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Οι χώρες δράσης
της ActionAid Ελλάς

Όλες οι χώρες δράσης της ActionAid
Χώρες δράσης του ελληνικού γραφείου
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
19. Παλαιστίνη

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι
Το 2014 ήταν άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά σε διεθνές επίπεδο: η Αφρική χτυπήθηκε από τον ιό
Έμπολα, η Παλαιστίνη χτυπήθηκε από τις βόμβες του Ισραήλ, οι φυσικές καταστροφές έπληξαν διάφορες
γωνιές του πλανήτη, η Μπόκο Χαράμ απήγαγε περισσότερες από 200 μαθήτριες κι εκατοντάδες γυναίκες
στη Νιγηρία, οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους συνέχισαν την προέλασή τους στο Ιράκ και τη Συρία,
η φτώχεια και η αδικία έδειξαν πάλι το σκληρό τους πρόσωπο…
Στο ίδιο κλίμα, η κατάσταση για τη χώρα μας μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί: ανεργία, αβεβαιότητα,
αστάθεια, δυσβάσταχτη φορολογία. Με δυο λέξεις «οικονομική κρίση», ένας όρος που έχουμε ίσως βαρεθεί
να ακούμε. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, αλλά έχει κι ένα φωτεινό πρόσωπο
αλληλεγγύης και αισιοδοξίας, κάτι που αποδεικνύουν εξάλλου οι 49.000 υποστηρικτές μας. Χάρη στη δική
σας υποστήριξη και τη σκληρή δουλειά των εθελοντών και των εργαζομένων μας καταφέραμε να διευρύνουμε
το έργο και την αποτελεσματικότητά μας επιτυγχάνοντας περισσότερα με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.
Σε μια περίοδο όπου στη χώρα μας θεμελιώδεις αξίες απειλούνται ή τίθενται υπό αμφισβήτηση, με τη δική
σας φωνή πήραμε θέση για φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, όπως ο ρατσισμός και
η ξενοφοβία ή η πρόσβαση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο.
Πήραμε επίσης θέση για την κατάφωρη αδικία που βιώνουν οι συνάνθρωποί μας στην Παλαιστίνη και γίναμε
το πρώτο γραφείο στην ActionAid που ξεκίνησε Αναδοχή Παιδιού στη Δυτική Όχθη, χτίζοντας γέφυρες
αλληλεγγύης των παιδιών και των οικογενειών τους εκεί με Έλληνες Αναδόχους.
Τέλος, το 2014 είχαμε τη χαρά να αποχωρήσουμε από 3 κοινότητες, καθώς η παρουσία μας εκεί έπαψε να είναι
απαραίτητη. Αυτό και μόνο μπορεί πιστεύω να αντισταθμίσει πολλά από τα δεινά της περσινής χρονιάς...
Όλες τις επιτυχίες μας το 2014 τις πετύχαμε μαζί με εσάς. Γι’ αυτό και τις μοιραζόμαστε μαζί σας στις σελίδες
που ακολουθούν.
Με εκτίμηση,
Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς
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Η κατάσταση
στην Παλαιστίνη
Η καθημερινότητα που βιώνουν οι κάτοικοι των Κατεχόμενων
Παλαιστινιακών Εδαφών είναι πραγματικά σκληρή. Τα βασικά
τους ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται και οι περιουσίες
τους καταστρέφονται. Τα εδάφη τους συρρικνώνονται συνεχώς,
τα σπίτια τους κατεδαφίζονται και τη θέση τους παίρνουν παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί. Οι υδάτινοι πόροι των Παλαιστινίων
αυτών ολοένα και λιγοστεύουν και οι μετακινήσεις τους άλλοτε
απαγορεύονται και άλλοτε περιορίζονται από ένα περίπλοκο
σύστημα σημείων ελέγχου, των λεγόμενων “check points”, που
δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους ακόμα και σε βασικές υποδομές, όπως σχολεία και νοσοκομεία. Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι
ελεύθεροι να πάνε στις δουλειές τους, στο χωράφι τους, στο
γιατρό ή στο σχολείο. Οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούν να ψωνίσουν, να δουν την οικογένειά τους ή τους φίλους τους. Το 80%
του πληθυσμού εξαρτάται από κάποιας μορφής ανθρωπιστική
βοήθεια, ενώ η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων. Σε όλα τα παραπάνω
έρχονται να προστεθούν οι παράνομες συλλήψεις, οι φυλακίσεις
και οι διοικητικές κρατήσεις.

© Amvrosios Kardaris/ActionAid

© Panos Sinanidis/ActionAid

Το Παλαιστινιακό πρόβλημα, άλυτο επί 70 περίπου χρόνια,
ξαναήρθε στο προσκήνιο το καλοκαίρι του 2014, όταν το Ισραήλ
εξαπέλυσε την επιχείρηση «Προστατευτική Αιχμή» κατά της
Γάζας. Ο καταιγισμός βομβών επί 51 συνεχόμενες ημέρες είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο 2.158 Παλαιστινίων (μεταξύ των οποίων
506 παιδιά), ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τις 11.000. Σχολεία,
νοσοκομεία και άλλες υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτρικού και
νερού, καταστράφηκαν. Πολλά εργοστάσια καταστράφηκαν επίσης, όπως και μεγάλος αριθμός αγροτικών μονάδων και μονάδων
αλιείας,από όπου οι κάτοικοι εξασφάλιζαν τα προς το ζην, ενώ
18.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν.
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© Konstantina Papadimitriou/ActionAid

Top Story:
Παλαιστίνη

«Θέλουμε απλώς ένα σπίτι, ένα σπίτι
με πόρτες και παράθυρα, νερό και
ηλεκτρικό. Αντιθέτως, μένουμε μες
στο καταχείμωνο σε ένα κατεστραμμένο σπίτι στη Ράφα. Δε νιώθουμε
ασφαλείς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να
έρθουν τα τανκς και να αρχίσουν να
μας πυροβολούν. Θέλουμε ειρήνη και
ασφάλεια. Θέλουμε να ζούμε σαν τους
άλλους ανθρώπους. Τα παιδιά μου
έχουν δικαίωμα στη ζωή και στο όνειρο σαν όλα τα παιδιά του κόσμου»

Amana al-Dabari,
39 ετών, μητέρα επτά παιδιών

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι Παλαιστίνιοι έχουν ανάγκη
από ελπίδα. Η ελπίδα δε θα έρθει μόνο με την ανθρωπιστική
βοήθεια, που συχνά οδηγεί τους ανθρώπους σε έναν φαύλο
κύκλο εξάρτησης, αλλά και, κυρίως, με την άσκηση πίεσης και
με ουσιαστική στήριξη, που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να
πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.

«Ονειρεύομαι μια ήσυχη ζωή, όπως
κάθε πατέρας. Να έχω μια ασφαλή
ζωή για τα παιδιά μου κι εμένα. Έβλεπα τον Ισραηλινό στρατό να ξυλοκοπά
τα παιδιά μου… κι εγώ δεν μπορούσα
να κάνω απολύτως τίποτα»

Arif
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Το 2014 η ActionAid Ελλάς ξεκίνησε Πρόγραμμα Αναδοχής
Παιδιού στην Παλαιστίνη με 2.415 πλέον Αναδόχους και 1.900
συμπολίτες μας, που στηρίζουν τα έργα μας στα Κατεχόμενα
Παλαιστινιακά Εδάφη μέσω του Προγράμματος «Υποστηρικτής
Χώρας». Έτσι, με τη δική σας υποστήριξη είμαστε σήμερα δίπλα
σε 33.000 ανθρώπους σε δύο κοινότητες στη Χεβρώνα, στη Δυτική Όχθη, εστιάζοντας στα εξής:
• Στην ενημέρωση των κατοίκων για τα δικαιώματά τους βάσει
του νόμου, ώστε να μπορούν να κινητοποιηθούν κατά των
παραβιάσεων, να καταγράφουν τις παραβιάσεις και να τις επικοινωνούν σωστά στα ΜΜΕ.
• Στην ενδυνάμωση των νέων και των γυναικών– οι οποίες
πλήττονται περισσότερο από την κατοχή υφιατάμενες παράλληλα τις διακρίσεις μιας πατριαρχικής κοινωνίας – μέσα από
προγράμματα για την αύξηση του εισοδήματός τους και την
προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε τοπικά συμβούλια καθώς και της δυνατότητας
να ελέγχουν την τοπική κυβέρνηση και την Παλαιστινιακή
Αρχή προκειμένου να τους παρέχουν αυτά που υποχρεούνται.
• Στην κοινωνική  και ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών που
ζουν με τον φόβο της κατοχής, σε προγράμματα βασικού ιατρικού ελέγχου και στην οργάνωση δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης που βοηθούν τα παιδιά να ολοκληρώσουν
την εκπαίδευση.
• Στη δημιουργία εθνικών και διεθνών εκστρατειών κατά των
παραβιάσεων και στην αύξηση της άσκησης πολιτικής πίεσης
με στόχο τον τερματισμό της κατοχής.
Συγκεντρώσαμε επίσης 27.364 ευρώ για την ανακούφιση στη
Γάζα των οικογενειών που έχουν πληγεί. Η ActionAid έχει στηρίξει μέχρι σήμερα 10.833 άτομα, επικεντρώνοντας το έργο της
κυρίως στις γυναίκες και τα παιδιά. Έχει ενισχύσει 10.458 άτομα
με τρόφιμα και άλλα είδη, όπως κουβέρτες, στρώματα και είδη
ρουχισμού για τα παιδιά, ενώ παρείχε σε οικογένειες κουπόνια
για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης. Η ActionAid παρέχει επίσης ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στα παιδιά,
προσφέρει τα απαραίτητα φάρμακα στις κλινικές και βοηθάει τις
γυναίκες να αποκτήσουν εισόδημα εκτρέφοντας πουλερικά και
κουνέλια.
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«Σταματήστε
τη σφαγή στη Γάζα»
Στην Ελλάδα, η έκτακτη έκκλησή μας για τη Γάζα συγκέντρωσε
περισσότερες από 7.800 υπογραφές μέσα σε 3 μόλις εβδομάδες
(ο μεγαλύτερος αριθμός υπογραφών που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα), ενώ οι
αναρτήσεις μας για την Παλαιστίνη στα κοινωνικά δίκτυα είχαν
τεράστια ανταπόκριση στους υποστηρικτές μας και στο ευρύτερο κοινό στη χώρα μας (5.740.000 reach (& πάνω από 111.000
engagement actions στο fb). Αποτέλεσμα της όλης κινητοποίησης των πολιτών και των οργανώσεων στην Ελλάδα ήταν η
δημόσια ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών με την οποία
εκφράζει την υποστήριξη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε μια λύση δύο κρατών, που σέβεται το δικαίωμα των
Παλαιστινίων στην ύπαρξη ενός Παλαιστινιακού κράτους και τα
σύνορα του 1967 και που πρέπει να υποστηριχθεί από όλη την
διεθνή κοινότητα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Πόλη-Ζήτημα»
179 παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου έχουν παρακολουθήσει
μέχρι σήμερα το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, «Ταξίδι
στην Πόλη-Ζήτημα» στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη,
για να διερευνήσουν πώς είναι η ζωή σε μια κατεχόμενη γη και
να προβληματιστούν πάνω σε θέματα ειρήνης, ασφάλειας και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

© Panos Sinanidis/ActionAid

© Leonidas Panonidis/ActionAid

Η δράση
της ActionAid

Ταξίδι ενσωμάτωσης
(immersion)

Προβολή ντοκιμαντέρ
– Ομιλίες

Τον Μάιο του 2014, 18 Έλληνες Εθελοντές και Ανάδοχοι Παιδιού
ταξίδεψαν στη Δυτική Όχθη, στην περιοχή της Χεβρώνας.
Για μία εβδομάδα φιλοξενήθηκαν από οικογένειες Παλαιστινίων,
έζησαν στις ίδιες συνθήκες με εκείνους και κατάλαβαν τι θα πει
να ζεις υπό στρατιωτική κατοχή.

Παράλληλα, η ActionAid Ελλάς διοργάνωσε Εκδήλωση Αναδόχων
στον πολυχώρο Gazoo στο Γκάζι. Στα πλαίσια της εκδήλωσης
προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Μήνυμα από την Παλαιστίνη», ενώ
συνάδελφοί μας από το γραφείο της Παλαιστίνης --ο Ibrahim
Ibraigheth και η Amani Mustafa--, διεθνείς υπερασπιστές
των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και Ανάδοχοι Παιδιού που
επισκέφτηκαν την κατεχόμενη Παλαιστίνη το Μάιο του 2014
μίλησαν για τα προβλήματα, αλλά και το θάρρος των ανθρώπων
που υπομένουν και αντιστέκονται δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή
την παράλογη κατοχή. Περίπου 1.000 άτομα, Ανάδοχοι και μη,
συμμετείχαν στην εκδήλωση, στέλνοντας με την παρουσία τους
το δικό τους μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό.

«Μπες στη θέση μου:
Παλαιστίνη»
Τον Νοέμβριο του 2014 η ActionAid Ελλάς και οι Έλληνες
Ανάδοχοι που είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα από το ταξίδι στην
Παλαιστίνη, σοκαρισμένοι πάντα από τα όσα είχαν ζήσει εκεί
και από τις εικόνες του πολέμου που ακολούθησε το καλοκαίρι,
οργάνωσαν βιωματική έκθεση στην «Τεχνόπολη» του Δήμου
Αθηναίων στο Γκάζι. Μέσα από μια διαδραστική διαδρομή, τα
1.600 άτομα που επισκέφτηκαν την έκθεση, ταξίδεψαν νοερά ως
τη Χεβρώνα και απέκτησαν μια ιδέα για τη ζωή των Παλαιστινίων,
τη στέρηση της ελευθερίας τους, την απειλή και τον φόβο που
βιώνουν, καθώς και για την ελπίδα και τη δύναμη που κρύβουν
μέσα τους. Η εκδήλωση συγκέντρωσε 100 αναφορές στα επίσημα
μέσα ενημέρωσης.

«Υπάρχει ελπίδα… Η ελπίδα είναι όλοι
αυτοί οι άνθρωποι που αντιστέκονται
τόσα χρόνια… Η ελπίδα είστε όλοι
εσείς που νοιάζεστε και που δεν κλείνετε τα μάτια στην αδικία. Και που δεν
θέλετε να τη συνηθίσετε.»

Πάνος Σινανίδης,
Ανάδοχος Παιδιού

Η ελπίδα για το λαό
της Παλαιστίνης είναι
ο καθένας από εμάς.
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© Jennifer Huxta/Actionaid
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Προτεραιότητα 1:
Γεωργία και
φυσικοί πόροι

Μαζί με 49.000 υποστηρικτές και εθελοντές στην Ελλάδα και
εκατοντάδες χιλιάδες άλλους υποστηρικτές από όλο τον κόσμο
και κατοίκους των κοινοτήτων όπου δουλεύουμε, χτίσαμε γέφυρες αλληλεγγύης μεταξύ ανθρώπων που ζουν σε διαφορετικές
κοινωνίες, με διαφορετικές καθημερινότητες και συνήθειες,
με διαφορετικές ευκαιρίες, αλλά με τα ίδια δικαιώματα και μια
κοινή επιθυμία: να έχουν όλα τα παιδιά και οι οικογένειές τους
τα απαραίτητα εφόδια για μια αξιοπρεπή ζωή.

Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 2.000 τοπικές οργανώσεις,
ώστε να είμαστε κοντά στις κοινότητες με τις οποίες δουλεύουμε
και συμμετέχουμε σε παραπάνω από 100 εθνικά και παγκόσμια
δίκτυα για να δυναμώσουμε τις εκστρατείες μας.

Πώς θα γίνει αυτό; Στην ActionAid δεν υπαγορεύουμε τις λύσεις,
αλλά στηρίζουμε τους ανθρώπους ώστε να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τους βοηθούμε να χρησιμοποιούν τις δικές τους
δυνάμεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δύναμη να αλλάξει
τη ζωή του.

Ας δούμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα…

Για εμάς δε μένει παρά να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί τους.
Κι αυτό, γιατί όλοι μαζί πάντα πετυχαίνουμε περισσότερα…
Το 2014 λοιπόν πετύχαμε πολλά!

© Brian Sokol/ActionAid

Οι επιτυχίες μας
ενάντια στη φτώχεια
και την αδικία

1

Μαζί

Προωθούμε τις βιώσιμες μικροκαλλιέργειες και στηρίζουμε
τις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω
στην καλλιεργήσιμη γη και τους φυσικούς πόρους. Εκπαιδεύουμε
τους αγρότες και τους μικροκαλλιεργητές στη χρήση βιώσιμων
μεθόδων γεωργίας, ανθεκτικών στις κλιματολογικές συνθήκες,
με αποτέλεσμα την αύξηση της σοδειάς τους και τη βελτίωση
της ποιότητας των τροφίμων.
• 160.000 γυναίκες συνειδητοποίησαν καλύτερα τα δικαιώματά
τους σε σχέση με τη γη και τους φυσικούς πόρους και συμμετείχαν σε σεμινάρια που πραγματεύονταν τα δικαιώματά τους.
• 270.000 αγρότες έχουν εκπαιδευτεί να εφαρμόζουν μεθόδους
βιώσιμων καλλιεργειών, ανθεκτικών στο τοπικό κλίμα.
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Νεπάλ
Χάρη στην άσκηση πίεσης, οι γυναίκες
απέκτησαν μεγαλύτερη πρόσβαση στην
καλλιεργήσιμη γη. Οι περιφέρειες ανέπτυξαν ειδικό σχέδιο που ενθάρρυνε την
κοινή ιδιοκτησία της γης και η κυβέρνηση
μείωσε κατά 40% το κόστος μεταγραφής
της γης για τις γυναίκες που ζουν σε απομονωμένες περιοχές.

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

Αιθιοπία
Το 2010, με τη βοήθεια της ActionAid,
ιδρύθηκε ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός Adidewta, στον οποίο παρείχαμε
80 αποικίες μελισσών, υλικό εξοπλισμό, τεχνική κατάρτιση και ανανεώσιμο
κεφάλαιο. Τα 25 μέλη του συνεταιρισμού
απέκτησαν εισόδημα και, μέρα με τη
μέρα, είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. Το
2014 πολλές από τις μέλισσες του συνεταιρισμού αρρώστησαν από τα ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες
12

Ρουάντα
«Επέλεξαν εμάς για να αγοράσουν 2
τόνους φασόλια!»

«Χαίρομαι που η
ActionAid μας κινητοποίησε σε ομάδες και
μας έφερε σε επαφή με
άλλες γυναίκες. Ανταλλάξαμε ιδέες για να
βρούμε λύσεις σε προβλήματα που ήταν κοινά
για όλες μας. Η δική μας
ομάδα, από τον συνεταιρισμό ABAJYAMUGAMBI,
έλαβε σπόρους για φασόλια Mucuna και εκπαιδεύτηκε στις βιώσιμες
καλλιέργειες. Τα προϊόντα μας είναι τόσο καλής
ποιότητας που κερδίσαμε το διαγωνισμό του

Ταϋλάνδη

Αγροτικού Συμβουλίου
της Ρουάντας για την
προμήθεια 2 τόνων φασόλια! Από εμάς θα τα
αγοράσουν! Τώρα οι
οικογένειές μας έχουν
καλή τροφή κι εμείς οι
γυναίκες --για πρώτη
φορά-- έχουμε αποκτήσει εισόδημα… Στα
47 μου χρόνια, έχοντας
χάσει τον άντρα μου,
μπορώ πλέον και είμαι
αυτόνομη. Είμαι μάνα 4
παιδιών και μπορώ να τα
φροντίσω!»

Umuhire Eugenie

τα χρέη μου μειώθηκαν
και η σοδειά μου πολλαπλασιάστηκε! Μετά
παρακολούθησα κι άλλα
σεμινάρια της ActionAid
για τη συλλογή σπόρων,
το μάρκετινγκ και τις
συσκευασίες. Τώρα στην
επιχείρηση οι καλλιέργειές μας είναι 100%
βιολογικές. Έχει αλλάξει
η ζωή μας! Νομίζω πως
κερδίζουμε όλοι: και
οι καταναλωτές και οι
αγρότες και το περιβάλλον!»

ένα πρόγραμμα με καλλιέργειες μικρής κλίμα100% βιολογικές καλλιέργειες και κερκας, ανθεκτικές στο κλίδίζουν όλοι!
μα, μας έδωσε σπόρους
«Μαζί με κάποιους άλκαι μας εκπαίδευσε.
λους αγρότες που είχαν
Τριάντα αγρότες από το
κληρονομήσει χρέη από
χωριό μου παρακολουτους γονείς τους και
θήσαμε το πρόγραμμα
κινδύνευαν να χάσουν
και μάθαμε νέες τεχνιτη γη τους, όπως εγώ,
κές, όπως το οργανικό
ιδρύσαμε την Κοινοτική
κομπόστ. Η παραγωγή
Επιχείρηση Thungthong
μας αυξήθηκε πάνω από
Yangyeun. Παλιά, χρη30% και εκεί που η σοσιμοποιούσαμε χημικά
δειά μας ήθελε 5 μήνες,
για την καλλιέργεια του
τώρα σε 4 είναι έτοιμη!
ρυζιού, νομίζοντας πως
Kanokporn Ditkrachan Παλαιότερα τα χρήματα
έτσι θα είχαμε μεγαλύδεν μας έφταναν για τις
τερη παραγωγή και άρα
ανάγκες μας. Έτσι δαπερισσότερα κέρδη. Το
νειζόμασταν από συγκόστος όμως των χημιγενείς και μετά πιάναμε
κών ήταν αβάσταχτο και
δουλειά στο εργοστάσιο
τα περιθώρια κέρδους
στην πόλη για να επιελάχιστα. Το 2007 παραστρέψουμε τα λεφτά που
κολούθησα ένα σεμινάείχαμε δανειστεί. Έχουριο της ActionAid για τη
με δύο κορίτσια κι ένα
βιολογική καλλιέργεια
αγόρι, αλλά μπορούσαμε
Τανζανία
ρυζιού. Ξεκίνησα αμένα στείλουμε σχολείο
Πώς ένα πρόγραμμα μικροκαλλιεργειών
σως να εφαρμόζω όσα
μόνο τη μία κόρη,ενώ
στέλνει τα παιδιά σχολείο!
είχα μάθει σε ένα μικρό
τα άλλα δύο παιδιά μας
κομμάτι γης. Το κόστος
«Η ActionAid ήρθε πέρσι βοηθούσαν στα χωράπαραγωγής μειώθηκε, τα στο Kisongwa, το χωριό φια. Τώρα μπορούμε να
έσοδα μου αυξήθηκαν,
μας, και μας παρουσίασε καλύψουμε τις ανάγκες
© Paulina Teveli /ActionAid

Οι αγρότες και αγρότισσες είδαν την
παραγωγή τους σε καλαμπόκι να διπλασιάζεται σε σχέση με το προηγούμενο
έτος μετά από την εκπαίδευσή τους από
την ActionAid σε βιώσιμες καλλιέργειες
ανθεκτικές σ το κλίμα του τόπου τους.

στις καλλιέργειές τους και πέθαναν. Οι
μελισσοκόμοι απευθύνθηκαν αρχικά στην
τοπική διοίκηση, της οποίας τα μέλη τους
έκλεισαν την πόρτα- ορισμένοι από τους
εμπόρους των παράνομων ζιζανιοκτόνων
ήταν συγγενείς τους! Έπειτα οι μελισσοκόμοι απευθύνθηκαν στην περιφέρεια, και
πάλι όμως μάταια. Ευτυχώς η ActionAid,
εκτός από τις μέλισσες που τους είχε
δώσει, τους είχε ενημερώσει για τα δικαιώματά τους και πώς να τα διεκδικούν. Τα
μέλη του συνεταιρισμού συσπειρώθηκαν,
υπέβαλαν τα δίκαιά αιτήματά τους και
τελικά εισακούστηκαν.

© ActionAid

Γκάνα
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Ξένες εταιρείες παραγωγής ζάχαρης,
εκμεταλλευόμενες την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Everything But Arms”, το «θολό»
ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας και την
ανοχή ή συνενοχή της τοπικής κυβέρνησης, έδιωξαν βίαια 12.000 ανθρώπους
από τη γη τους. Όταν αυτοί επιχείρησαν
να διαμαρτυρηθούν, οι συνέπειες ήταν
εξίσου, αν όχι και περισσότερο, βίαιες:
ένας ακτιβιστής δολοφονήθηκε, μια έφηβη σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ
δεκατρείς γυναίκες καταδικάστηκαν σε
2,5 χρόνια φυλάκιση. Αυτή τη ζάχαρη, που
14

© Konstantina Strikou/ActionAid

Καμπότζη

Προτεραιότητα 2:
Πολιτική επιρροή
των φτωχών

Σενεγάλη
9.000 κάτοικοι της περιοχής Ndiael είδαν
από τη μια μέρα στην άλλη τη γη τους να
χάνεται. Ξαφνικά «τους την άρπαξε» η πολυεθνική εταιρεία Senhuile Senethanol,
χωρίς ούτε προειδοποίηση ούτε αποζημίωση. Απευθύναμε παγκόσμια έκκληση
και συγκεντρώσαμε περισσότερες από
100.000 υπογραφές – οι 6.868 από την
Ελλάδα. Το θέμα έλαβε τέτοια δημοσιότητα που τελικά η εταιρεία δέχθηκε να
συναντηθεί με την Επιτροπή που έχουν
εκλέξει τα θύματα και η οποία θα μεταφέρει τα αιτήματα των κατοίκων. Ο αγώνας
δεν έχει τελειώσει, αλλά θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να δικαιωθούν.

Διεθνής
επιτυχία
Αποτρέψαμε τις Αρχές των ΗΠΑ από την
επέκταση της παραγωγής βιοκαυσίμων με
βάση το καλαμπόκι. Συγχρόνως αποτρέψαμε μια νέα ενδεχομένως αρπαγή
γης από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
καθώς και την εκτροπή των υδάτινων
πόρων για να ποτίζονται οι σοδειές των
βιοκαυσίμων, αφήνοντας τους κατοίκους
χωρίς νερό.

© Poulomi Basu/ActionAid

© ActionAid

κα Lawliano, 43 ετών

σχεδόν στο σύνολό της καταλήγει στην
ευρωπαϊκή αγορά, δεν τη θέλουμε! Επισκεφτήκαμε τη χώρα με ευρωβουλευτές
και δημοσιογράφους για να διερευνήσουμε το θέμα και να πιέσουμε τους τοπικούς
φορείς. Η εκστρατεία μας ενάντια στην
αρπαγή γης (LandFor) και η έκκλησή
μας για την Καμπότζη συγκέντρωσε
71.300 υπογραφές (6.761 στην Ελλάδα).
Η κυβέρνηση της Καμπότζης για πρώτη
φορά παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα
αρπαγής γης, ενώ έχει συσταθεί ειδική
επιτροπή --με συμμετέχοντες από την ΕΕ,
την κυβέρνηση και τις εταιρείες—για να
εξετάσει τα αιτήματα των αγροτών που
εκδιώχθηκαν από τα χωράφια τους. Οι
υπογραφές δεν είναι απλώς λίγο μελάνι
πάνω στο χαρτί : είναι η ελπίδα ότι τα
θύματα θα λάβουν πίσω τη γη τους ή θα
αποζημιωθούν επαρκώς.

© Tassos Papaioannou/ActionAid

μας και, αν τα πράγματα
πάνε καλά, θα έχω αρκετά για να στείλω όλα τα
παιδιά μου σχολείο. Σας
ευχαριστώ!»
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Μαζί

Ενισχύουμε την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων -και ιδίως
των γυναικών- να ελέγχουν τους δημόσιους φορείς και να τους
καθιστούν υπόλογους για τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν
και ευαισθητοποιούμε τους κατοίκους ώστε να διεκδικούν αυτά
που δικαιούνται.
• 1.000 τοπικές διοικήσεις έλαβαν μέτρα για την αύξηση
της λογοδοσίας προς τις κοινότητες, όπως η παροχή διευκρινίσεων για τις κοινωνικές παροχές, οι διαβουλεύσεις με τους
κατοίκους, η δημιουργία σχεδίων από κοινού και η ανοιχτή και
διαφανής πληροφόρηση.
• Συμμετείχαμε σε 33 συνασπισμούς και εκστρατείες για
τη φορολογική δικαιοσύνη, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη
και ασκώντας πολιτική πίεση.
15

Λεσόθο
Χτίσαμε γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων
και των δημοσίων φορέων εκπαίδευσης,
υγείας και γεωργίας και πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με σκοπό τη βελτίωση της
λογοδοσίας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αφγανιστάν
102 έργα, μεταξύ των οποίων έργα άρδευσης και εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκαν
από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης
σε δύο επαρχίες μετά από πίεση που
άσκησαν οι κάτοικοι μέσω των Κοινοτικών
Συμβουλίων Ανάπτυξης για την εφαρμογή
του Εθνικού Προγράμματος Αλληλεγγύης.
Η ActionAid στήριξε τα κοινοτικά συμβούλια μέσα από προγράμματα ενημέρωσης
και απόκτησης γνώσεων για τα κοινοτικά
ζητήματα και τις κρατικές δεσμεύσεις.
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Βραζιλία

Ζιμπάμπουε

«Μπορείτε να παραμείνετε
στο Passarinho!»

Τι μπορεί να κάνει
μια “Ambuya Marara”

Το 2014 ζητήθηκε από τους 20.000
περίπου κατοίκους του Passarinho, μιας
φτωχής κοινότητας έξω από το Recife,
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα
σε δύο μήνες, καθώς η γη ανήκε στην
εταιρεία Industria e Comercio PréMoldados Nordeste Ltda, η οποία και τη
διεκδικούσε. Η κοινότητα είχε δημιουργηθεί πριν από 40 χρόνια και κάποιες
από τις οικογένειες ζούσαν ήδη εκεί μια
εικοσαετία, θέτοντας έτσι θέμα χρησικτησίας. Ενημερώσαμε τους κατοίκους για τα
δικαιώματά τους και τους συσπειρώσαμε.
Ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης και η υπόθεση
έφτασε στο δικαστήριο, όπου τελικά οι
κάτοικοι δικαιώθηκαν. Μετά την πρώτη
αυτή επιτυχία, η άσκηση πίεσης συνεχίστηκε με τους κατοίκους να διεκδικούν
πλέον επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως για τις γυναίκες, δείχνοντας πως
η συμμετοχή στα κοινά και η κινητοποίηση μπορούν πράγματι να αλλάξουν τις
ζωές των ανθρώπων.

«Με λένε Felistas Tizola,
είμαι 45 ετών και ζω
στο Mabvuku, προάστιο
της πρωτεύουσας Χαράρε.
Μεγαλώνω μόνη μου
3 παιδιά. Οι κάτοικοι εδώ
με φωνάζουν “Ambuya
Marara”, που θα πει
«γιαγιά καθαρίστρια»,
γιατί θέλω να ζούμε
σε ένα καθαρό κι ασφαλές περιβάλλον και
κάνω ό,τι μπορώ για να
το πετύχω. Η κοινότητά
μας έχει πάνω από 5.500
νοικοκυριά και τα σκουπίδια είναι τόσο πολλά

που το 70% των νοικοκυριών μας κινδυνεύει.
Η αυλή μου είχε καταντήσει σκουπιδότοπος
και φοβόμουν ότι
τα παιδιά μου θα πάθουν
χολέρα. Στο παρελθόν,
όταν κάποιοι από εμάς
διαμαρτυρηθήκαμε,
ζητώντας καλύτερες
υπηρεσίες συλλογής
απορριμμάτων, καταλήξαμε δυο μέρες στη
φυλακή. Αυτό όχι μόνο
δεν με σταμάτησε, αλλά
με έκανε να πεισμώσω
ακόμα περισσότερο.
Μαζί με άλλα ενεργά
μέλη της κοινότητας
καταφέραμε τελικά
να πείσουμε το Τοπικό
Συμβούλιο, την Αστυνομία και την Υπηρεσία
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη σημασία
της καθαριότητας.
Εγώ κι άλλες 25 γυναίκες
διοργανώνουμε τακτικές
δράσεις καθαρισμού και
ενημερώνουμε
τους κατοίκους για
τον κίνδυνο μόλυνσης

από τα σκουπίδια, ενώ
το τοπικό συμβούλιο
τώρα μας βοηθάει,
δίνοντάς μας σκούπες,
γάντια, μάσκες και πλαστικές σακούλες για
τα σκουπίδια. Πολλές
από τις χωματερές μετακινήθηκαν. Τώρα πια δεν
κινδυνεύουμε».

Πακιστάν
Η Parveen κερδίζει τον προσωπικό της
αγώνα χάρη στη συλλογική στήριξη!
Η Parveen είναι 48 ετών και έχει τρία
ανήλικα παιδιά. Το 2010 ο άντρας της σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα στο ορυχείο
όπου δούλευε. Σύμφωνα με το Νόμο περί
Ορυχείων του 1923, η Parveen δικαιούταν να λάβει αποζημίωση, αλλά ο άντρας
της, όπως και οι περισσότεροι εργάτες,
δούλευε με μεροκάματο και δεν ήταν δηλωμένος. Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνην
να αποδείξει τι είχε συμβεί και έτσι δεν

© ActionAid

70.000 οικογένειες απέκτησαν πρόσβαση
σε προγράμματα της κυβέρνησης (όπως
κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, συσσίτια και κάρτες
υγείας) μέσα από την συμμετοχή τους σε
κέντρα ενημέρωσης που δημιούργησε η
ActionAid.

© ActionAid

© NayanTara Gurung Kakshapati/ActionAid/ActionAid

Ινδία
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«Ο γιος μου τώρα μπορεί
να επιστρέψει στο σχολείο. Χωρίς τη δική σας
βοήθεια, δεν θα τα είχα
καταφέρει…», μας είπε συγκινη-

μένη.
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Ζάμπια
Εκστρατεία
για τη
Φορολογική
Δικαιοσύνη
Σύμφωνα με έρευνα της Eurodad, ενός δικτύου 48 οργανώσεων από 19 ευρωπαϊκές
χώρες, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή πολυεθνικών εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχίζει στις αναπτυσσόμενες χώρες έως 870 δις ευρώ το χρόνο,
χρήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση έργων υποδομής,
όπως κατασκευή δημόσιων σχολείων και
νοσοκομείων! Έχοντας ήδη αναδείξει
το θέμα στο παρελθόν, συνεχίσαμε την
εκστρατεία μας για τη φορολογική δικαιοσύνη (Tax Power Campaign), καταβάλλοντας συντονισμένες προσπάθειες σε
ολόκληρη την Αφρική, με αποτέλεσμα οι
αφρικανικές κυβερνήσεις να δεσμευτούν
να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους για
τη φορολόγηση των εταιρειών. Παράλληλα, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που μας
δίνεται για να αναδείξουμε τα φορολογικά
θέματα, τα οποία και προβάλλουμε στα
μέσα ενημέρωσης. Κάπως έτσι, ήρθε στο
φως η υπόθεση της εταιρείας Associated
British Foods που, μέσω της θυγατρικής
της στη Ζάμπια,’κατάφερε’ να αποδώσει
φόρο στην κυβέρνηση της Ζάμπιας μικρότερο από 0,5% επί των κερδών της!

Προωθώντας τη φορολογική δικαιοσύνη,
αναδείξαμε την περίπτωση της Vedanta,
μεταλλευτικής εταιρείας-κολοσσού με
έδρα το Λονδίνο και ιδιοκτήτριας της
Zambian Konkola Copper Mines (KCM),
κινητοποιώντας τους Activista και
προβάλλοντας την υπόθεση στα ΜΜΕ. Ο
Υπουργός Ορυχείων, Ενέργειας και Νερού
της Ζάμπια συναντήθηκε μαζί μας και
ζήτησε βοήθεια στην ανάπτυξη αποτελεσματικής μεταλλευτικής πολιτικής, ενώ ο
Διευθύνων Σύμβουλος της KCM δεσμεύτηκε για περισσότερη διαφάνεια. Επίσης,
πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το κεντρικό κατάστημα
της τράπεζας Barclay’s στη Λουσάκα.
Παράλληλα η ActionAid κινητοποίησε
53.000 υποστηρικτές στη Μεγάλη Βρετανία, ασκώντας πίεση στην τράπεζα η οποία
προωθούσε τη φοροαποφυγή διαφημίζοντας τις επενδύσεις σε «φορολογικούς
παραδείσους» της Αφρικής. Η Barclay’s
δεσμεύτηκε να σταματήσει την πρακτική
που ακολουθούσε και άλλαξε μάλιστα την
ιστοσελίδα της, σταματώντας να διαφημίζει τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σε χώρες της Αφρικής.

Προτεραιότητα 3:
Εκπαίδευση

© Jennifer Huxta/Actionaid

μπορούσε να εισπράξει την αποζημίωση.
Με το θάνατο του πατέρα και συζύγου,
η οικογένεια της Parveen βρέθηκε σε
οικονομική δυσχέρεια και ο μεγάλος γιος
αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο
για να βρει δουλειά.
Με αφορμή το ατύχημα, οι εργάτες του
Ορυχείου δημιούργησαν Σωματείο Εργαζομένων και η ActionAid τους ενημέρωσε
για τα δικαιώματά τους και πώς να τα διεκδικήσουν. Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήσαμε και με τις γυναίκες, τις οποίες
ενδυναμώσαμε μέσα από συζητήσεις και
σεμινάρια. Η Parveen, με τη στήριξη του
Σωματείου και της ActionAid, συναντήθηκε με τις Κυβερνητικές Αρχές, κατάφερε
να αποδείξει –μέσα από μαρτυρίες- ότι
ο άντρας της είχε χάσει τη ζωή του σε
εργατικό ατύχημα και έλαβε τη νόμιμη
αποζημίωση, ανοίγοντας το δρόμο για την
περαιτέρω καταβολή αποζημιώσεων στις
οικογένειες των θυμάτων.

3

Μαζί

Εργαζόμαστε στις φτωχότερες κοινότητες για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα όλων των παιδιών και των νέων και να τους
εξασφαλίσουμε πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση. Χάρη στην
άσκηση πίεσης και τις εκστρατείες μας, το Μπαγκλαντές, η Βραζιλία, το Μαλάουι, η Νιγηρία και η Σομαλιλάνδη ενσωμάτωσαν
όλα ή ορισμένα από τα 10 βασικά δικαιώματα στην εθνική τους
πολιτική για την παιδεία.
• 3.300 σχολεία σημείωσαν πρόοδο σε δύο ή περισσότερα από
τα 10 βασικά δικαιώματα του προγράμματος για την Προώθηση
των Δικαιωμάτων στα Σχολεία, όπως π.χ. δωρεάν ποιοτική,
υποχρεωτική εκπαίδευση, καταρτισμένοι δάσκαλοι, εξάλειψη
διακρίσεων, καταπολέμηση βίας και επαρκείς σχολικές δομές.
• 210.000 νέοι κινητοποιήθηκαν μέσα από πλατφόρμες της
ActionAid για να καταπολεμήσουν μαζί τη φτώχεια και την
αδικία.
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Ταϋλάνδη

Το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε για
επιπλέον δασκάλους στις αγροτικές
περιοχές μετά από έρευνα και σχετικές
εισηγήσεις που καταθέσαμε σχετικά με το
δυσανάλογο αριθμό δασκάλων-μαθητών.

Σύμφωνα με την πολιτική του Υπουργείου
Παιδείας που ψηφίστηκε το 2011, σχολεία
με λιγότερους από 120 μαθητές έπρεπε να
κλείσουν ή να συγχωνευθούν με άλλα, με
αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να διακόπτουν τη φοίτησή τους λόγω απόστασης.
Στηρίξαμε τα μικρά σχολεία και, σε συνεργασία με το Δίκτυο Μικρών Σχολείων,
αναπτύξαμε ένα πιλοτικό μοντέλο, όπου
η κοινότητα συμμετέχει στη σχολική
διαχείριση. Έτσι τα μικρά σχολεία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας
και παρέχουν πρακτική εκπαίδευση (π.χ.
βιολογικές καλλιέργειες, υφαντουργία,
εκτροφή γουρουνιών για παραγωγή βιοαερίου), την οποία οι μαθητές μπορούν να
εφαρμόσουν στα σπίτια τους.

Μπαγκλαντές
Με 5 διαφορετικές εστίες στην Νάκα,
συνεχίσαμε το πρόγραμμα των Happy
Homes, στα οποία φιλοξενούνται συνολικά 150 κορίτσια, ηλικίας 7-18 ετών, που διαφορετικά θα βρίσκονταν στους δρόμους.
Στα Happy Homes νιώθουν ασφάλεια,
δέχονται ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη,
παρακολουθούν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και πηγαίνουν σχολείο: το
2014 και τα 150 κορίτσια προβιβάστηκαν
στην επόμενη τάξη! Το σημαντικότερο
όμως είναι ότι στα Happy Homes έχουν
βρει το σπίτι τους και μπορούν και κάνουν
όνειρα για το αύριο…
Πριν από πέντε χρόνια, η Salma Akter
Kanta ζούσε με τη μητέρα της και τον
αδερφό της στους δρόμους. Η κάθε μέρα
ήταν ένας αγώνας επιβίωσης. Σήμερα ζει
στο Happy Home με άλλα 29 κορίτσια. Είναι πλέον 16 χρονών, πηγαίνει σχολείο και
έχει τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία
στην τάξη της. Της αρέσουν τα μαθηματικά
και θέλει να γίνει γιατρός για να σώζει
τους συνανθρώπους της.
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Ινδία
«Δε χρειάζεται να ανησυχώ, αν θα έχω φαγητό
ή ρούχα. Έχω ένα μέρος
να κοιμάμαι ασφαλής και
όλοι εδώ μου φέρονται
καλά. Τα κορίτσια είναι
σαν αδερφές μου. Νιώθω ότι μπορώ να πετύχω
τα πάντα!»

Η αποστομωτική απάντηση μιας 13χρονης
Οργανώσαμε σεμινάρια, όπου συζητήσαμε
με τα παιδιά για το θέμα των διακρίσεων
λόγω κοινωνικής κάστας, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων, για τα συνταγματικά δικαιώματα κτλ., ενώ τα παιδιά
ανέλυαν τι συμβαίνει και μοιράζονταν
τις εμπειρίες τους και τον αντίκτυπο των
πράξεών τους. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση της 13χρονης Manjula που,
επειδή ανήκε σε κατώτερη κάστα, δεν την
άφηναν να πάρει νερό από το πηγάδι στο
δρόμο και απειλούσαν ότι θα τη χτυπήσουν. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, τους
απάντησε ότι το πηγάδι έχει φτιαχτεί από
την κυβέρνηση και άρα ανήκει σε όλους,
κι ότι, αν τη χτυπήσουν, θα τους καταγγείλει στην αστυνομία και το τοπικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν
νομικές κυρώσεις. Κανείς έκτοτε δεν
επιχείρησε να την σταματήσει ξανά!

Το εκπαιδευτικό μας
έργο στην Ελλάδα
Παγκόσμια
Εβδομάδα
Δράσης για
την Εκπαίδευση
Από τα 57 εκατ. παιδιά στον κόσμο που βρίσκονται εκτός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίζεται ότι το 1/3 είναι παιδιά
με κάποια αναπηρία. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η κατάσταση
είναι απογοητευτική, καθώς το 90% των παιδιών με αναπηρία δεν
πηγαίνει καθόλου σχολείο. Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να αλλάξουμε την κατάσταση. Το 2014, περισσότεροι από 39.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στην εκστρατεία μας «Στείλε όλους τους φίλους μου σχολείο!», γράφοντας
επιστολές προς τους πολιτικούς αρχηγούς και στέλνοντας ένα
ηχηρό μήνυμα.
5 εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν μαζί μας στη Ρουάντα και δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην
εκπαίδευση, το οποίο με την επιστροφή τους παρουσίασαν σε
226 συναδέλφους τους. Η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα τριετές
ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί
από 5 χώρες, με στόχο την ευαισθητοποίηση 30.000 εκπαιδευτικών και την πρόσβαση 1 εκατομμυρίου παιδιών σε εκπαιδευτικό
υλικό για το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό κέντρο
«Ένας Κόσμος Άνω
Κάτω»
Το 2014 το εκπαιδευτικό μας κέντρο υποδέχθηκε 4.732 μαθητές
όλων των βαθμίδων από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παρουσιάσαμε
2 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα για την Παλαιστίνη κι ένα
για τη Ρουάντα, που έγιναν αφορμή για προβληματισμό σε σχέση
με το τι συμβαίνει στον κόσμο και παράλληλα μας ενέπνευσαν να
οραματιστούμε έναν πιο δίκαιο κόσμο και να τον διεκδικήσουμε.

Εκπαιδευτική
δανειστική βαλίτσα
«2Π»
Ο «2Π» (Παγκόσμιος Πολίτης) επισκέφτηκε νηπιαγωγεία και δημοτικά σε όλη τη χώρα και μίλησε στα παιδιά για τα ταξίδια του,
καλλιεργώντας τουςέτσι τη συνείδηση του ενεργού πολίτη και
ευαισθητοποιώντας τα γύρω από τα παγκόσμια ζητήματα.

Actionteens
Το 2014, η εθελοντική ομάδα εφήβων Actionteens της ActionAid
Ελλάς που αριθμεί 120 μέλη δημιούργησε έναν πυρήνα 20 εφήβων πρεσβευτών. Ενδεικτική δράση των Actionteens ήταν ένα
σύντομο βίντεο που ετοίμασαν, αντιστεκόμενοι δυναμικά στο
ρατσισμό και σε κάθε είδους κοινωνικό αποκλεισμό.
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Προτεραιότητα 4:
Αντιμετώπιση
καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης

Activista
Ελλάδας
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Το 2014, οι 35 Activista μας, μέλη του διεθνούς δικτύου νέων της
ActionAid, έδωσαν πραγματικά τον καλύτερο και πιο δραστήριο
εαυτό τους! Συμμετείχαν στο River Party, όπου ενημέρωσαν
το κοινό για την εκστρατεία μας κατά της αρπαγής γης στη
Σενεγάλη και συγκέντρωσαν 500 νέους υποστηρικτές. Έλαβαν
μέρος στο Athens Pride, εκφράζοντας την εναντίωσή τους στις
διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι
ομοφυλόφιλοι. Τα Χριστούγεννα διοργάνωσαν το πιο πρωτότυπο bazaar της σεζόν, το One Pretty Thing!, ζητώντας από τους
φίλους και υποστηρικτές της ActionAid να χαρίσουν το αγαπημένο τους ρούχο ή αξεσουάρ, στηρίζοντας με τα έσοδα του bazaar
τους σκοπούς της οργάνωσης. Οι Activista δεν παύουν να μας
εκπλήσσουν ευχάριστα! Τι άλλο να μας ετοιμάζουν άραγε;

4

Μαζί

Συνεργαζόμαστε με μικρότερες τοπικές οργανώσεις για τη
δημιουργία υποδομών ανθεκτικών στις φυσικές καταστροφές,
αλλά και για την ανταπόκριση μέσα σε λίγες ώρες, όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των
πληγέντων. Μένουμε δίπλα στους πληγέντες σε βάθος χρόνου,
δουλεύοντας μαζί για την ουσιαστική ενδυνάμωσή τους και
την αποκατάσταση των ζημιών. Απώτερος στόχος μας είναι να
μπορούν μελλοντικά να ανθίστανται καλύτερα, χωρίς τη βοήθειά
μας.
• Το 2014 ανταποκριθήκαμε σε 29 νέες καταστροφές σε 19
χώρες. Συνεχίσαμε να στεκόμαστε στο πλευρό των Συρίων
προσφύγων, ανταποκριθήκαμε σε 14 πλημμύρες και στηρίξαμε
πάνω από 270.000 άτομα που επλήγησαν από τον ιό Έμπολα
στη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία.
• 43 από τις Κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
ενσωμάτωσαν στρατηγικές μείωσης κινδύνων και προέβλεψαν
κονδύλια στον προϋπολογισμό τους για την υλοποίηση σχετικών έργων.
• Πάνω από 1 εκατ. άτομα δήλωσαν ότι έλαβαν ανθρωπιστική
βοήθεια με τρόπο που σεβόταν τα δικαιώματά τους.
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Έμπολα

Σιέρα Λεόνε

Η εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα
στη Δυτική Αφρική, που οδήγησε σε 11.120
καταγεγραμμένους (επιβεβαιωμένους,
πιθανούς ή ύποπτους) θανάτους και σε
26.993 καταγεγραμμένα (επιβεβαιωμένα,
πιθανά ή ύποπτα) περιστατικά του Έμπολα
στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα
Λεόνε, θα μπορούσε να έχει αποτραπεί.
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge, εν μέρει υπεύθυνη
είναι η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική
που επέβαλε το ΔΝΤ και η μείωση στη
χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγείας. Όταν ξέσπασε η επιδημία,
η Λιβερία είχε μόλις 51 γιατρούς για 4,5
εκατ. κατοίκους και η Σιέρα Λεόνε 136 για
πληθυσμό 5,5 εκατ.

Διανείμαμε ενημερωτικό υλικό στις τοπικές γλώσσες για τους τρόπους προστασίας
από τον ιό, ετοιμάσαμε ενημερωτικά μηνύματα που ακούστηκαν στο ραδιόφωνο
και πραγματοποιήσαμε επισκέψεις από
σπίτι σε σπίτι, ιδίως στις απομονωμένες
περιφέρειες. Παρείχαμε τροφή και είδη
υγιεινής σε οικογένειες που βρίσκονταν
σε καραντίνα, δέματα επιβίωσης στους
ασθενείς που έπαιρναν εξιτήριο από το
νοσοκομείο και ιατρικό εξοπλισμό στους
επαγγελματίες του κλάδου υγείας. Η προσέγγισή μας επικεντρώθηκε στις γυναίκες, αφού οι γυναίκες φροντίζουν, κατά
κανόνα, τα άρρωστα μέλη της οικογένειας.
Έτσι, τους δείξαμε πώς να προστατεύονται
οι ίδιες και πώς να αναγνωρίζουν έγκαιρα
τα συμπτώματα του ιού.

Συνεχίσαμε το έργο μας στους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί στην
Ιορδανία και το Λίβανο, προσφέροντας
ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη σε
71.178 Σύριους πρόσφυγες.
• 59.645 άτομα έλαβαν είδη πρώτης
ανάγκης και ένα μικρό χρηματικό ποσόν
για την κάλυψη βασικών αναγκών.
• 2.357 ενήλικες και 1.213 παιδιά έλαβαν
ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
• 110 ευάλωτα παιδιά συμμετείχαν σε
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.
• 724 πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους
γυναίκες, συμμετείχαν σε προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και
έλαβαν τα πρώτα υλικά για να ανοίξουν
μικρές επιχειρήσεις. Δημιουργήσαμε
επίσης γυναικείους συνεταιρισμούς
απόκτησης δεξιοτήτων, ώστε οι γυναίκες-μέλη να μην αισθάνονται δέσμιες
της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά
σταδιακά να νιώθουν πλέον αυτόνομες
και αυτάρκεις.
Οι πρόσφυγες που έχουμε προσεγγίσει
αναφέρουν ότι εξαιτίας της τακτικής της
ActionAid, να συνεργάζεται απευθείας
με πρόσφυγες εθελοντές που ζουν στους
καταυλισμούς, έχουν επωφεληθεί οι πιο
απομονωμένες οικογένειες στις οποίες δεν είχε φτάσει άλλη ανθρωπιστική
βοήθεια και ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά
το κλίμα συνοχής μέσα στον καταυλισμό.
Το 98% αναφέρει επίσης ότι χάρη στις
δραστηριότητες της ActionAid, η ψυχική
τους υγεία έχει βελτιωθεί.
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Συρία

Η ζωή της Bizma και
της Nagwa τότε και τώρα
«Δε θα ξεχάσω ποτέ
εκείνη την ημέρα. Ήταν
7 Ιανουαρίου του 2013.
Το σπίτι μας καταστράφηκε ολοσχερώς κι εκεί
κατάλαβα ότι έπρεπε
να φύγουμε».
Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία της Bizma.
Πήρε τα πέντε της παιδιά κι έφυγε
για την Ιορδανία μαζί με την αδερφή της
Nagwa και τα τέσσερα παιδιά της Nagwa.
Οι άντρες τους έμειναν πίσω να φροντίσουν τους ηλικιωμένους γονείς τους.
Δεν ξέρουν τι έχουν απογίνει.

«Ήμαστε νοικοκυρές.
Δεν είχαμε δουλέψει
ποτέ με αμοιβή
στη ζωή μας, τα χρήματα
«Η ζωή είναι δύσκολη.
τα έφερναν οι σύζυγοί
Χάσαμε ξαφνικά τα πάμας. Πριν από δύο ημέρες
ντα. Ο μικρός μου γιος
φτιάξαμε τα μαλλιά και
είδε να σκοτώνουν δύο
άντρες μπροστά στα μά- το μακιγιάζ όλων
τια του. Τα βράδια βρέχει των γυναικών που
ακόμα το κρεβάτι του…» θα πήγαιναν σε κάποιον
αρραβώνα. Τώρα που
Για να τις βοηθήσει να σταθούν στα πόδια
τους, η ActionAid διοργάνωσε ένα τρίμηνο έχουμε δουλειά πιστεύσεμινάριο κομμωτικής και αισθητικής για
ουμε ότι η ζωή μας
20 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και
θα βελτιωθεί και θα
οι δύο αδερφές. Στο τέλος, έλαβαν
περίπου 750 δολάρια η καθεμία για να
μπορέσουμε να προαγοράσουν ό,τι χρειάζονταν προκειμένου
σφέρουμε ένα καλύτερο
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.
μέλλον στα παιδιά μας».
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Προτεραιότητα 5:
Γυναίκες και
κορίτσια

Γάζα
Μέχρι στιγμής έχουμε στηρίξει 10.833
άτομα, δίνοντας προτεραιότητα στις γυναίκες και τα παιδιά. Παρείχαμε τρόφιμα
και είδη πρώτης ανάγκης, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να ανατρέξετε στο Top Story της
έκθεσής μας.
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Τον Ιούνιο του 2014 ξέσπασε επιδημία
χολέρας σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι τα
τέλη του έτους είχαν καταγραφεί 28.953
κρούσματα και 243 άνθρωποι είχαν χάσει
τη ζωή τους. Σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της χώρας ενημερώσαμε τις κοινότητες για την πρόληψη της
ασθένειας, πραγματοποιώντας επισκέψεις
κυρίως σε σχολεία και τονίζοντας την
ανάγκη τήρησης της προσωπικής υγιεινής
και της καθαριότητας του περιβάλλοντος.
Κανένα ευτυχώς από τα παιδιά του Προγράμματος Αναδοχής δεν μολύνθηκε.

5

Μαζί

Στηρίζουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια ώστε να έχουν οι ίδιες
τον έλεγχο του σώματός τους και να διεκδικούν το δικαίωμά
τους σε μια ζωή χωρίς βία. Προωθούμε τη γυναικεία απασχόληση,βοηθώντας τις γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους
(π.χ. γη, εργαλεία και δάνεια) και την αναγνώριση που τους
αξίζει για τη μη αμειβόμενη φροντίδα που προσφέρουν.
• Σε 23 χώρες, το κράτος και οι κυβερνήσεις έλαβαν μέτρα για
την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη βία.
• Από πλευράς των κοινοτήτων, ελήφθησαν 480 πρωτοβουλίες
για τη διακοπή παραδοσιακών πρακτικών που βλάπτουν τις
γυναίκες και τα κορίτσια.
• 47.000 γυναίκες απέκτησαν περισσότερο έλεγχο στο εισόδημα
της οικογένειάς τους και μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη.
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47 γάμοι κοριτσιών σε νεαρή ηλικία εμποδίστηκαν με επιτυχία από τις ομάδες επαγρύπνησης που δημιουργήσαμε ενημερώνοντας για τις αρνητικές επιπτώσεις της
συγκεκριμένης πρακτικής στην υγεία και
τη ζωή των κοριτσιών. Επίσης, ασκήσαμε
πίεση στην κυβέρνηση και δημιουργήσαμε τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για την
καταγγελία περιστατικών βίας κατά των
γυναικών και γάμων σε νεαρή ηλικία.

Νεπάλ
Παιδιά της περιοχής Chapagaun τρέφονται σωστά, λαμβάνουν την κατάλληλη
φροντίδα και εξοικειώνονται με το
μαθησιακό περιβάλλον από μικρή ηλικία
χάρη στον κοινοτικό παιδικό σταθμό που
δημιουργήσαμε. Οι μητέρες τους έχουν
πλέον περισσότερο χρόνο και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα
ανάπτυξης δεξιοτήτων και να εργαστούν,
χωρίς να ανησυχούν για την υγεία και τη
φροντίδα των παιδιών τους και ενισχύοντας έτσι το οικογενειακό εισόδημα.
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Μπαγκλαντές
Η εμψυχωτική ιστορία της Ganga Dasi
Σήμερα, η Ganga Dasi από τη Shatkhira
έχει τις δικές της επιχειρήσεις: καλλιεργεί και πουλάει λαχανικά, έχει δικά της
ζώα και κότες, ενώ σκέφτεται να ανοίξει
κι ένα μαγαζί με τσάι. Ωστόσο, στο παρελθόν τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά.
Όταν πέθανε ο άντρας της, την πλησίασε
ερωτικά ένας συγχωριανός της. Εκείνη
του αρνήθηκε κι έτσι ο άνδρας –εξαγριωμένος-- την έσυρε έξω από το σπίτι της,
της πέταξε οξύ στο πρόσωπο και μετά
εξαφανίστηκε. Η Ganga δέχθηκε ιατρική
φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και
συμμετείχε σε σεμινάριο της ActionAid
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
των επιθέσεων με οξύ. Στη συνέχεια, με
τη βοήθεια της ActionAid εκπαιδεύτηκε,
πήρε δάνειο και ξεκίνησε την επιχείρησή
της. Τώρα πλέον βοηθάει και άλλες από
τις 163 γυναίκες της κοινότητας που έχουν
πέσει θύματα ανάλογων επιθέσεων να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να γίνουν
αυτάρκεις, μαθαίνοντάς τους να ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

«Κάνω το όνειρό μου
πραγματικότητα…», δηλώνει

η ίδια.

Ζάμπια
«Ξαφνικά, πλέκοντας καλάθια
αποκτήσαμε εισόδημα!»
«Δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα
βγάζαμε χρήματα πλέκοντας καλάθια! Στο
παρελθόν δεν μπορούσαμε να καλύψουμε
ούτε καν τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς μας. Ακόμα και το φαγητό μας ήταν
λίγο... Ξέραμε όμως να πλέκουμε καλάθια… Η ActionAid δημιούργησε κάποιες
ομάδες αυτοβοήθειας και μας έφερε σε
επαφή με ένα εκπαιδευτικό κέντρο για
να τελειοποιήσουμε τις δεξιότητές μας.
Τώρα φτιάχνουμε παραδοσιακά καλάθια,
στρώματα από καλάμια, τσάντες κ.α. και
τα πουλάμε, αποκτώντας έτσι κάποιο εισόδημα. Όχι μόνο καλύπτουμε τις ανάγκες
μας, αλλά μπορώ να πληρώνω τα σχολικά
δίδακτρα για τα πέντε παιδιά μου και να
τους αγοράζω βιβλία και γραφική ύλη.
Συνολικά, 23 οικογένειες έχουμε επωφεληθεί από αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία». Sianga Maimbolwa, 34 ετών, χωριό
Lyamutinga.

© ActionAid

Πακιστάν

© ActionAid

Πιέσαμε την κυβέρνηση να αναγνωρίσει
τη μη αμειβόμενη εργασία των γυναικών
και να αυξήσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού που προορίζονται για την
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και τη
δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων για
παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε οι μητέρες τους να μπορούν να εργάζονται.

Πέρσι διοργάνωσα η ίδια
7-8 αντίστοιχα σεμινάρια στο χωριό μου, ενώ
φέτος επισκέπτομαι 10
οικογένειες που θέλουν
να μάθουν να φτιάχνουν
οργανικό λίπασμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που
μαθαίνω νέα πράγματα
και τα εφαρμόζω στην
πράξη».

© Luigi Baldelli/ActionAid

Ρουάντα

Γουατεμάλα
Βιολογικές καλλιέργειες
Η Olga Marina Asig Bol, 35 ετών,
παρακολούθησε σεμινάριο της ActionAid
στο Petèn με θέμα τις βιολογικές
καλλιέργειες:

«Έκανα πράξη όσα έμαθα στο σεμινάριο και
αντί για χημικά, χρησιμοποίησα οργανικό
λίπασμα. Η γη μου τώρα
παράγει περισσότερα
και καλύτερα προϊόντα,
ενώ παράλληλα εξοικονομώ χρήματα, αφού τα
χημικά λιπάσματα που
χρησιμοποιούσα παλαιότερα είναι πολύ ακριβά.

Βιετνάμ
«Βρήκα τη δύναμη
να αλλάξω τη ζωή μου»

«Από παιδί έχω γνωρίσει τη βία σε όλες της
τις μορφές. Οι γονείς
μου δε με ήθελαν, επειδή ήμουν κορίτσι, και
με έδωσαν σε μια οικογένεια που ήταν άτεκνη. Θυμάμαι την πείνα
που ένιωθα. θυμάμαι
το σώμα μου μονίμως
πρησμένο από το ξύλο.
Αργότερα παντρεύτηκα

κι έκανα 3 κόρες. Έτρεμα τι θα τους συμβεί. Ο
άντρας μου ήθελε αγόρι
και οι δικοί του τού έλεγαν να βρει ερωμένη μήπως και κάνει γιο. Είχα
δυσκολίες στο γάμο μου:
ο άντρας μου και η οικογένειά του μου φώναζαν,
με χτυπούσαν, με απειλούσαν. Μόνο τα παιδιά
μου με κρατούσαν στη
ζωή.
Μέσα από τα προγράμματα της ActionAid για
τα δικαιώματα των γυναικών, διαπίστωσα ότι
και άλλες γυναίκες είχαν
παρόμοια προβλήματα κι
έλαβα ψυχολογική υποστήριξη. Προσπάθησα να
πείσω τον άντρα μου να
παρακολουθήσει το πρόγραμμα, του μιλούσα,
όταν ήταν σε καλή διάθεση, και τώρα σιγά-σιγά
με σέβεται, έχει πάψει
να με κακομεταχειρίζεται. Μακάρι καμία γυναίκα να μη γνωρίσει τη βία
στη ζωή της».

Nguyen thi Thuy
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«Χόρεψε
τη διαδρομή
μου»

© Tassos Papaioannou/ActionAid

© Manolis Samarakis/ActionAid

© Manolis Samarakis/ActionAid

Αναδοχή
Παιδιού

Δράση αλληλεγγύης
για την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας
Το Σάββατο 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πάνω
από 500 άτομα, κρατώντας πανό και χρωματιστά μηνύματα αλληλεγγύης, συμμετείχαμε σε μια αξέχαστη δίωρη βόλτα στο κέντρο
της Αθήνας, χορεύοντας στους ρυθμούς της ομάδας κρουστών
Batala. Με αφετηρία μας την πλατεία Μοναστηρακίου, περάσαμε
από στενά της Αθήνας όπου καθημερινά γυναίκες υφίστανται βία
και ρατσισμό, δηλώνοντας με την παρουσία μας ότι γνωρίζουμε
το πρόβλημα, συμπάσχουμε με τις γυναίκες αυτές και είμαστε
πλάι τους για να αλλάξουμε την κατάσταση...
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Το 96% των πόρων της ActionAid Ελλάς (που αντιστοιχεί
σε 7.695.943 ευρώ) προέρχεται από το πρόγραμμα Αναδοχής
Παιδιού. Το 2014, 31.254 Ανάδοχοι Παιδιού (μεταξύ των οποίων
και 181 σχολεία!) υποστήριξαν αντίστοιχο αριθμό παιδιών
στις πιο φτωχές κοινότητες σε όλο τον κόσμο με 72 λεπτά
την ημέρα. Παράλληλα, είχαμε τη χαρά να ολοκληρώσουμε
το έργο μας σε 3 κοινότητες στο Μπαγκλαντές, την Καμπότζη και
το Νεπάλ και να αποχωρήσουμε, μετά από πολύχρονη παρουσία,
έχοντας επιτύχει τον απώτερο στόχο μας: να φέρουμε θετική και

βιώσιμη αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων σε βαθμό που
να μην είναι πλέον απαραίτητη η παρουσία μας. Τώρα μπορούμε
να μεταβούμε στην επόμενη κοινότητα, ακολουθώντας πάντοτε
την ίδια φιλοσοφία...
Το 2014, η ActionAid Ελλάς δραστηριοποιήθηκε σε 19 χώρες και
57 κοινότητες, ενώ ήταν το πρώτο γραφείο της ActionAid
διεθνώς που πρόσθεσε τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη
στο πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού.
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Τη χρονιά που μας πέρασε συμπληρώσαμε 4 χρόνια από το πρώτο εθελοντικό ταξίδι αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στην
Κένυα στα τέλη του 2010. Έκτοτε 450 Ανάδοχοι Παιδιού όλων
των ηλικιών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν
ταξιδέψει μαζί μας σε διάφορες χώρες σε άλλα 11 ταξίδια (Γκάνα,
Ρουάντα, Αιθιοπία, Βιετνάμ, Σιέρα Λεόνε, Μπαγκλαντές, Μοζαμβίκη και Παλαιστίνη), προσφέροντας ανεκτίμητη έμπρακτη αλληλεγγύη στις απομονωμένες, μα πάντοτε φιλόξενες κοινότητες.
Ειδικότερα, το 2014:
• Τον Ιούλιο του 2014, 41 Ανάδοχοι ταξίδεψαν στην κοινότητα
Kishushe της Κένυας, πραγματοποιώντας έργα ύδρευσης
συνολικού μήκους 21 χλμ. που θα ωφελήσουν τους 4.500
κατοίκους και τα λιγοστά τους ζώα.

Το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού της ActionAid λειτουργεί με
επιτυχία πάνω από 40 χρόνια. Σήμερα, 400.000 Ανάδοχοι Παιδιού από όλο τον κόσμο στηρίζουν το έργο μας σε 400 από τις
πιο φτωχές κοινότητες παγκοσμίως.
Η ActionAid συνεργάζεται με μικρότερες τοπικές οργανώσεις, το
προσωπικό και οι εθελοντές των οποίων ζουν στις ίδιες κοινότητες με τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έτσι
γνωρίζουν καλά τις ανάγκες τους και με ποιον τρόπο μπορούν να
καλυφθούν.
Ο Ανάδοχος αναπτύσσει μια προσωπική σχέση με το παιδί, λαμβάνοντας φωτογραφίες, ζωγραφιές και μηνύματα του παιδιού,
καθώς και εκθέσεις του τοπικού γραφείου της ActionAid σχετικά
με τα έργα που πραγματοποιούνται στην κοινότητα. Αντίστοιχα,
μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, γράφοντάς του γράμματα ή
πηγαίνοντας να το επισκεφτεί. Δεδομένου ότι τα ερεθίσματα αυτών των παιδιών είναι ελάχιστα, η χαρά που νιώθουν ακόμα και
με μια απλή καρτ ποστάλ από τον Ανάδοχό τους είναι τεράστια.
Τα χρήματα της Αναδοχής δεν τα εισπράττει το παιδί προσωπικά
ή η οικογένειά του. Οι κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται η ActionAid ανήκουν στις φτωχότερες του πλανήτη. Εκεί
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δεν έχουν αξία τα χρήματα, που εξάλλου θα οδηγούσαν τους
κατοίκους σε έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης από την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά αντίθετα η ύπαρξη βασικών υποδομών (όπως
σχολεία, κέντρα υγείας, αρδευτικά κι αντιπλημμυρικά έργα κτλ.),
η ενημέρωση των κατοίκων (ώστε να συνειδητοποιήσουν π.χ. την
αξία της εκπαίδευσης, να μάθουν ποια είναι τα δικαιώματά τους
και να τα διεκδικήσουν σωστά κτλ.) και η παροχή τεχνογνωσίας
και δεξιοτήτων (π.χ. προγράμματα στήριξης μικροκαλλιεργητών,
προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών και κοριτσιών) ώστε η
αλλαγή στις ζωές τους να είναι ουσιαστική και βιώσιμη.
Το 72% της εισφοράς μέσω της Αναδοχής πηγαίνει στην κοινότητα του παιδιού για τη δημιουργία έργων και τη στήριξη των
κατοίκων, ενώ το 28% χρηματοδοτεί την ActionAid Ελλάς, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και την προσπάθειά μας να βρούμε
νέους υποστηρικτές.
Το παιδί που στηρίζεις με το πρόγραμμα Αναδοχής είναι το δικό
σου «παράθυρο» στον κόσμο και στα έργα που εκτελούνται στην
περιοχή όπου ζει. Παράλληλα, με έναν τρόπο μαγικό που οφείλεται στην προσωπική επικοινωνία, το παιδί αυτό γίνεται τελικά
«το δικό σου παιδί». Χαίρεσαι που το βλέπεις να μεγαλώνει και
να παίρνει το δρόμο του…

Παράλληλα, επισκέφτηκαν άλλες ομάδες γυναικών που είχαν
παρακολουθήσει προγράμματα αλφαβητισμού και τώρα διαθέτουν τον δικό τους συνεταιρισμό, καθώς και τα Happy Homes,
όπου ορφανά παιδιά έχουν βρει καταφύγιο και μπορούν να
διανυκτερεύσουν και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εμπειρία τους, όπως μας την περιέγραψαν, ήταν
πολύ δυνατή:

«Βλέπεις ότι κάτι αλλάζει, το βλέπεις
στα πρόσωπά τους. Αλλάζει ο τρόπος
που μιλάνε για τους εαυτούς τους,
κυρίως οι γυναίκες. Νιώθουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν μια καινούρια
ζωή, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά
τους, για τις ίδιες. Υπάρχει ελπίδα…
Και τη βλέπεις!»

Ευτυχία Ξανθουδάκη.

Η ActionAid αποχωρεί από τη συγκεκριμένη κοινότητα. Μπορεί
να μην έχει πια δουλειά στην Γκαϊμπάντα, αλλά θα έχουν δουλειά
2.000 γυναίκες και αύριο τα παιδιά τους. Τι πιο ελπιδοφόρο!

© Giorgos Anestopoulos/ActionAid

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Αναδοχής Παιδιού

Τον Δεκέμβριο του 2014 η ομάδα των εθελοντών που είχαν
ταξιδέψει στην Κένυα“Sawa Sawa” (που σημαίνει ‘Όλα Καλά!’),
οργάνωσε πάρτυ και έκθεση φωτογραφίας με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για την κατασκευή ενός συστήματος συλλογής
βρόχινου νερού που θα ωφελήσει πάνω από 600 παιδιά της
επαρχίας Marafa στην Κένυα. Στο πάρτυ έσπευσαν φίλοι και εθελοντές που γέμισαν το χώρο με κέφι, χαμόγελα και αναμνήσεις
από τα ταξίδια τους.

• Το Νοέμβριο του 2014, 23 Ανάδοχοι ταξίδεψαν στην κοινότητα Γκαϊμπάντα του Μπαγκλαντές, με σκοπό να κατασκευάσουν ένα κτίριο που θα στεγάσει τον γυναικείο συνεταιρισμό, δίνοντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να εκθέτουν και
να πωλούν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά.

© Manolis Samarakis/ActionAid

© Tassos Papaioannou/ActionAid

© Tassos Papaioannou/ActionAid

Εθελοντικά ταξίδια αλληλεγγύης
και ενσωμάτωσης
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• Τον Μάιο του 2014, 18 Ανάδοχοι ταξίδεψαν στη Δυτική Όχθη
της Παλαιστίνης, και συγκεκριμένα στη Χεβρώνα, που βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ισραηλινού στρατού. Επί
μία εβδομάδα φιλοξενήθηκαν στα σπίτια των Παλαιστινίων,
άκουσαν τις ιστορίες τους και διαπίστωσαν τα προβλήματα
με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Έφυγαν
δίνοντας στους οικοδεσπότες τους την υπόσχεση ότι δεν
θα μείνουν αμέτοχοι και την υπόσχεσή τους την κράτησαν.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο Top Story για
την Παλαιστίνη που περιλαμβάνεται στην παρούσα ετήσια
έκθεση.

Άλλα
προγράμματα
και δωρεές

Μάθε πως μπορείς
να πάρεις μέρος και εσύ
στα εθελοντικά ταξίδια
αλληλεγγύης και
ενσωμάτωσης

Το 2014, έσοδα για το έργο μας προήλθαν από:

Οι Ανάδοχοι καλύπτουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου τα έξοδά τους
για το ταξίδι. Τα έξοδα του κάθε εθελοντή είναι περίπου
1.200 ευρώ και περιλαμβάνουν τα αεροπορικά εισιτήρια,
τη διανυκτέρευση και τη διατροφή.

• Τη συμμετοχή των σχολείων στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα (10.257 €).

Εκτός από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού,
ή και πολλές φορές παράλληλα με αυτό, μαθητές, πολίτες,
φορείς και εταιρείες στηρίζουν το έργο της ActionAid μέσα
από τη συμμετοχή τους σε διάφορα άλλα προγράμματα.

• Δωρεές για τα προγράμματα «Πολίτης του Κόσμου», «Γυναίκες του Κόσμου», «Υποστηρικτής Ζωής» και
«Υποστηρικτής Χώρας» (83.038 €).

© Panos Sinanidis/ActionAid

• Εισφορές για τις έκτακτες εκκλήσεις που απευθύναμε για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα (27.364 €) και
τη Συρία (5.282 €) και την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική (5.739 €).

Κάθε Ανάδοχος καλείται επίσης να καταβάλει 300 ευρώ εισφορά
στην ΑctionAid. Από τα 300 αυτά ευρώ τα μισά διατίθενται για
τα ομαδικά έξοδα του ταξιδιού (πούλμαν, προμήθειες φαγητού
και νερού όσο εργαζόμαστε στην κοινότητα) και τα άλλα μισά
για την ενίσχυση του έργου του γραφείου της ΑctionAid
που μας φιλοξενεί.

© Kyriakos Pissaris/ActionAid

Γιορτή
Αναδόχων
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Στις 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη γιορτή Αναδόχων
στα Γιάννενα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 400 άτομα
που «ταξίδεψαν» νοερά στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες
του πλανήτη μας μέσα από τις αφηγήσεις 3 εθελοντών Αναδόχων
που είχαν βρεθεί παλαιότερα μαζί μας στο Βιετνάμ, τη Γκάνα και
τη Μοζαμβίκη.

• Εισφορές αντί δώρου βάφτισης και γάμου και εισφορές εις μνήμην (5.837 €).
• Εισφορές για το πρόγραμμα Happy Homes στο Μπαγκλαντές (2.548 €).

Ομάδες Αναδόχων που συμμετείχαν σε ταξίδια αλληλεγγύης
και είδαν από κοντά το έργο της ActionAid συγκέντρωσαν με
δική τους πρωτοβουλία χρήματα για έργα που υλοποιήθηκαν
στις χώρες που τους φιλοξένησαν, ανάλογα πάντοτε με τις
ανάγκες των κατοίκων:
• Η παρέα των 5 Αναδόχων που ταξίδεψαν στη Ζάμπια για να συναντήσουν το παιδί που στηρίζουν μέσα
από το πρόγραμμα Αναδοχής συγκέντρωσε το ποσό των 5.600 € για τη δημιουργία χώρων υγιεινής για
τα κορίτσια του σχολείου Muchelenje στην κοινότητα Kalonje.
• Οι εθελοντές που ταξίδεψαν στη Γκάνα το 2013 συγκέντρωσαν το ποσό των 5.031 € για την κατασκευή
πηγαδιού στην κοινότητα Ngarun.
• Συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε το 2013, η ομάδα Αναδόχων “One Love Team” που ταξίδεψε
στη Σιέρα Λεόνε, συγκέντρωσε επιπλέον το ποσό των 1.925 € για την υποστήριξη της αντιμετώπισης
του ιού Έμπολα, που έπληξε τη χώρα.
• Η ομάδα Αναδόχων “Sawa Sawa” που ταξίδεψε στην Κένυα συγκέντρωσε 1.580 € για τη δημιουργία
συστήματος συλλογής βρόχινου νερού για 2 σχολεία στην περιοχή της Marafa.
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Ευχαριστούμε θερμά τους Αναδόχους,
όπως επίσης και τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς που με δική τους πρωτοβουλία
οργανώνουν εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες,
συγκεντρώνοντας χρήματα για τους σκοπούς
της ActionAid!

Το 2014 λάβαμε 144.382 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών και εκπαίδευσης στα σχολεία:
• We Won’t Accept Hunger (40.376 €): τριετές πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2014 σε συνεργασία
με τα γραφεία της ActionAid στην Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γαλλία και με τις οργανώσεις Glopolis
στην Τσεχία και Ekvilib στη Σλοβενία.
• Send my friend to school (47.638 €): τριετές πρόγραμμα σε συνεργασία με την ActionAid
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νιγηρία και με τις οργανώσεις Save the Children στη Ρουμανία και
Entreculturas στην Ισπανία.
• «Ανάπτυξη & Δημοκρατία» (56.638 €): πρόγραμμα που υλοποίησε η Ελληνική Πλατφόρμα
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανάπτυξη, στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την εκστρατεία ενάντια στην αρπαγή γης και
την εκστρατεία κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Ευχαριστούμε για τη σημαντική υποστήριξή τους
μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού:
• Την εταιρεία BIG SOLAR A.E. για τη δωρεά 33.000 €.
• Τον Όμιλο ACHMEA-Interamerican για τη δωρεά 31.152 €.
• Την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ για τη δωρεά 19.800 €.

© Alexandra Stamopoulou/ActionAid

• Το Ίδρυμα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ για τη δωρεά 13.200 €.
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Κατάστημα ActionAid

• Τα Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ για τη δωρεά 6.336 €.

Mε motto το «Κάνε μια στάση, Κάνε μια αλλαγή», λειτουργήσαμε από τον Απρίλιο του 2014 και παράλληλα με το e-shop
το κατάστημα της ActionAid στην Αθήνα. Με τις αγορές τους,
φίλοι και υποστηρικτές της οργάνωσης υποστηρίζουν το δίκαιο
και αλληλέγγυο εμπόριο και συμβάλλουν στην επίτευξη
του αναπτυξιακού μας έργου.

• Την εταιρεία ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ για τη δωρεά 5.280 €.

Η ποικιλία των προϊόντων μας ανανεώνεται και εμπλουτίζεται
διαρκώς με Έλληνες παραγωγούς μικρής κλίμακας από όλη
την χώρα, που παράγουν εδέσματα, ζυμαρικά, γαλακτομικά και
άλλα βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα. Μπορείτε, επίσης,
να βρείτε χειροποίητα προϊόντα από όλο τον κόσμο, ρούχα
της ActionAid, καθώς και διάφορα αξεσουάρ και βιβλία.
Τα συνολικά έσοδα από το κατάστημα και το e-shop
της ActionAid για το 2014 ανήλθαν στο ποσό των 91.823 €.

Και επίσης:
• Το STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION για τη δωρεά 10.000 € για την υποστήριξη των προγραμμάτων μας.
• Το Ίδρυμα Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ για τη δωρεά 10.000 € για το εκπαιδευτικό μας κέντρο «Ένας Κόσμος Άνω Κάτω».
• Το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ για τη δωρεά 8.877 € για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
«Παγκόσμιος Πολίτης» και 6.420 € για τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στη Μοζαμβίκη.
• Την εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για τη δωρεά 5.000 € για το πρόγραμμα μικρο-δανεισμού στην Αιθιοπία.
• Τον Όμιλο Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για την επιχορήγηση μέρους της μισθοδοσίας υπαλλήλου.
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Ενημέρωση
και ΜΜΕ
Μαζί μας
Διάσημοι φίλοι και υποστηρικτές της ActionAid στάθηκαν δίπλα
μας, όπως πάντα αφιλοκερδώς, πρωταγωνιστώντας σε βίντεο,
δανείζοντάς μας τη φωνή τους, τον τηλεοπτικό τους χρόνο, την
εικόνα τους, στηρίζοντας έτσι τις εκστρατείες μας, τα προγράμματά μας και το κατάστημα της ActionAid και προωθώντας τα
μηνύματά μας στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, το 2014 στήριξαν το έργο μας οι:
Θοδωρής Αθερίδης, Δημήτρης Αποστόλου, Κώστας Βαξεβάνης,
Ναταλία Γερμανού, Ναταλία Δραγούμη, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Άλεξ Κάβδας, Ξένια Καλογεροπούλου, Αντώνης Κανάκης,
Κατερίνα Καραβάτου, Γιώργος Καραγκούνης, Σμαράγδα Καρύδη,
Κρατερός Κατσούλης, Locomondo, Λευτέρης Λαζάρου, Κατερίνα
Λέχου, Κωστής Μαραβέγιας, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Παπαδόπουλος, Λυδία Παπαιωάννου, Φίλιππος Πλιάτσικας,
Δημήτρης Σκαρμούτσος, Γιάννης Στάνκογλου, Μαίρη Συνατσάκη,
Μαρία Χούκλη.

Social Media
Xάρη στα social media, προσεγγίζουμε καθημερινά ένα ευρύ
κοινό με άμεσο τρόπο, ακολουθώντας τις νέες πρακτικές και τάσεις που επικρατούν. Ο αριθμός των fans στο Facebook έφτασε
τους 104.470, των followers στο twitter ξεπέρασε τους 5.700 ενώ
δημιουργήθηκε και ένα Instagram κανάλι. Τα κοινωνικά δίκτυα
συνέβαλαν σημαντικά στην επισκεψιμότητα του site μας το 2014,
με αποτέλεσμα το σύνολο των σελίδων που επισκέφθηκαν χρήστες όλο το έτος να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο!

ΜΜΕ
Το 2014 είχαμε 26 αναφορές και συνεντεύξεις στην τηλεόραση,138 στο ραδιόφωνο, 280 σε έντυπα και 1085 σε διαδικτυακά
μέσα στην Ελλάδα.
Επίσης, στην Κύπρο, που δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη της
με το Πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού να έχει εκατοντάδες υποστηρικτές, είχαμε 3 αναφορές και συνεντεύξεις στην τηλεοραση,
2 στο ραδιόφωνο,13 σε έντυπα και 29 σε διαδικτυακά μέσα.
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Κεφάλαιο:
Ενάντια
στον ρατσισμό
Παίρνουμε θέση
κατά του ρατσισμού
232 εκατ. άνθρωποι ζουν μακριά από την πατρίδα τους,
αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Ως λαός, το γνωρίζουμε καλά
αυτό: μέσα σε 2 δεκαετίες (1950-1970) 900.000 Έλληνες μετανάστευσαν, ενώ από το 2010 μέχρι σήμερα 150.000 Έλληνες έχουν
φύγει από τη χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Την ίδια
στιγμή, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα,
αναζητώντας εδώ το δικό τους παράδεισο. Ο παράδεισος
που ονειρεύονται σαφώς δεν περιλαμβάνει τις έννοιες
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας∙ γι’ αυτό και ξοδεύουν όλες
τους τις οικονομίες, διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή τους
προκειμένου να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.
Συνολικά, το 2014 υπολογίζεται ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο, την πιο «θανατηφόρα»
θάλασσα στον κόσμο για τους μετανάστες. Ανάμεσά τους παιδιά
με τις μητέρες τους, νέοι άνθρωποι που προσπαθούσαν
να διαφύγουν τον πόλεμο, τη βία και την πείνα.
Το 90% περίπου των αφίξεων προέρχεται από χώρες προσφυγικών
πληθυσμών, όπως η Συρία (οι Σύριοι ξεπερνούν το 60%
των αφίξεων), το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Σομαλία και η Ερυθραία.
Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να φτάσουν ζωντανοί
στην Ευρώπη και τη χώρα μας δεν είναι εγκληματίες.
Είναι παιδιά, γυναίκες, νέοι, που δραπετεύουν από την φρίκη
του πολέμου, της βίας και της ασιτίας και αναζητούν προστασία,
βοήθεια, εργασία, σεβασμό.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, έχουν καταγραφεί δεκάδες
επίσημα περιστατικά βίας, τα οποία δεν είναι και δεν πρέπει
να αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένα. Η ActionAid, που ως οργάνωση στηρίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και
ενδυναμώνει τους πιο αδύναμους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους και να αποκτήσουν την αξιοπρέπειά τους, δε θα μπορούσε
να σιωπήσει μπροστά στα φαινόμενα ρατσισμού που παρατηρούνται στη χώρα μας.

Το 2014 ξεκινήσαμε στην ActionAid καμπάνια κατά του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας, καλώντας το κοινό να πάρει θέση υπέρ
της αλληλεγγύης. Δημιουργήσαμε τη μικρού μήκους ταινία
«Παίρνουμε θέση», σε σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη,
που κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά
του ρατσισμού. Τον Σεπτέμβριο ακολούθησε νέο βίντεο
της ActionAid,  με τίτλο «Μην τους καταδικάζεις. Άκουσέ τους»,
όπου διάσημοι φίλοι της ActionAid αφηγούνται την ιστορία
που θα μπορούσε να έχει συμβεί σε έναν μετανάστη που βρίσκεται
στην Ελλάδα και μας παρακινούν να ακούσουμε την ιστορία του.
Και τα δύο βίντεο προβλήθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ANT1
και προκάλεσαν 220 δημοσιεύματα έντυπων & ηλεκτρονικών
μέσων, ενώ στο youtube έχουν 47.000 & 157.000 προβολές
αντίστοιχα.
Παράλληλα, οι χιλιάδες Ανάδοχοι Παιδιού και υποστηρικτές μας
στέλνουν το πιο ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας, δηλώνοντας έμπρακτα με τις οικονομίες,
το χρόνο και το ανθρωπιστικό τους ανάστημα την αλληλεγγύη που δε γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα, χρώμα δέρματος,
καταγωγή.
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AFI

Λογοδοσία

Μια εναλλακτική πρόταση
κατά του κοινωνικού και
οικονομικού αποκλεισμού

Για την ActionAid, η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτη
αρχή. Αφορά σε όλες τις ενέργειες και τα επίπεδα
δράσεων της οργάνωσης, με έμφαση:

Η Action Finance Initiative (AFI) είναι μια νέα πρωτοβουλία
της ActionAid Ελλάς που βασίζεται στο βραβευμένο μοντέλο
των μικροπιστώσεων κι έχει ως στόχο να ενδυναμώσει
επαγγελματικά συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί από
την κρίση στην Ελλάδα. Χωρίς να μειώνουμε τους πόρους
ή την ενέργεια που επενδύουμε στο βασικό μας έργο –δηλαδή
τη δράση μας στις πιο φτωχές και περιθωριοποιημένες
περιοχές του κόσμου- το 2014 ξεκινήσαμε την AFI που, μέσα
από την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης,
εξασφαλίζει στους συμπολίτες μας πρόσβαση σε χρηματοδότηση,
βοηθώντας τους να κάνουν πράξη την επιχειρηματική τους ιδέα
και να αποκτήσουν έτσι το δικό τους εισόδημα.

• Στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων με τους οποίους
δουλεύουμε, ώστε όλα τα προγράμματα να αποφασίζονται
από κοινού και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες
των κοινοτήτων.

Εμπνευστής του μοντέλου των μικροπιστώσεων υπήρξε
ο νομπελίστας Μοχάμετ Γιουνούς από το Μπαγκ λαντές
που ίδρυσε την Τράπεζα των Φτωχών, κάνοντας πράξη την πεποίθησή του πως ένα πολύ μικρό δάνειο σε κάποιον φτωχό μπορεί
να έχει εξαιρετικά θετικό και ασφαλή αντίκτυπο. Το μοντέλο
του γνώρισε τέτοια επιτυχία που εξαπλώθηκε σε παραπάνω
από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι,
χάρη στις μικροπιστώσεις, χιλιάδες γυναίκες στις κοινότητες
που δραστηριοποιείται η ActionAid και πάνω από 10 εκατ.
άνθρωποι στις χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν πάρει
τη ζωή τους στα χέρια τους. Στη Γαλλία, η Adie International,
από τους σημαντικότερους μικροπιστωτικούς οργανισμούς
στην Ευρώπη, δημιουργεί 200 νέες θέσεις εργασίας την εβδομάδα!
Το πιλοτικό πρόγραμμα της AFI υλοποιείται με πόρους από
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Solidarity Now και από έναν
Έλληνα ιδιώτη χορηγό από το εξωτερικό, και έχει τη στήριξη
δεκάδων συμβούλων που εργάζονται ως εθελοντές. Μέχρι
στιγμής, 20 συμπολίτες μας έχουν ξεκινήσει ή έχουν κάνει
βιώσιμη τη δική τους μικρή επιχείρηση σε κλάδους όπως
π.χ. ο τουρισμός, η γεωργία και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Η AFI λειτουργεί ως ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική
οργάνωση, συνδιοικούμενη από την ActionAid Ελλάς και
την Adie international. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα www.afi.org.gr
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H ActionAid έχει δεσμευτεί στις παρακάτω διεθνείς
πλατφόρμες λογοδοσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
και ελέγχεται τακτικά:

Διεθνής Χάρτα για τη Λογοδοσία των ΜΚΟ
(INGO Accountability Charter):
18 διεθνείς αρχές για την οργάνωση και
την αποτελεσματικότητα του έργου μας.

• Στη διαρκή (αυτό) αξιολόγηση των ενεργειών μας και
στην προσπάθεια για βελτίωση μέσα από τη συλλογή αξιόπιστων
στοιχείων και αποδείξεων για τον αντίκτυπο των έργων μας.
• Στη διαφάνεια, όχι με την έννοια της απλής παροχής
πληροφοριών, αλλά της διευκόλυνσης της πρόσβασης όλων
των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουμε και του κοινού
στην έγκαιρη και ουσιώδη πληροφορία.

Συνεργασία για τη Διαφάνεια
της Ανθρωπιστικής Βοήθειας
(Humanitarian Accountability Partnership, HAP):
6 αρχές για την παροχή ανθρωπιστικού έργου.

• Στην ανταπόκριση σε τυχόν παράπονα και στην επίλυση
όλων των ερωτήσεων αναφορικά με το έργο μας.
• Στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλους τους
διεθνείς και εσωτερικούς κανονισμούς της οργάνωσης και
της παρακολούθησης των διαδικασιών λογοδοσίας
από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Διεθνής Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια
της Οικονομικής Διαχείρισης
(International Aid Transparency Initiative, IATI):
Πρωτοβουλία για διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατανοητή
πληροφορία αναφορικά με τα έξοδα της οργάνωσης.

People in Aid:
7 διεθνείς αρχές για τη διοίκηση των εργαζομένων και
εθελοντών των οργανώσεων.

Η ActionAid Ελλάς είναι μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη,
του συντονιστικού οργάνου 10 ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης. Η Πλατφόρμα αντιπροσωπεύει
στην Ελλάδα την CONCORD, ένα δίκτυο 2.600 οργανώσεων από όλη την Ευρώπη
για την ανάπτυξη και την επείγουσα βοήθεια. Η CONCORD είναι ο βασικός συνομιλητής
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
για την Ανάπτυξη.
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Οικονομικά
στοιχεία
Έσοδα
2014

Έξοδα
2014

1%
1%

2%

1%

9%

1%

9%

96%

13%
67%

1%
3%
96%

Ανάλυση εξόδων
Ανάλυση εσόδων
από ιδιώτες
7.695.943 €

96%

91.823 €

1%

Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα

88.993 €

1%

94.047 €

1%

38.725 €

1%

Έσοδα από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ActionAid Ελλάς

Ανάλυση εσόδων
Από ιδιώτες

7.998.522 €

96%

Από φορείς

264.883 €

3%

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

Από τόκους

57.764 €

1%

Έσοδα από έκτακτη έκκληση

ΣΥΝΟΛΟ
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8.321.169 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

7.998.522 €

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

Δεσμευμένα κονδύλια για αναπτυξιακά προγράμματα
στις χώρες που στηρίζει η ΑctionAid

5.520.746 €

67%

Έξοδα προώθησης έργου και προσέλκυσης υποστηρικτών

1.093.468 €

13%

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου και ευαισθητοποίησης πολιτών

716.861 €

9%

Λοιπά διοικητικά έξοδα και δαπάνες λειτουργίας γραφείου

771.794 €

9%

18.348 €

0%

133.564 €

2%

38.487 €

0%

Χρηματοοικονομικά
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ

8.293.268 €
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Οι εθελοντές μας μάς στηρίζουν με πολλούς και
διάφορους τρόπους:

Γενική Συνέλευση και
Διακυβέρνηση

• Οι εθελοντές γραφείου προσφέρουν πολύτιμη και ουσιαστική
βοήθεια σε απλές διοικητικές ή και εξειδικευμένες εργασίες.

Η ActionAid Ελλάς ιδρύθηκε το 1998 και έχει νομική μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζονται από εθελοντές.

• Οι εθελοντές της εκπαιδευτικής ομάδας υποδέχονται
σε καθημερινή βάση μαθητές σχολείων και διευκολύνουν
την υλοποίηση των προγραμμάτων που αποσκοπούν
στην ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Γενική
Συνέλευση

Διοικητικό
Συμβούλιο

Η 25μελής Γενική Συνέλευση αποτελεί
το ανώτερο όργανο για τη λήψη αποφάσεων
στρατηγικού περιεχομένου και παράλληλα ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα
όργανα της οργάνωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται
από επτά μέλη, έξι εκ των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και 1 που
ορίζεται από την ActionAid International.
Επικεντρώνεται στη χάραξη στρατηγικής
με βάση τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και διασφαλίζει την υλοποίηση
του στρατηγικού προγράμματος
της οργάνωσης.

• Η ομάδα νέων “Activista” οργανώνει και υλοποιεί ενέργειες
και δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.

© Souzanna Maragou/ActionAid

• Ανάδοχοι Παιδιού συμμετέχουν σε ταξίδια αλληλεγγύης και
ενσωμάτωσης, γίνονται πρεσβευτές και διαδίδουν το έργο μας
σε δημόσιες εκδηλώσεις, δράσεις και εκστρατείες. Συγκινημένοι από την εμπειρία τους, πολλές φορές επιστρέφοντας
στη χώρα μας συγκεντρώνουν με δική τους πρωτοβουλία
χρήματα για να στηρίξουν την περιοχή που επισκέφτηκαν και
τους σκοπούς της οργάνωσης.

Οι εθελοντές μας
Οι 160 περίπου εθελοντές μας είναι η «ψυχή» της οργάνωσης.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών που, έχοντας δει τον αντίκτυπο
του έργου μας στις ζωές των συνανθρώπων μας, βρίσκονται
πάντα δίπλα μας σε κάθε μας κάλεσμα και, ακόμα περισσότερο,
παίρνουν πρωτοβουλίες, μοιράζονται τις ιδέες τους και μας
καλούν πολλές φορές οι ίδιοι να αλλάξουμε τον κόσμο μαζί.
Μιλούν με πάθος για το έργο της ActionAid, διηγούνται
στον περίγυρό τους ιστορίες αλληλεγγύης που έχουν ζήσει
και μας γεμίζουν αισιοδοξία.
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• Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου επιβλέπουν τη στρατηγική και το συνολικό έργο
της ActionAid Ελλάς και διασφαλίζουν τη λογοδοσία και
τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και τις δράσεις.
• Φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματικών σχολών προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στα πλαίσια πρακτικής άσκησης και
αποκτούν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών
τους. Το 2013 φιλοξενήσαμε 15 φοιτητές από διαφορετικές
σχολές, καθώς και από το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών
«meta-φραση».
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αναγνωρίζοντας
την πολύτιμη και ουσιαστική συνεισφορά τους στο έργο μας,
στις 5 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού, οργανώσαμε γιορτή για τους εθελοντές μας.

Ακόμα μια φορά, σας ευχαριστούμε
θερμά που βρίσκεστε πλάι μας με
τη ζεστασιά και τη μοναδική σας
ενέργεια!

Μέλη:
Adwoa Adoma Kluvitse
Ελένη Ασβεστά
Caroline Atienο
Κώστας Βαξεβάνης
Ηρώ Βαρσαμή
Ηλίας Γαληνός
Λυδία Γιαννακοπούλου
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Σπύρος Καπνιάς
Αμβρόσιος Κάρδαρης
Κατερίνα Κυρίλη
Βασίλης Μακράκης
Ιλεάνα Μακρή
Παναγιώτης Μαμαλής
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Χρήστος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Πίσσαρης
Σαλώμη Πνευματικού
Σύλβια Ράντου
Νικόλαος Τραυλός
Αυγουστίνα Τσόντου
Μαρία Χούκλη
Μάρα Ψαράκη

Μέλη:
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη – Πρόεδρος
Ηρώ Βαρσαμή – Αντιπρόεδρος
Μπιάνκα Γκλαβάνη – Ταμίας
Adowa Adoma Kluvitse - Μέλος
Σπύρος Καπνιάς – Μέλος
Ηλίας Γαληνός – Μέλος
Chris Kinyanjui – Μέλος (ActionAid
International)

Διεθνές μοντέλο
διακυβέρνησης
της ActionAid
Το διεθνές μοντέλο διακυβέρνησης
της ΑctionAid ενισχύει τη διαφάνεια και
λογοδοσία της οργάνωσης παγκοσμίως,
καθώς και την ουσιαστική αποκέντρωση
και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από
όλα τα μέλη από κοινού, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν
στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. H ActionAid διοικείται από διεθνή
Γενική Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπούνται 27 χώρες από όλο τον κόσμο,
και από διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο
που εκλέγεται από αυτήν.
Μέλη του διεθνούς
Διοικητικού Συμβουλίου:
Irene Ovonji-Odida – Πρόεδρος (Ουγκάντα)
Chiara Somajni – Αντιπρόεδρος (Ιταλία)
Michael Lynch-Bell – Ταμίας (Ηνωμένο
		
Βασίλειο)
Poguri Chennaiah – Μέλος (Ινδία)
Roberto Kishinami – Μέλος (Βραζιλία)
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη – Μέλος (Ελλάδα)
Janet Sallah-Njie – Μέλος (Γκάμπια)
Trine Pertou-Mach – Μέλος (Δανία)
Andrew Purkis – Μέλος (Ηνωμένο
Βασίλειο)
Vijay Shunglu - Μέλος (Ινδία)
Emira Woods – Μέλος (ΗΠΑ)
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Best Workplace
Φροντίζουμε τους εργαζομένους μας
κι εκείνοι μάς το ανταποδίδουν
Το 2014, η ActionAid Ελλάς βραβεύτηκε για 2η φορά από το Διεθνή Οργανισμό
“Great Place to Work Institute Hellas” και το “ALBA Graduate Business School”
ανάμεσα σε 22 εταιρείες ως η οργάνωση με ένα από τα καλύτερα εργασιακά
περιβάλλοντα στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε ερωτηματολόγια
που συμπλήρωσαν όλοι οι εργαζόμενοι και σε έρευνα για τις πρακτικές διοίκησης
του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Την ίδια χρόνια, η ActionAid Ελλάς πέτυχε 97% στην έρευνα ικανοποίησης
των εργαζομένων που υλοποίησε η ActionAid International σε όλα τα γραφεία της
ανά τον κόσμο. Το ποσοστό αυτό εκφράζει την έντονη αφοσίωση των εργαζομένων
και το ισχυρό τους κίνητρο να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη πάντοτε προσπάθεια για
την εκπλήρωση του σκοπού της οργάνωσης. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό
αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι 60%, ενώ οι εταιρείες
που χαρακτηρίζονται ως «καλύτεροι εργοδότες» βαθμολογούνται αντίστοιχα με 78%.

Οι εργαζόμενοι
της ActionAid Ελλάς
Η ActionAid Ελλάς απασχολεί 37 εργαζόμενους πλήρους
απασχόλησης και, σύμφωνα με τη δομή της, περιλαμβάνει 3
τμήματα.
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Φαλήρου 52, 117 41 Αθήνα
Τ. 210.92.12.321 ― F. 210.92.12.376
info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr
/ActionAidHellas

© Jennifer Huxta/Actionaid

H ActionAid είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική,
αναπτυξιακή οργάνωση. Ξεκινήσαμε το 1972 και
σήμερα δουλεύουμε με περισσότερους
από 15 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες
για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια κι αδικία.

