ActionAid
Ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης και η εκπομπή «Κουτί της Πανδώρας» ταξίδεψε μαζί
μας στο Μπανγκλαντές και κατέγραψε τις ιστορίες γυναικών θύματων επιθέσεων με οξύ και κοριτσιών που εξαναγκάζονται να μεγαλώνουν μέσα σε πορνεία και τη σχετική δράση της ActionAid. Το
ντοκιμαντέρ «Μπανγκλαντές: Οδοιπορικό στη γη των κολασμένων» προβλήθηκε στην εκπομπή «Το
κουτί της Πανδώρας» τον Μάρτιο και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής.

Η Purnima Mondal επέζησε της επίθεσης με οξύ και σήμερα ηγείται της
εκστρατείας για την κατάργησή του.
© Vicky Markolefa
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η σημασία της

αναδοχής παιδιού

Το 98% των πόρων της ActionAid Ελλάς προέρχεται από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού (8.013.539
ευρώ). Σήμερα 35.000 συμπολίτες μας από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο προστίθενται στους 300.000
Αναδόχους Παιδιού από διαφορετικές χώρες στον κόσμο και μαζί υλοποιούμε έργα για τη βελτίωση
της ζωής των κατοίκων των κοινοτήτων όπου μένουν τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
© Vicky Markolefa

Οι Ανάδοχοι Παιδιού της ActionAid Ελλάς έχουν αναλάβει τα έργα σε 53 πολύ φτωχές και αποκλεισμένες κοινότητες σε 18 χώρες στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Με τη δική
τους υποστήριξη, ακόμα και στις δύσκολες μέρες της κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έχουμε
καταφέρει να δημιουργήσουμε τις υποδομές και να ασκήσουμε πίεση προς τις τοπικές αρχές, ώστε
οι κάτοικοι των κοινοτήτων μας να αποκτήσουν τα πολύ βασικά: καθαρό νερό, επαρκή τροφή,
σχολείο, αξιοπρεπές εισόδημα, πρόσβαση σε κρατικές παροχές που δικαιούνται και τη δύναμη να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
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Το 2012 ολοκληρώσαμε τα έργα σε 6 κοινότητες, ενώ ξεκινήσαμε έργο σε ισάριθμες νέες περιοχές.
Η αλλαγή που μπορεί να φέρει η Αναδοχή Παιδιού από τη στιγμή που ξεκινάμε σε μία νέα κοινότητα έως την ολοκλήρωση των έργων μετά από χρόνια, φαίνεται μέσα από τα λόγια της 18χρονης
Yimegnushal Tesfaye από την Νάζαρεθ της Αιθιοπίας.

© Vicky Markolefa

Η Yimegnushal μπήκε στο πρόγραμμα Αναδοχής όταν ήταν 6 χρονών. Σήμερα δουλεύει ως λογίστρια στο συνεταιρισμό και συνεχίζει τις σπουδές της.

«Η μητέρα μου, ενώ ήταν σκληρά εργαζόμενη και δούλευε πολλές ώρες, υπήρχαν φορές που δεν είχε
αρκετό φαγητό να δώσει σε εμένα και τις 3 αδελφές μου. Το 1998 μπήκε σε έναν συνεταιρισμό μικροδανεισμού και αποταμίευσης μέσω της ActionAid και του προγράμματος Αναδοχής, όπου φτωχές
γυναίκες εκπαιδεύτηκαν και δημιούργησαν μικρές επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν εισόδημα. Της
ανήκουν πια 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια, που έφερναν αρκετό φαγητό και έστειλαν εμάς τα παιδιά στο
σχολείο. Η ActionAid μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια άλλαξε τη ζωή μας. Η μητέρα μου έλεγε ‘δεν θα αφήσω
κληρονομιά τη φτώχεια στα παιδιά μου!’ Το ίδιο υπόσχομαι και εγώ. Όταν ήμουν περίπου 6 με 7 χρονών
ζωγράφιζα και έστελνα μηνύματα 2 φορές το χρόνο στον Ανάδοχο μου. Περίμενα με πολύ χαρά αυτές
τις στιγμές καθώς συγκεντρωνόμασταν όλα τα παιδιά και ζωγραφίζαμε και παίζαμε. Το αγαπημένο μου
ήταν να ζωγραφίζω λουλούδια.»

© ActionAid
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Το πρόγραμμα Αναδοχής δεν είναι καθοριστικό μόνο για τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών
τους που ζουν στις υποστηριζόμενες κοινότητες. Οι Ανάδοχοι Παιδιού επίσης, έρχονται σε επαφή με
τις φτωχότερες κοινότητες των αναπτυσσόμενων χωρών και μαθαίνουν από πρώτο χέρι τα καθημερινά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Ενημερώνονται για τις αιτίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τις τοπικές παραμέτρους της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας, για το
πώς συνδεόμαστε όλοι ως πολίτες του κόσμου και το πώς μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες έμπρακτης
αλληλεγγύης ακόμα και με ανθρώπους που ζουν ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Η πρώτη Ανάδοχος της ActionAid Ελλάς, κυρία Ανδρούλα Γεωργίου, στέλνει το μήνυμα της
Αναδοχής:
«Είμαι Ανάδοχος εδώ και 15 χρόνια. Θυμάμαι ότι μόλις είδα τη διαφήμιση αμέσως πήρα τηλέφωνο. Νοιώθω αγάπη για αυτά τα παιδιά και ας μην τα γνωρίζω. Θα ήθελα να πάω κάποια στιγμή να τα δω. Νοιώθω
περήφανη που είμαι Ανάδοχος: θυμάμαι ότι στην κοινότητα Νάζαρεθ δεν είχαν τίποτα! Και τώρα ολοκληρώθηκαν τα έργα εκεί και είμαι Ανάδοχος σε άλλη κοινότητα στην Αιθιοπία, την Αζερνέτ! Είναι μηδαμινό το
ποσό. Όσοι μπορούν να συνεχίσουν γιατί είναι ιερός ο σκοπός. Μπορούμε να στερηθούμε κάτι για αυτά τα
παιδιά! Πιστεύω στην εκπαίδευση και στην αλλαγή που φέρνει στην ζωή τους η ActionAid!»
© ΑctionAid

Στην ερώτηση μας αν έχει παιδιά απαντά: « Έχω

πολλά στην Αφρική! »

80 Ανάδοχοι Παιδιού ταξίδεψαν μαζί μας, με δικά τους έξοδα, στα εθελοντικά ταξίδια Αναδόχων
στη Ρουάντα και την Αιθιοπία για να γνωρίσουν από κοντά τους κατοίκους και να δουλέψουν μαζί
σε έργα ανάπτυξης. Ακούσαμε ιστορίες επιβίωσης από τις γυναίκες που είναι μέλη αγροτικών
συνεταιρισμών, δουλέψαμε μαζί με δασκάλους και γονείς για την κατασκευή σχολείου και την
επέκταση συστήματος άρδευσης, περπατήσαμε μαζί με τα παιδιά χιλιόμετρα για να βρούμε νερό,
μοιραστήκαμε το ίδιο φαγητό, κάναμε εγκάρδιους φίλους.
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Tαξίδια ενσωμάτωσης
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Αντίστοιχα, 20 Ανάδοχοι Παιδιού πήραν μέρος στο πρώτο ταξίδι ενσωμάτωσης του ελληνικού
γραφείου, ζώντας για μια εβδομάδα στις καλύβες των κατοίκων του απομακρυσμένου χωριού
Μισκουόνι της Κένυας. Στόχος του να νιώσουν τι σημαίνει απόλυτη φτώχεια και να μεταδώσουν
το μήνυμα στην Ελλάδα.
Μπες στη Θέση μου
Αυτή τη γνώση τους από το τα ταξίδια αλληλεγγύης, οι Ανάδοχοι Παιδιού θέλησαν να τη μοιραστούν
με περισσότερο κόσμο και να μεταφέρουν τα μηνύματα των πιο απομονωμένων συνανθρώπων
μας. Στην τριήμερη εκδήλωση «Μπες στη Θέση μου», που διοργανώσαμε τον Νοέμβριο 2012 στην
Αθήνα, 750 επισκέπτες φιλοξενήθηκαν από τους ίδιους τους Αναδόχους σε μία διαδραστική έκθεση,
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, που τους «ταξίδευε» ως την
Κένυα. Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, που ήταν αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την ανθρώπινη δύναμη, οι οικοδεσπότες πρωταγωνίστησαν επίσης με τις ιστορίες τους στη Βραδιά Αναδόχων.

Μάθε
περισσότερα
στο Top Story

Οι πρεσβευτές μας
Όχι μόνο οι υποστηρικτές μας που συμμετέχουν στα ταξίδια αλληλεγγύης, αλλά και άλλοι Ανάδοχοι, με το νέο Πρόγραμμα Πρεσβευτών, ο κάθε ένας και η κάθε μία στην πόλη τους, αναλαμβάνουν
το ρόλο του Πρεσβευτή της ActionAid και μεταφέρουν το μήνυμα της Αναδοχής στα σχολεία των
παιδιών τους, σε συλλόγους, δημόσιες εκδηλώσεις, μέσα ενημέρωσης.

© ΑctionAid

© Vicky Markolefa

Γιορτές Αναδόχων
Το 2012, διοργανώσαμε επίσης δύο γιορτές Αναδόχων στην Κύπρο με τη συμμετοχή εκατοντάδων
υποστηρικτών μας, αλλά και των ηθοποιών και Αναδόχων μας Παναγιώτη Μπουγιούρη, Ναταλίας
Δραγούμη, Χριστίνας Παυλίδου και Μαρίνου Χατζηβασιλείου. Σήμερα, 1000 περίπου Κύπριοι στηρίζουν το Πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού.
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άλλα προγράμματα
© Vicky Markolefa

Εκτός από το πρόγραμμα της Αναδοχής Παιδιού, οι υποστηρικτές της ActionAid συμβάλλουν σημαντικά στα έργα ανάπτυξης μέσα από άλλα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.

Το 2012 συγκεντρώσαμε 48.105 € από: τους Πολίτες του Κόσμου, τις Γυναίκες του Κόσμου, τους
Υποστηρικτές Χώρας και τους Υποστηρικτές Ζωής.
Μέσω εισφορών αντί δώρου βάφτισης και γάμου και μέσω εις μνήμην δωρεών λάβαμε 29.835 €.

Έσοδα για το έργο της ActionAid προήλθαν επίσης από:
- τη συμμετοχή στα προγράμματα του εκπαιδευτικού κέντρου (9.572 €)
- την πώληση Χριστουγεννιάτικων καρτών και του γουριού του 2013 (2.306 €)
- τη συμμετοχή στον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών (915 €)
- το αποκριάτικο πάρτι των Activista (2.315 €)
Το 2012 λάβαμε 27.234 € από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση ενεργειών για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα που αφορούν την παγκόσμια
φτώχεια, τους καλλιεργητές μικρής κλίμακας και την αρπαγή γης. Η χρηματοδότηση (2012-2014)
στο οποίο συμμετέχουν επίσης τα γραφεία της ActionAid στην Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γαλλία,
καθώς και οι οργανώσεις Glopolis και Ekvilib στην Τσεχία και Σλοβενία αντίστοιχα.
Το 2012 τα έσοδα μέσω του e-shop ήταν 88.108 €.
Έχοντας ήδη χτίσει συνεργασία με την Fair Trade Hellas για την προώθηση του αλληλέγγυου εμπορίου από μικρούς παραγωγούς αναπτυσσόμενων χωρών, τη χρονιά που μας πέρασε ξεκινήσαμε
συνεργασία με παραγωγούς προϊόντων και στην Ελλάδα. Μέσω του e-shop, οι παραγωγοί βρίσκουν
πρόσβαση στο κοινό της ActionAid και μέρος των εσόδων από την αγορά των προϊόντων τους ενισχύει το έργο της οργάνωσης. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε μία γέφυρα αλληλεγγύης ανάμεσα
στους μικρούς παραγωγούς της χώρας μας και τις φτωχές και απομονωμένες κοινότητες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Μέχρι σήμερα έχουμε συνεργαστεί:
• με τον κοινωνικό συνεταιρισμό Δωδεκανήσου στη Λέρο που δίνει τη δυνατότητα επανένταξης
ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσω της παραγωγής μελιού
• με τον συνεταιρισμό γυναικών «Κιανών Έργα» στην Αργολίδα που ενισχύουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω της παραγωγής γλυκών και άλλων τροφίμων
• με την οικοτεχνία σαπουνιών «Ανθοχώρα» στην Κορινθία, την ατομική επιχείρηση παραγωγής
μαρμελάδων Oh! So Delizious στην Ημαθία και την επιχείρηση επεξεργασίας καφέ «Αθανασάκη» στην Κρήτη. Η προσπάθειά μας να συνδέσουμε τους παραγωγούς στην Ελλάδα με τα έργα
ανάπτυξης στις φτωχές κοινότητες μέσω του e-shop βραβεύτηκε στο e-evolution για τις καλύτερες πρακτικές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Το βραβείο έλαβε η ActionAid Ελλάς μαζί με την
εταιρεία Atcom που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας.
Τη χρονιά που μας πέρασε εμπλουτίσαμε το e-shop με πρόσθετες επιλογές για τους υποστηρικτές
μας, συμπεριλαμβανομένου του λευκώματος «Η Αφρική μέσα από τα μάτια των εθελοντών» με
φωτογραφίες των Αναδόχων που συμμετείχαν στα ταξίδια αλληλεγγύης.
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Συγκεντρώσαμε επίσης:
- 6.190 € για την κατασκευή πηγαδιού στην Κένυα μέσω πρωτοβουλίας Αναδόχων που συμμετείχαν στο πρώτο ταξίδι αλληλεγγύης στην περιοχή
- 3.405 € ευρώ για την κατασκευή σχολικής αίθουσας στη Ρουάντα, μέσω του προγράμματος
Resolution of Poverty (αποστολή SMS)
- 3.853 € για τα μακροχρόνια προγράμματα υποστήριξης των κατοίκων που επιβίωσαν από το
σεισμό στην Αΐτή (2010) και την ξηρασία στην Ανατολική Αφρική (2011)
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δωρεές
© Vasso Balou

Εκτός από το πρόγραμμα της Αναδοχής Παιδιού, οι υποστηρικτές της ActionAid συμβάλλουν σημαντικά στα έργα ανάπτυξης μέσα από άλλα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.
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Ίδρυμα Μποδοσάκη
Το ίδρυμα στηρίζει την ActionAid μέσω 50 Αναδοχών Παιδιού.
Όμιλος ACHMEA– Interamerican
Ο όμιλος στηρίζει την ActionAid μέσω 74 Αναδοχών Παιδιού.
General Mills Ελλάς μέσω του Ιδρύματος United Way Worldwide και η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Χρηματοδότησαν τη λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου «Ένας Κόσμος Άνω Κάτω».
Sovereign Order of Saint John of Jerusalem (Ηνωμένο Βασίλειο)
Στήριξε την κατασκευή σχολείου στη Ρουάντα.
Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος
Ο Όμιλος στηρίζει την ActionAid μέσω της επιχορήγησης μέρους μισθοδοσίας υπαλλήλου.
Ξενοδοχείο Kyllini Beach Resort
Το ξενοδοχείο υποστηρίζει το έργο της οργάνωσης, χρεώνοντας 1 επιπλέον ευρώ σε κάθε
διαμονή των πελατών του.
Εταιρεία Busquets Gruart και Εταιρεία ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ
Σχεδίασαν και προώθησαν τις χριστουγεννιάτικες κάρτες για το 2012 και προσέφεραν τα
έσοδα από τις πωλήσεις.
Καταστήματα Πενθερουδάκης
Σχεδίασαν και προώθησαν το γούρι της ActionAid για το 2012 και προσέφεραν τα έσοδα
από τις πωλήσεις.
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κοινωνικά δίκτυα
και ενημέρωση

Η σελίδα μας στο Facebook τη χρονιά που μας πέρασε είχε 51.210 φίλους και στο Twitter 3.120
ακόλουθους. Επίσης, αναρτήσαμε 27 άρθρα στο blog μας. Μετρήσαμε 969 αναφορές του έργου
μας στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα έντυπα και διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης σε Ελλάδα και
Κύπρο. Εργαζόμενοι, εθελοντές και Ανάδοχοι έδωσαν 58 συνεντεύξεις.
© Vicky Markolefa

Διάσημοι φίλοι της ActionAid προώθησαν συστηματικά τα προγράμματα μας στα μέσα ενημέρωσης: η Μαρία Χούκλη, o Κώστας Βαξεβάνης, η Πόπη Τσαπανίδου, η Κατερίνα Χαραλάμπους,
η Ελένη Μενεγάκη, η Ναταλία Γερμανού, η Κατερίνα Λέχου, η Ρένια Λουϊζίδου, ο Άλεξ Κάβδας, ο
Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο Μαρίνος Χατζηβασιλείου και η Ναταλία Δραγούμη.
Το οδοιπορικό των Αναδόχων που ταξίδεψαν στην Αιθιοπία κατέγραψε η δημοσιογράφος Κατερίνα Χαραλάμπους από την Κύπρο για το κανάλι ΡΙΚ.

© Vicky Markolefa
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διαφάνεια
και λογοδοσία

© ActionAid

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2012, η ActionAid έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το έργο της
να παράγεται με διαφάνεια και λογοδοσία. Διεθνώς, η ActionAid συμμετέχει στα παγκόσμια δίκτυα
International Non Governmental Accountability Charter (Διεθνής Χάρτης για τη Λογοδοσία των
ΜΚΟ) και Humanitarian Accountability Partnership (Συνεργασία για την Ανθρωπιστική Διαφάνεια).
Τα δίκτυα ερευνούν και αξιολογούν τη λογοδοσία των μελών, αλλά και άλλων αναπτυξιακών και
ανθρωπιστικών φορέων, ώστε να βελτιώνουν διαρκώς την αποτελεσματικότητα των έργων τους
και τις πρακτικές διαφάνειας.
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έσοδα 2012
2% 0%

από ιδιώτες

8.216.236

από φορείς

149.071

από τόκους

35.108

ΣΥΝΟΛΟ

8.400.415

98%

ανάλυση εσόδων από ιδιώτες
1% 0%
0%
1%

Από δωρεές για το πρόγραμμα Αναδοχής

98%

Από e-shop

88.108

Από δωρεές για τα προγράμματα:
«Πολίτης του κόσμου», «Γυναίκες του κόσμου»,
«Yποστηρικτής Ζωής», «Υποστηρικτής Χώρας»

48.105

Από δωρεές για λοιπά προγράμματα

36.649

Από βαπτίσεις, γάμους & εις μνήμην

29.835

ΣΥΝΟΛΟ

© Anna Botsoglou

8.013.539

8.216.236
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έξοδα 2012
0%
0%

9%
4%

13%

74%

Δεσμευμένα κονδύλια για αναπτυξιακά προγράμματα στις χώρες που υποστηρίζουμε

6.300.598

Έξοδα προώθησης έργου και προσέλευσης υποστηρικτών

1.146.653

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου και ευαισθητοποίησης πολιτών

333.324

Λοιπά διοικητικά έξοδα και δαπάνες λειτουργίας γραφείου

750.038

Χρηματοοικονομικά

14.099

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

13.242

Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ

5.896
8.563.850

Η διαφορά εσόδων - εξόδων καλύφτηκε από τα αποθεματικά της ActionAid Ελλάς.
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οι εργαζόμενοι

του ελληνικού γραφείου
H ActionAid Ελλάς βραβεύτηκε ως Best Workplace από το διεθνή οργανισμό Great Place to Work©
Institute Hellas και το ALBA Graduate Business School σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν
για την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς
το 2012. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πέντε βασικές εργασιακές παραμέτρους:
• αξιοπιστία διοίκησης
• σεβασμός προς τους εργαζόμενους
• αίσθημα δικαιοσύνης
• υπερηφάνεια εργαζομένων
• συντροφικότητα

Best
Workplaces 2013
Greece

Το ελληνικό γραφείο της ActionAid αριθμεί 30 εργαζόμενους σε 4 τμήματα:
Τμήμα Γενικής Διεύθυνσης
Γεράσιμος Κουβαράς
Έλλη Θούα
Τμήμα Προγραμμάτων
Νάταλι Βαλάκη
Βίκυ Μουτσάκη
Χαρά Τασόγλου
Μάγδα Καζόλη
Δημήτρης Τουμπής
Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου
Βίκυ Μαρκολέφα

Άννα Μπότσογλου
Μάττα Σαμίου
Δήμητρα Ντιρογιάννη
Χρυσούλα Σταματούκου
Μαρίζα Τσαχάλη
Δέσποινα Καρδογέρου
Σαλώμη Πνευματικού

Αναστασία Μαλιαγρού
Αθανασία Τρικάτσουλα
Εύη Χαζάπη
Έφη Πρωτογέρη
Μαριάννα Φιλιπποπούλου
Κατερίνα Μόμιτσα

Τμήμα Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφοριακών Συστημάτων
Μάκης Πανόπουλος
Ειρήνη Καλλέργη
Χαράλαμπος Τσίγγος

Χάρης Παντής
Σοφία Πασχάλη

Τμήμα Λογοδοσίας και Οργανωσιακής Ανάπτυξης
Γλυκερία Αράπη

Σταυρούλα Χρυσογιάννη
Άγγελος Σινάνης
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του ελληνικού γραφείου
Το έργο της ActionAid Ελλάς βοηθούν ενεργά οι εθελοντές μας. Το 2012, 150 εθελοντές βρέθηκαν
δίπλα μας:
• Οι εθελοντές γραφείου προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια σε απλές και πιο εξειδικευμένες διοικητικές εργασίες.
• Οι εθελοντές της εκπαιδευτικής ομάδας υποδέχονται τις σχολικές τάξεις στο εκπαιδευτικό μας
κέντρο.
• Οι μεταφραστές συμβάλλουν σημαντικά με το εξ αποστάσεως έργο τους.
• Οι ομάδα νέων Activista κινητοποιούν τους συμπολίτες μας με τις πιο δημιουργικές ιδέες.
• Οι πρεσβευτές Ανάδοχοι Παιδιού διαδίδουν το μήνυμα της Αναδοχής μέσα από δημόσιες εκδηλώσεις και δίκτυα σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Το 2012 φιλοξενήσαμε, επίσης, 13 φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια που έκαναν δίπλα μας την
πρακτική τους άσκηση.
Η 24μελής Γενική Συνέλευση και το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση, αποτελούνται από εθελοντές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ActionAid Ελλάς απαρτίζεται από τους:
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη		
Ηρώ Βαρσαμή			
Μπιάνκα Γκλαβάνη			
Αντιγόνη Λυμπεράκη

“

Σπύρος Καπνιάς
Λυδία Γιαννακοπούλου
Chris Kinyanjui

Όταν έγινα Ανάδοχος Παιδιού το 1999, ούτε που περνούσε από το μυαλό μου ότι κάποτε θα γινόμουν
μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid! Μπορώ να έχω άποψη και γνώμη για όλα όσα γίνονται. Η
οργάνωση μου δίνει αυτή την ελευθερία, την ευκαιρία, να την αισθανθώ «δική μου» και να σκεφτώ, να
πράξω και να συμμετέχω ενεργά σε όλες τις διαδικασίες!
Αισθάνομαι θαυμασμό και σεβασμό για την ActionAid που δίνει σε εμένα, μια Ανάδοχο από τα Χανιά
(αλλά και σε όλους τους υποστηρικτές της) τη δυνατότητα να συμμετέχω στη διοίκηση. Κι αυτό για μένα
είναι η έμπρακτη απόδειξη των αρχών που διέπουν την ActionAid.

”

Τίνα Τσόντου
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H ActionAid είναι
μια παγκόσμια συνεργασία ανθρώπων
που δρουν μαζί για την καταπολέμηση
της φτώχειας και της ανισότητας

Φαλήρου 52, 11741 Αθήνα
Τ:2109212321 | F: 2109212376 I info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr | https://www.facebook.com/actionaidgreece | https://twitter.com/ActionAidHellas

