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Χαιρετισμός Γεράσιμου Κουβαρά

Χάρτης: οι χώρες δράσης της ActionAid Ελλάς

Top Story: Λέσβος

Παγκόσμιες επιτυχίες

Τι καταφέραμε μαζί στις χώρες δράσης μας 

Η δράση μας στην Ελλάδα

Αναδοχή Παιδιού

Άλλα προγράμματα και δωρεές

Ενημέρωση και ΜΜΕ

Made in Bangladesh

Η ActionAid στη μηχανή του χρόνου!

Οικονομικά στοιχεία: Έσοδα - Έξοδα 2015

Λογοδοσία

Οι εργαζόμενοι της ActionAid Ελλάς

Οι εθελοντές μας

Διακυβέρνηση

Ευχαριστούμε θερμά τη Μάρα Ψαράκη για τη μετάφραση και τη δημιουργική γραφή
και την Ηλιάνα Ραουζαίου για την επιμέλεια των κειμένων.
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Περιεχόμενα Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι
 
Η χρονιά που μας πέρασε χαρακτηρίστηκε παγκοσμίως από βαθύτατες κρίσεις σε πολιτικό, οικονομικό και 
ανθρωπιστικό επίπεδο, καθώς και από απαράμιλλες φυσικές καταστροφές. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και
οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δοκιμάστηκαν από τη συνεχιζόμενη προέλαση του Ισλαμικού Κράτους,
την εντατικοποίηση του προσφυγικού, και την κλιμακούμενη οικονομική ανέχεια και αδικία.  Με τόσα ανοιχτά 
μέτωπα, και με την Ευρώπη να διχάζεται μπροστά στην ένταση των προσφυγικών ροών, έκαναν την εμφάνισή 
τους νέες εθνικιστικές πολιτικές δυνάμεις που τάχθηκαν ενάντια στην ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
επιτείνοντας ακόμα περισσότερο την ανισότητα.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων κάνει λόγο για συλλογική 
αδυναμία επίλυσης των κρίσεων, φυσικών καταστροφών και προκλήσεων που τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται 
διεθνώς ολοένα και περισσότερο. Οι νέοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο
του 2015 δεν πρόκειται να επιτευχθούν εάν δεν υπάρξει δημοκρατία, ισότητα και φορολογική δικαιοσύνη.

Στις δύσκολες αυτές συγκυρίες, η ActionAid Ελλάς, αναγνωρίζοντας την πληθώρα των προβλημάτων, αποφάσισε 
να μη μείνει πουθενά αμέτοχη! Παράλληλα με το γνωστό σε όλους Πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού, που συνεχίζει 
να στηρίζει χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους σε 56 κοινότητες σε 20 χώρες, με απόλυτη υπευθυνότητα 
και διαφάνεια διευρύναμε τη δράση μας, δημιουργώντας 2 κέντρα υποδοχής προσφύγων στη Λέσβο και 
διανέμοντας πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης για τις γυναίκες και τα μωρά τους. Κάναμε το κοινωνικό μας πείραμα 
και πήραμε θέση κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό 
των πληγέντων του καταστροφικού σεισμού στο Νεπάλ. Συνεχίσαμε για 5η χρονιά τα ταξίδια αλληλεγγύης
και ενσωμάτωσης στις πιο φτωχές κοινότητες του κόσμου, στέλνοντας ένα ενθουσιώδες μήνυμα αισιοδοξίας. 
Η AFI, η ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση που συστήσαμε με την Adie International, συνέχισε
να προσφέρει λύσεις κατά της κρίσης στην Ελλάδα, παρέχοντας υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες.

Η δική σας ενέργεια είναι που μας ωθεί να είμαστε τόσο δραστήριοι -- κι είστε πολλοί εσείς που αγωνίζεστε
μαζί μας! Η Ετήσια Έκθεση του 2015 παραθέτει ενδεικτικά μερικές από τις επιτυχίες μας και είναι αφιερωμένη
σε εσάς. Μαζί, αλλάζουμε ζωές, αλλάζουμε τον κόσμο! Σας ευχαριστούμε!

 
Με εκτίμηση,
 
Γεράσιμος Κουβαράς 
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς
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1. Αιθιοπία
2. Αφγανιστάν
3. Βιετνάμ
4. Βραζιλία
5. Γκάνα
6. Γουατεμάλα
7. Ζάμπια
8. Ζιμπάμπουε
9. Ινδία
10. Καμπότζη

11. Κένυα
12. Λεσόθο
13. Μπαγκλαντές
14. Νεπάλ
15. Πακιστάν
16. Παλαιστίνη
17. Ρουάντα
18. Σενεγάλη
19. Σιέρα Λεόνε
20. Τανζανία

Οι 20 xώρες
δράσης
του ελληνικού
γραφείου

Όλες
οι χώρες
δράσης
της ActionAid

Οι χώρες
δράσης της
ActionAid
Ελλάς
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Top Story: Λέσβος
―
Η Μεσόγειος
της απώλειας
και της ελπίδας

Ο απολογισμός
της χρονιάς που πέρασε 

Είναι το έθνος των εκτοπισμένων. Εκείνων που αναγκάζονται
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στο τέλος του 2013, είχαν φτάσει 
τα 51, 2 εκατομμύρια, ο υψηλότερος αριθμός μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Ίσα με τον πληθυσμό της Ελλάδας, της Πορτογαλίας,
της Ολλανδίας και του Βελγίου μαζί.

Βάσει στατιστικών στοιχείων, το 2015 έφτασαν στην Ελλάδα 
856.723 πρόσφυγες και μετανάστες, οι 500.000 περίπου 
στη Λέσβο. Οι μισοί Σύριοι, και οι υπόλοιποι στην πλειονότητά 
τους από το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ανάμεσά τους άνθρωποι κι 
άλλων εθνικοτήτων. Όλοι απελπισμένοι. Μόνο οι απελπισμένοι 
άνθρωποι θα έβαζαν τα όνειρά τους και τα παιδιά τους σε μια βάρ-
κα που με το πρώτο κύμα θα αναποδογύριζε σαν καρυδότσουφλο 
κάτω από το βάρος δεκάδων ατόμων. Τι είχαν να χάσουν;

Η Μεσόγειος κέρδισε τον τίτλο της πιο «θανατηφόρας» θάλασσας 
για τους πρόσφυγες παγκοσμίως, με εκατοντάδες νεκρούς και 
αγνοούμενους σε αμέτρητα ναυάγια.
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Μόλις ξεπερνούσαν το πρώτο σοκ, οι άνθρωποι μας μιλούσαν. Ένας 
στους 5 από αυτούς που έβγαιναν ζωντανοί στην ξηρά, κάπου στην 
πορεία του ταξιδιού είχε αναγκαστεί να χωριστεί από τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειάς του. Κανείς δεν ήξερε πού βρίσκονταν οι 
άλλοι, είχαν χαθεί μεταξύ τους. Ανάμεσα στους Σύριους πρόσφυγες, 
πολλά παιδιά που οι γονείς ή οι συγγενείς τους προσπαθούσαν να τα 
σώσουν από το βέβαιο θάνατο που τα περίμενε στην πατρίδα τους.

Οι Σύριοι που βρέθηκαν εδώ είναι κατά κανόνα άνθρωποι μορφωμένοι 
και σχετικά ευκατάστατοι. Το 86% έχει τελειώσει το Λύκειο ή έχει σπου-
δάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Άφησαν πίσω μια ζωή όπου είχαν την 
οικογένειά τους, τη δουλειά τους, το σπίτι τους. Αν είχαν επιλογή, δε θα 
έφευγαν. Όλοι λένε πως ζούσαν στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου.

«Πουθενά δεν είναι σαν τη Συρία», λέει η 19-χρονη Σίμπα και οι υπό-
λοιπες γυναίκες στο κέντρο της ActionAid γελούν και συμφωνούν 
μαζί της, επαναλαμβάνοντας δυνατά: «Πουθενά!» Η Σίμπα είναι από 
τη Συρία και το όνειρό της είναι να γίνει γιατρός. «Αγαπάμε πολύ 
τη χώρα μας, αλλά φοβόμασταν να μείνουμε εκεί. Μια μέρα είδα τον 
μπαμπά μου να τραυματίζεται στο πρόσωπο και τα δάκτυλα από βόμ-
βα. Φύγαμε με τα αδέρφια μου, μα οι γονείς μας έμειναν πίσω...»
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Ως οργάνωση που μάχεται κατά της φτώχειας και της αδικίας, 
κρίναμε ότι η παρέμβασή μας ήταν απαραίτητη. Ήδη, από το 
2013 η ActionAid βοηθούσε τους Σύριους στους καταυλισμούς 
προσφύγων που είχαν δημιουργηθεί στο Λίβανο και την Ιορδα-
νία. Η τεχνογνωσία υπήρχε. Πάνω απ’ όλα όμως υπήρχε η αγάπη 
για το συνάνθρωπο κι αυτή η εσωτερική, πηγαία ανάγκη να την 
εκφράσουμε. Μαζί με το συναίσθημα, υπήρχε και η ψυχραι-
μία. Οργανωθήκαμε… Πώς έχουν τα πράγματα; Ποιες είναι οι 
ανάγκες; Τι λείπει; Σε τι απ’ αυτά που λείπουν μπορούμε να 
βοηθήσουμε; Φύγαμε για Λέσβο.

Αμέσως ξεπρόβαλλαν δύο άξονες: μια γενική ανάγκη συντο-
νισμού κι ενημέρωσης μέσα στο χάος που επικρατούσε και 
μια πιο συγκεκριμένη για παροχή φροντίδας στον ευάλωτο 
πληθυσμό, τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Το Σεπτέμβριο του 
2015 ανοίξαμε το πρώτο Κέντρο Γυναικών στο Καρά Τεπέ της 
Λέσβου∙ ακολούθησε δεύτερο Κέντρο στη Μόρια. Από την 
πρώτη κιόλας μέρα, οι γυναίκες κοντοστάθηκαν ίσα με μια στιγ-
μή στην είσοδό μας κι αμέσως μπήκαν μέσα, αναζητώντας λίγη 
γαλήνη. Η μία μετά την άλλη…
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Στα Κέντρα Ημέρας οι γυναίκες, που τόσο είχαν ταλαιπωρηθεί, 
βρήκαν έναν ασφαλή χώρο όπου μπορούν να θηλάζουν, να αλλά-
ζουν και να δέχονται ψυχολογική στήριξη. Και πάλι, ακούγοντας 
τις προσεκτικά, δημιουργήσαμε πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης 
(σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, σερβιέτες, μωρομάντη-
λα, γυναικεία εσώρουχα), τα οποία διανείμαμε. «Μας σκέφτεστε 
όπως θα έκανε μια μάνα για την κόρη της», μας είπαν κάποιες. 
Κλείνοντας το 2015, είχαμε φιλοξενήσει ήδη 5.400 γυναίκες και 
είχαμε μοιράσει συνολικά περισσότερα από 3.000 τέτοια πακέτα.

Παράλληλα, παρείχαμε ομάδες πληροφόρησης στα 2 κέντρα υπο-
δοχής προσφύγων που δημιουργήθηκαν στο νησί. Οι ομάδες μας 
στελεχώθηκαν από άντρες και γυναίκες που μιλούν τις γλώσσες 
των προσφύγων (αραβικά, φαρσί, παστούν) και λειτουργούν κυρί-
ως ως διαμεσολαβητές, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, 
καθοδήγηση και στήριξη μέσα στα κέντρα καταγραφής. 

Το 2015 κύλησε δύσκολα και γεμάτο απώλειες. Για κάποιους όμως 
σηματοδότησε ταυτόχρονα και μια νέα αρχή, πιο ελπιδοφόρα. 
Κάποιοι κατάφεραν να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου και 
κράτησαν μέσα τους ζωντανή την ελπίδα. Μία ελπίδα που λάμπει 
σαν σπίθα μες στα μάτια των ανθρώπων κι εμείς την είδαμε πολ-
λές φορές. Είναι η ίδια σπίθα που καθρεφτίζεται και στο δικό μας 
βλέμμα, και δυναμώνει κάθε φορά που αντικρίζουμε ανθρώπους 
σαν την εικοσάχρονη Νάργες: 

«Είμαι Αφγανή, αλλά γεννήθηκα στο Ιράν. Παντρεύτηκα 16 χρονών, 
το αποφάσισαν οι γονείς μου. Έχω μια κόρη 2,5 χρονών κι έναν 
γιο ενός έτους. Η ζωή μας στο Ιράν ήταν δύσκολη. Ως Αφγανοί δεν 
είχαμε καθόλου δικαιώματα, δεν μπορούσαμε ούτε σχολείο να 
πάμε... […]

Το ταξίδι μας πήρε 20 μέρες. Στην Κωνσταντινούπολη, οι διακινη-
τές μας έκλεισαν με άλλα 150 άτομα σε ένα μπουντρούμι, ζητούσαν 
κι άλλα χρήματα, αλλά δεν είχαμε. Όταν ήρθε η ώρα να μπούμε στη 
βάρκα φοβήθηκα, ήμαστε πάρα πολλοί, δε χωρούσαμε. Μπήκαμε 
υπό την απειλή όπλων, μας ανάγκασαν. Φτάνοντας στην ακτή, δεν 
το πίστευα ότι είχα τα παιδιά μου, ζωντανά, μαζί μου… Μας περί-
μεναν εθελοντές, μας έδωσαν στεγνά ρούχα και φαγητό. Ένιωσα 
ανακούφιση… […]

Το όνειρό μου; Να σπουδάσω και να κάνω κάτι χρήσιμο, να μπορώ 
να βοηθάω τους άλλους. Το ίδιο θέλω και για τα παιδιά μου. Να 
γίνουν καλοί άνθρωποι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, είμαι 
αισιόδοξη.»

Το 2015, για το πρόγραμμά μας για τους πρόσφυγες 
συγκεντρώσαμε 143.882 ευρώ από πολίτες, 149.466 ευρώ 
από ιδρύματα και εταιρείες, καθώς και εκατοντάδες
είδη πρώτης ανάγκης. Εκ μέρους των προσφύγων, 
σας ευχαριστούμε όλους και τον καθένα χωριστά.
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Παγκόσμιες
επιτυχίες
―
Αλλάζοντας μαζί
τον κόσμο μας  
Οι επιτυχίες μας --και είναι πολλές— είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής προσπάθειας. Τη χρονιά που μας πέρασε:

• Μαζί με 100.000 οικονομικούς υποστηρικτές, μαθητές, 
δασκάλους και άλλους συμπολίτες μας που συμμετείχαν 
σε όλα τα προγράμματά μας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

• Μαζί με εκατοντάδες άλλους υποστηρικτές σε όλο
 τον κόσμο.

• Μαζί με τα παιδιά, τους νέους, τις οικογένειές τους, 
 τους δασκάλους των κοινοτήτων όπου δουλεύουμε σε 

περισσότερες από 45 χώρες και σε κάθε γωνιά της γης.

• Μαζί με περισσότερες από 2.000 συνεργαζόμενες 
 οργανώσεις και διεθνή δίκτυα.

Καταφέραμε να κερδίσουμε σημαντικές νίκες ενάντια 
στη φτώχεια, την αδικία, τον αποκλεισμό, την ανισότητα, 
την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Σταθήκαμε μαζί, ο ένας δίπλα 
στον άλλο κι ας απέχουμε χιλιάδες 
μίλια μεταξύ μας, κάνοντας την 
αλληλεγγύη πράξη. Ο αντίκτυπος 
είναι τεράστιος για χιλιάδες συναν-
θρώπους μας, σε όλο τον κόσμο:©
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Τροφή, νερό
και πρόσβαση
στους φυσικούς 
πόρους για
τους γεωργούς και 
τους παραγωγούς 
μικρής κλίμακας

―
Μαζί με εσάς

Από τα χέρια των μικροκαλλιεργητών παράγεται το 80% της 
παγκόσμιας τροφής… ωστόσο οι ίδιοι και τα παιδιά τους κινδυ-
νεύουν κάθε μέρα από την πείνα, εξαιτίας της ανισότητας και των 
κλιματικών αλλαγών.

στηρίξαμε 343.000 αγρότες και 
αγρότισσες ώστε να μπορούν να εξα-
σφαλίζουν τα 3 βασικά γεύματα της 
ημέρας για όλη την οικογένεια. 
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Η Πολιτεία
στην υπηρεσία
των φτωχών
πολιτών

Ποιοτική
εκπαίδευση
για όλα τα παιδιά
και τους νέους

―
Μαζί με εσάς ―

Μαζί με εσάς

Προστασία
από φυσικές 
καταστροφές
και συρράξεις

Οι γυναίκες
με ίσο ρόλο
στην οικογένεια
και την κοινωνία

Οι αναπτυσσόμενες χώρες χάνουν 160 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως από την φοροαποφυγή μεγάλων εταιρειών που έχουν 
εγκατασταθεί στην επικράτειά τους. Στο Μαλάουι, ο φόρος που 
θα αναλογούσε σε μία μόνο διεθνή εταιρεία εξόρυξης αντιστοιχεί 
στο μισθό 39.000 δασκάλων! 

Ο πλανήτης μας είναι στα πρόθυρα ενός κλιματικού χάους, με 
τους κατοίκους των πιο φτωχών χωρών να πλήττονται από τις 
μεγαλύτερες ξηρασίες και πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών, 
χωρίς να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και μέσα προστασίας. 
Το 2015, 60 εκατομμύρια άνθρωποι, οι μισοί από αυτούς παιδιά, 
προσπάθησαν να διαφύγουν τη βία του πολέμου και των ένοπλων 
συγκρούσεων. 

―
Μαζί με εσάς ―

Μαζί με εσάς

Αν και ο αριθμός των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν 
πάνε στο δημοτικό μειώθηκε στα 59 εκατομμύριο, μετράμε ακόμα 
σχεδόν 126 εκατομμύρια ανθρώπους ηλικίας 10 – 24 ετών που δεν 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, στην πλειοψηφία τους γυναίκες.

Το 70% των πιο φτωχών συνανθρώπων μας είναι γυναίκες. Εάν 
όλες οι γυναίκες είχαν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση, θα 
είχαμε 60% λιγότερους μητρικούς θανάτους, ενώ με κάθε χρόνο 
εκπαίδευσης της μητέρας, το παιδί της κερδίζει αντίστοιχα 0,32 
χρόνια ζωής.

στηρίξαμε 22.000 κορίτσια 
να ολοκληρώσουν το δημοτικό και 
να πάνε στο γυμνάσιο, ενάντια
σε κάθε εμπόδιο που βάζει η φτώχεια 
και η πατριαρχική κοινωνία.

στηρίξαμε 172.000 γυναίκες 
να αποκτήσουν βασικές γνώσεις, 
να ξεκινήσουν τη δική τους μικρή 
επιχείρηση και να έχουν το δικό τους 
εισόδημα, καλύπτοντας έτσι και 
τις ανάγκες των παιδιών τους. 

πιέσαμε και καταφέραμε 1.250 
τοπικές αρχές και κυβερνήσεις 
σε 24 χώρες να λάβουν μέτρα 
προκειμένου να περιορίσουν την
φοροαποφυγή μεγάλων εταιρειών,
αυξάνοντας κατά συνέπεια τους 
δημόσιους πόρους και βελτιώνοντας 
οι ίδιες την υγεία, την εκπαίδευση και 
τις υποδομές των πιο απομονωμένων 
κοινοτήτων.

παρείχαμε ανθρωπιστική βοήθεια 
σε 700.000 ανθρώπους, αθώα 
θύματα των φυσικών καταστροφών 
και των πολέμων που έπληξαν
τον κόσμο μας.  

Στις σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να διαβάσετε 
ενδεικτικές επιτυχίες, που καταφέραμε μαζί τη χρονιά
που μας πέρασε, σε κάθε χώρα όπου
δραστηριοποιούμαστε.
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Αιθιοπία

Αφγανιστάν

33.534 άνθρωποι έλαβαν
ανθρωπιστική βοήθεια για την
αντιμετώπιση της παρατεταμένης ξηρα-
σίας. Νερό, τρόφιμα και σπόροι μοιρά-
στηκαν στους πιο ευάλωτους από τους 
κατοίκους.

5.316 γυναίκες έλαβαν κάποιο μικρό 
δάνειο και ξεκίνησαν τη δική τους μικρή 
επιχείρηση στους κλάδους της μελισσο-
κομίας, της κτηνοτροφίας και της παρα-
γωγής γάλακτος. Οι γυναίκες αυτές είναι 
τώρα σε θέση να καλύπτουν τις βασικές 
ανάγκες των παιδιών τους και να πληρώ-
νουν τα σχολικά δίδακτρα και τις όποιες 
ιατρικές δαπάνες.

4.937 οικογένειες αγροτών έλαβαν 
εκπαίδευση σε τεχνικές για το πότισμα 
των χωραφιών τους, τη βελτίωση της 
παραγωγής τους και την προστασία των 
καλλιεργειών από τη μύγα τσε-τσε.

50.000 οικογένειες απέκτησαν κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης χάρη στα 
έργα υποδομών που πραγματοποιήσαμε 
σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές (κα-
τασκευή σχολείων, δρόμων, πηγαδιών 
και αγωγών καθαρού νερού). Στα έργα 
αυτά εργάστηκαν άνεργοι κάτοικοι της 
κοινότητας.

17.000 παιδιά έχουν πλέον πρόσβαση 
σε 13 σύγχρονες σχολικές εγκαταστά-
σεις που κατασκεύασαν οι τοπικές αρχές 
μετά από πίεση των κατοίκων. 

15% περισσότεροι μαθητές γράφτηκαν 
στο σχολείο ως αποτέλεσμα της ευαι-
σθητοποίησης των γονέων.

4.364 αγρότες και αγρότισσες αύξη-
σαν την παραγωγή και το εισόδημά τους, 
μέσα από προγράμματα παροχής σπό-
ρων και ζώων για εκτροφή, υδροδότη-
σης των χωραφιών και αναζήτησης νέων 
πηγών εσόδων, όπως μελισσοκομία και 
κέντημα.

Takila Gelaye, 48 ετών

Juma Khan, 35 ετών

Είμαι χήρα και μητέρα 5 παιδιών. Το μοναδικό εισόδημα της οικο-
γένειάς μου προερχόταν από τα προϊόντα που καλλιεργούσα στο 
λαχανόκηπό μου, και πάλι όμως δεν ήταν αρκετό για να καλύψει 
τις ανάγκες μας. Το 2012 έγινα μέλος του τοπικού συνεταιρι-
σμού, έλαβα ένα μικρό δάνειο, που συμφώνησα να αποπληρώσω 
σταδιακά σε έξι μήνες, και παρακολούθησα σεμινάρια για την 
εκτροφή ζώων και την αποταμίευση. Με τις γνώσεις που απέκτη-
σα ήμουν 100% σίγουρη ότι θα τα καταφέρω! Αγόρασα ζώα και, 
ξέροντας καλά πλέον πώς να τα φροντίσω, η επιχείρησή μου μού 
απέφερε γρήγορα το συμπλήρωμα που χρειαζόμουν στο εισόδημά 
μου. Νιώθω ευτυχής που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσω της 
ActionAid, αφού, παράλληλα με την οικονομική μου κατάσταση, 
βελτιώθηκε σημαντικά και η θέση μου στην κοινωνία!

Το Μπαμυάν, το χωριό στο οποίο ζούμε, είναι χτισμένο στο βουνό 
και οι κάτοικοι εδώ ασχολούμαστε με τη γεωργία. Ό,τι εισόδημα 
βγάζουμε προέρχεται από τη γη. Καταλαβαίνετε ότι αν μια χρονιά 
η σοδειά μας καταστραφεί, μάς είναι πολύ δύσκολο να τα φέρουμε 
βόλτα. Οι καιρικές συνθήκες όμως δεν είναι με το μέρος μας: στο 
βουνό χιονίζει συχνά κι όταν λιώνουν τα χιόνια, σχηματίζονται 
ορμητικοί χείμαρροι που πλημμυρίζουν τα χωράφια μας. Πέρσι 
έχασα έτσι τη μισή μου σοδειά! Φέτος η ActionAid πρότεινε να 
φτιάξουμε δύο οχετούς κι ένα φράγμα και προσέλαβε κάποιον 
ειδικό να σχεδιάσει το έργο, ενώ εγώ με κάποιους συγχωριανούς 
μου συμμετείχαμε στην κατασκευή. Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα 
σε δύο μόλις εβδομάδες, αλλά άλλαξε τη ζωή 200 οικογενειών!
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3.110 οικογένειες αγροτών 
εξασφάλισαν επαρκή και υγιεινή 
τροφή, εφαρμόζοντας τις τεχνικές 
που έμαθαν στα σεμινάριά μας για 
την προστασία του εδάφους και την 
παραγωγή βιολογικού λιπάσματος.

42 σχολεία βελτίωσαν σημαντικά
τις υπηρεσίες προς τους μαθητές και 
πίεσαν με επιτυχία την κυβέρνηση να 
καλύψει σημαντικά κενά στις υποδο-
μές, παράλληλα με τα δικά μας έργα.

656 περιστατικά βίας ενάντια
σε γυναίκες και 55 παιδικοί γάμοι 
καταγγέλθηκαν από τις ομάδες
κατοίκων που έχουμε δημιουργήσει. 

14.594 γυναίκες έχουν καταφέρει να 
εξασφαλίσουν χρήματα και να καλύ-
πτουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών 
τους μέσα από την ενασχόληση με 
αγροτικές εργασίες και την ενεργό συμ-
μετοχή τους σε γυναικείους συνεται-
ρισμούς. Εκεί, μαθαίνουν πώς να βελ-
τιώσουν την παραγωγή τους χάρη στις 
βιοκαλλιέργειες, ανταλλάσσουν τεχνικές 
και σπόρους με άλλες αγρότισσες και 
λαμβάνουν υποστήριξη για την επεξερ-
γασία και πώληση των προϊόντων τους.

Βιετνάμ Βραζιλία

K’Lim

Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε 
στο ρυάκι για να πιούμε νερό ή να πλύνουμε τα χέρια μας!

Ο K’Lim ζει με την οικογένειά του σε ένα ορεινό χωριό της 
επαρχίας Λαμ Ντονγκ. Το χωριό του είναι πολύ φτωχό και στο 
σχολείο, αν και το καλοκαίρι κάνει αφόρητη ζέστη, δεν υπήρχε 
νερό. Οι τουαλέτες ήταν μονίμως βρώμικες και oι συνθήκες 
υγιεινής άσχημες με αποτέλεσμα τα παιδιά να αρρωσταίνουν 
συχνά με διάρροιες και δερματικές παθήσεις. Η μόνη λύση 
ήταν να κατεβαίνουν στο ρυάκι, όπου όμως το νερό είναι γε-
μάτο φυτοφάρμακα. Η ActionAid έφτιαξε μια γεώτρηση στην 
αυλή του σχολείου του K’Lim.  

4.440 κάτοικοι πήραν μέρος στην 
εκστρατεία μας για πιο ασφαλείς πό-
λεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια. 
Ως επακόλουθο της εκστρατείας, το 
κράτος τοποθέτησε κάμερες σε όλα 
τα αστικά λεωφορεία της πόλης Χο Τσι 
Μινχ για να αποτρέψει τις επιθέσεις.

25.000 γυναίκες συμμετείχαν με με-
γάλο ενθουσιασμό σε μία από τις μεγα-
λύτερες εκστρατείες που διοργανώσαμε 
από κοινού με κινήματα πολιτών και άλλες 
οργανώσεις για την προστασία των γυναι-
κών και των κοριτσιών. Ως αποτέλεσμα των 
ενεργειών μας, οι αρχές δεσμεύτηκαν να 
κατασκευάσουν 1.200 παιδικούς σταθμούς 
σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές, 
υποστηρίζοντας τις αγρότισσες. Επίσης, 
δεσμεύτηκαν να φωτίσουν τους δρόμους 
στις επικίνδυνες περιοχές του Σάο Πάολο, 
ενώ τα αστικά λεωφορεία θα σταματούν 
πλέον για λόγους ασφάλειας πιο κοντά στα 
σπίτια των γυναικών τις βραδινές ώρες.

Maria Ivanilda Norato

Με την παραίνεση της ActionAid, μαζευτήκαμε οι γυναίκες και φτιάξαμε κάτι που δεν υπήρχε: έναν κοινοτικό φούρνο. Στην ουσία 
αρχίσαμε να κάνουμε --οργανωμένα πλέον-- αυτό που ήδη ξέραμε, δηλαδή να φτιάχνουμε ψωμί! Όλες μαζί γίναμε πιο δημιουργικές, 
πειραματιστήκαμε με τα υλικά και βέβαια το κάναμε με τέτοιο μεράκι που η επιτυχία μας ήταν εγγυημένη. Δεν είναι μόνο ότι αποκτήσα-
με εισόδημα… Εδώ ενημερωθήκαμε για τα δικαιώματά μας, πολλές από εμάς ξέφυγαν από την ενδοοικογενειακή βία… Τα οφέλη είναι 
αναρίθμητα, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι στην περιοχή ασχολούνται όλοι με τις μονοκαλλιέργειες σόγιας. Άνοιξαν οι ορίζοντές μας… 

14 15



©
 A

ct
io

n
A

id
 G

ha
na

Γκάνα

606 κορίτσια εμπλούτισαν τις γνώ-
σεις τους και ενίσχυσαν την αυτο-
πεποίθησή τους στις κατασκηνώσεις 
κοριτσιών που έχουμε δημιουργή-
σει. Στις κατασκηνώσεις αυτές εν-
θαρρύνουμε τα κορίτσια, αλλά και 
τις οικογένειές τους, να συνεχίσουν 
το σχολείο.

Faiza Ali, 14 ετών,
συμμετέχουσα
στην κατασκήνωση
κοριτσιών 

Στο σχολείο, αν και η Πληροφορική είναι κανονικό μάθημα, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, τα μαθαίνουμε συνήθως όλα στη 
θεωρία, μέσα από σχέδια και εικόνες. Παλιά ήξερα απλώς πώς λέγονται ορισμένα εξαρτήματα του υπολογιστή, όπως για παράδειγμα το 
ποντίκι και το πληκτρολόγιο, αλλά δεν είχα δει ποτέ μου ηλεκτρονικό υπολογιστή από κοντά! Μου φαίνεται απίστευτο τώρα που τον έχω 
μπροστά μου! Μακάρι να μπορούσα να κάνω εξάσκηση μ’ αυτόν τον υπολογιστή κάθε μέρα. Η πληροφορική πάντως είναι το αγαπημένο 
μου μάθημα! Πιστεύω ότι τα κομπιούτερ προσφέρουν άπειρες δυνατότητες.

432 παιδιά πηγαίνουν σε 4 νέα πρό-
τυπα νηπιαγωγεία που κατασκεύασαν 
οι κάτοικοι με την υποστήριξή μας. 
Άλλα 125 παιδιά που είναι εκτός σχο-
λείου πηγαίνουν στο άτυπο κέντρο 
βασικής εκπαίδευσης που κατασκευά-
σαμε μαζί με την κοινότητα.    

9.000 αγρότισσες αύξησαν τη σοδειά 
τους και το εισόδημά τους, εφαρμό-
ζοντας τις τεχνικές που έμαθαν στα 
σεμινάριά μας για βιολογικές καλλι-
έργειες και συντήρηση των χωραφιών 
τους. Έτσι, είναι πλέον σε θέση να 
εξασφαλίζουν τα 3 γεύματα της ημέ-
ρας για τα παιδιά τους.

1.189 οικογένειες
αύξησαν την ποσότητα και
την ποιότητα του φαγητού που εξα-
σφαλίζουν καθημερινά στο σπίτι τους 
χάρη στα προγράμματά μας για ενίσχυ-
ση της αγροτικής παραγωγής μέσα από 
μεθόδους βιοκαλλιέργειας, συντήρη-
σης του εδάφους, αντιμετώπισης των 
παράσιτων και αναδάσωσης. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά που υπο-
σιτίζονταν να αυξήσουν το σωματικό 
τους βάρος και το ύψος τους.

894 γυναίκες είναι σε θέση να στη-
ρίξουν ολόκληρη την οικογένειά τους 
μέσα από την ενασχόλησή τους με 
μικρές επιχειρήσεις, όπως η μελισ-
σοκομία, η εκτροφή μικρών ζώων, οι 
χειροτεχνίες και η διαχείριση μικρών 
καταστημάτων. Γουατεμάλα

Elisa Ba Xal,
35 ετών

Ζούμε σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία: από παλιά οι άνδρες ήταν 
αυτοί που δούλευαν και οι γυναίκες έμεναν σπίτι να προσέχουν τα 
παιδιά. Επειδή οι άνδρες έβγαζαν χρήματα, νόμιζαν ότι είχαν και 
περισσότερα δικαιώματα κι αυτό δημιουργούσε πολλά προβλήματα 
στις σχέσεις. Κι εμείς έτσι νομίζαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια… Η ζωή 
μου άλλαξε από τότε που η ActionAid μάζεψε εμάς τις γυναίκες, μας 
εξασφάλισε ένα κομμάτι γης, μας έμαθε πώς να το καλλιεργούμε, 
συμβουλεύοντάς μας τι να φυτέψουμε και ποια τρόφιμα είναι πιο 
θρεπτικά. Με τα προϊόντα που βγάζουμε ταΐζουμε τις οικογένειές μας 
και ό,τι πλεόνασμα έχουμε το πουλάμε στην αγορά.  Προσωπικά η ζωή 
μου βελτιώθηκε πολύ. Τώρα πια ξέρω πως έχουμε όλοι ίσα δικαιώμα-
τα και είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 
βλέπω και τους άντρες μας που αλλάζουν προς το καλύτερο και σας 
ευχαριστώ γι’ αυτό…
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250.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι 
θα επωφεληθούν άμεσα από την αύξηση 
των κονδυλίων που αποφάσισε να δώσει 
το Κράτος, στηρίζοντας οικονομικά τα 
πιο φτωχά νοικοκυριά της χώρας. Η από-
φαση αυτή είναι αποτέλεσμα των μακρο-
χρόνιων προσπαθειών μας, μαζί με τους 
κατοίκους και άλλες οργανώσεις, για την 
επιβολή φόρων στις μεγάλες πολυεθνι-
κές εταιρείες που βρίσκουν νόμιμους 
τρόπους να μην αποδίδουν τον φόρο 
που τους αναλογεί. Με τα έσοδα από την 
είσπραξη των φόρων, και σε συνεργα-
σία πάντοτε με τους κατοίκους, καλούμε 
την Πολιτεία να βελτιώσει τα σχολεία, τα 
νοσοκομεία και τις υποδομές των απο-
μονωμένων και φτωχών κοινοτήτων. 26.225 κάτοικοι έλαβαν ανθρωπιστι-

κή βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την 
επιδημία τύφου που έπληξε τις περιο-
χές τους.  Παρείχαμε ειδικά σκεύη για 
την προστασία και την αποθήκευση 
του καθαρού νερού κι οργανώσαμε 
εκπαιδεύσεις μικρών και μεγάλων 
σχετικά με θέματα υγιεινής. Βοηθή-
σαμε στο άνοιγμα 3 νέων γεωτρήσεων 
και στην αποκατάσταση άλλων 4 σε 
σχολεία και χωριά.

Ζάμπια

Ζιμπάμπουε
31.546 άνθρωποι έχουν
ωφεληθεί από τα έργα που ανέλαβαν 
οι τοπικές αρχές μετά από πιέσεις των 
κατοίκων με τη δική μας υποστήριξη. 
Χιλιάδες οικογένειες απέκτησαν πρό-
σβαση σε καθαρό νερό και καλύτερες 
συνθήκες στα τοπικά κέντρα υγείας.

Prince Chakufyali,
πρόεδρος των Activista Ζάμπιας

Οι Activista Ζάμπιας είμαστε μια εθελοντική ομάδα νέων, 26 άτομα 
συνολικά. Οργανώνουμε διάφορες δράσεις, όπως εκστρατείες ενά-
ντια στους γάμους σε παιδική ηλικία ή τη βία κατά των γυναικών. Η 
χρηματοδότησή μας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ActionAid, 
αλλά βγάζουμε και οι ίδιοι χρήματα από διάφορες δραστηριότητες, 
όπως οι λαχανόκηποι ή καλλιτεχνικά δρώμενα με χορούς και θεατρι-
κές παραστάσεις. Όλοι μας ξέρουν και μας αναγνωρίζουν κι αυτό μας 
βοηθάει να ακούγεται η φωνή των νέων. Κάποιοι από εμάς σπου-
δάζουν χάρη στα χρήματα που βγάζουμε από τις παραστάσεις μας. 
Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να σπουδάσω, αλλά φροντίζω ώστε τα 
αδέρφια μου να πάνε σχολείο. Είναι η δική μου ευθύνη απέναντι στην 
οικογένειά μου και την ευρύτερη κοινωνία. Θέλω να έχουν καλύτερες 
και περισσότερες ευκαιρίες από εμένα…

4.295 γυναίκες
συμμετείχαν σε 421 ομάδες αγροτισ-
σών που έχουμε δημιουργήσει στις 
κοινότητες. Εκεί, οι γυναίκες διαχει-
ρίζονται μικρά δάνεια με τα οποία 
τα μέλη κάθε ομάδας μπορούν να 
αγοράσουν τα απαραίτητα υλικά και 
εργαλεία για να ενισχύσουν την αγρο-
τική τους παραγωγή ή να ξεκινήσουν 
κάποια άλλη μικρή επιχείρηση, απο-
κτώντας έτσι κάποιο εισόδημα ώστε 
να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών 
και της οικογένειάς τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 πραγματοποιήσαμε εκστρατεία στην πρωτεύουσα Χαράρε με θέμα την προσωπική υγιεινή, δίνοντας 
έμφαση στο πλύσιμο των χεριών με σαπούνι. Στην εκστρατεία αυτή συμμετείχαν 31.243 μαθητές, 2.000 φροντιστές υγείας 
και περίπου 1.000 πολίτες και εκπρόσωποι των αρχών. 

Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημερώσαμε τον κόσμο για τις πιο συνήθεις περιπτώσεις μες στην ημέρα που ένα άτομο πρέπει 
να πλένει οπωσδήποτε τα χέρια του με σαπούνι, όπως μετά τη χρήση της τουαλέτας ή μετά την επαφή με ωμό φαγητό. Το σωστό 
πλύσιμο των χεριών με καθαρό νερό και σαπούνι, παρέχει 100% προστασία από τις ασθένειες που σχετίζονται με τη διάρροια, 
όπως η χολέρα, ο τύφος και η δυσεντερία.
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Οι υποδομές 38 σχολείων
βελτιώθηκαν (χωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια, 
πόσιμο νερό, βιβλιοθήκες, θρανία) μέσα από την πίεση που 
ασκήσαμε στην κυβέρνηση, και οι δάσκαλοι εφαρμόζουν πλέον 
σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης 
βελτιώθηκε και αυξήθηκε η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, 
με αποτέλεσμα το ποσοστό των παιδιών που ολοκληρώνουν 
τη βασική εκπαίδευση να αυξηθεί σε 98%! Σημαντική αύξηση 
υπήρξε και στο ποσοστό των κοριτσιών που συνεχίζουν τις 
σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, 
ωφελήθηκαν συνολικά
26.000 οικογένειες ψαράδων.
Ειδικότερα, μέσα από τους συνεταιρισμούς αλιείας που δημι-
ουργήσαμε, 6.000 γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση στο κοινό 
ταμείο μικρο-πίστωσης, 4.680 μέλη απέκτησαν ηλεκτρονικές 
ταυτότητες που πιστοποιούν την επαγγελματική τους ιδιότη-
τα, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε προγράμματα πρόνοιας, και 
3.000 μέλη έλαβαν κρατικό επίδομα για την αγορά φορητού 
ψυγείου.

Διαμορφώσαμε 12 νέες ψαραγορές
και αναβαθμίσαμε τις 4 υπάρχουσες,
βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και πιέζοντας την Πολιτεία 
να δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των γυναικών αλιέων στις αγορές.

Εκπαιδεύσαμε τις γυναίκες
σε τεχνικές επεξεργασίας και συντήρησης ψαριών, με αποτέλε-
σμα να αναπτύξουν τις μικροεπιχειρήσεις τους και να τριπλασι-
άσουν το εισόδημά τους (50-70 ευρώ/μήνα). 

2.000 στρέμματα ακτής,
που είχαν καταπατηθεί από μεγάλες εργοστασιακές και τουρι-
στικές μονάδες, αποδόθηκαν στους φτωχούς ψαράδες.

Στους 104 συλλόγους
που συγκροτήσαμε,
οι ψαράδες μπορούν πλέον να ενημερώνονται για τους κανονι-
σμούς της παράκτιας ζώνης και να καταγγέλλουν τις παραβιά-
σεις.

7.500 ψαράδες
εντάχθηκαν σε κρατικό πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας κατά 
τους μήνες απαγόρευσης της αλιείας και 6.700 οικογένειες στο 
κρατικό πρόγραμμα μηνιαίας διανομής τροφίμων, με την υπο-
στήριξη της ActionAid.

6.650 οικογένειες
που επλήγησαν από κυκλώνες
επωφελήθηκαν από την έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια
της ActionAid, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά
που έλαβαν εκπαιδευτικό υλικό.

Το 2015, μετά από 10 χρόνια παρουσί-
ας στην κοινότητα Βιτζαβάντα, είχαμε
τη χαρά να ολοκληρώσουμε το έργο 
μας. Έτσι, μέσα από τα προγράμματα
που εσείς στηρίξατε από το 2005:

6.255 αγρότες και αγρότισσες
που παρακολούθησαν τα σεμινάριά
μας για τις διαφορετικές καλλιέργειες, 
τη φύλαξη σπόρων, το βιολογικό λίπα-
σμα και την προστασία από τα ζιζάνια, 
και παράλληλα έλαβαν σπόρους και 
βασικά γεωργικά εργαλεία, μπόρεσαν 
να ενισχύσουν σημαντικά την παραγω-
γή τους, και πολλοί από αυτούς μάλι-
στα άρχισαν να πωλούν το περίσσευμα 
στην αγορά. 

889 γυναίκες μπορούν πλέον να ψα-
ρεύουν με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας 
τροφή και χρήματα για τις οικογένειές 
τους. Μαζί μας, διεκδίκησαν και ανέ-
κτησαν τις περιοχές όπου συνήθιζαν να 
ψαρεύουν και που είχαν παραχωρηθεί 
από την κυβέρνηση σε μεγάλες εται-
ρείες. Οι γυναίκες αυτές, με τη στήριξή 
μας, δημιούργησαν επίσης μικρούς 
συνεταιρισμούς ώστε να μπορούν να 
πωλούν την ψαριά τους στην αγορά.

Καμπότζη
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 Το πιστεύετε; Εμείς ψαρεύαμε εδώ γενεές ολόκληρες ίσα-ίσα για 
να εξασφαλίσουμε το καθημερινό μας φαγητό, ίσως και κάποιο 
μικρό εισόδημα, και η κυβέρνηση, από τη μια μέρα στην άλλη, 
πήγε και παραχώρησε το 2011 την περιοχή σε κάτι εταιρείες από 
την πρωτεύουσα. Εμείς όμως απ’ αυτά ζούσαμε τόσα χρόνια: απ’ 
τις γαρίδες και τα καβούρια. Και ξαφνικά 338 οικογένειες δεν 
είχαμε να φάμε! Χωρίς την ActionAid ακόμα έτσι θα είχαμε μείνει.

Με τη βοήθεια και την παρότρυνση της ActionAid, υψώσαμε το 
ανάστημά μας: πήγαμε στις αρχές, μιλήσαμε στους βουλευτές και 
το 2015 επιτέλους η κυβέρνηση με επιστολή της έδιωξε τις εται-
ρείες και μάς επέστρεψε την έκταση στην οποία ψαρεύαμε. Δε θα 
επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο! 
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Κένυα Λεσόθο

6.693 αγρότες
και αγρότισσες ενίσχυσαν την
παραγωγή και το εισόδημά τους μέσα 
από την συμμετοχή τους στις ομάδες και 
τα σεμινάρια αγροτών. Έλαβαν σπόρους, 
ζώα για εκτροφή και εξοπλισμό για το 
πότισμα των χωραφιών. Επίσης, έμαθαν 
πώς να συντηρούν τις καλλιέργειές τους 
σε περιόδους ξηρασίας και, ως εναλλα-
κτική πηγή εισοδήματος, διδάχθηκαν 
βασικές τεχνικές μελισσοκομίας.

Μαζί με τους κατοίκους διεκδικήσα-
με περισσότερη δικαιοσύνη στο φο-
ρολογικό σύστημα της χώρας και με-
γαλύτερη διαφάνεια στην αξιοποίηση 
των δημόσιων πόρων. Ως αποτέλεσμα, 
σε μία κοινότητα οι αρχές αποφάσισαν 
τη μείωση του κόστους για την έκδο-
ση επαγγελματικής άδειας των μικρών 
εμπόρων, ενώ σε άλλες 5 περιφέρειες 
δόθηκαν περισσότερα χρήματα για την 
κατασκευή παιδικών σταθμών και τη 
βελτίωση των κέντρων υγείας. Christina

Οι άνθρωποι εδώ με στήριξαν και με βοήθησαν, μέσα από την 
χοροθεραπεία, να σταθώ και πάλι στα πόδια μου ως γυναίκα, να 
μπορώ να μιλάω στα παιδιά μου και στους γύρω μου. Μέσα από 
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, βρήκα δύναμη να εργαστώ και να 
βγάζω τα δικά μου χρήματα.

Η 28χρονη Christina είναι άλλο
ένα θύμα βιασμού που ζει στις παραγκουπόλεις
της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι.  Εργάζεται στο εργαστήρι πα-
ραγωγής φυστικοβούτυρου μέσα στην παραγκούπολη, στο 
Κέντρο Ρούμπεν: αποστολή του είναι να προσφέρει ποιοτι-
κή εκπαίδευση και υγειονομικές, χρηματοοικονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες στoυς κατοίκους της παραγκούπολης, 
βοηθώντας τους να ορθοποδήσουν. Το Κέντρο συνεργάζεται 
και με άλλους φορείς, όπως το ίδρυμα Wangu Kanja κατά της 
σεξουαλικής βίας.
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8.014 κάτοικοι βελτίωσαν
την αγροτική παραγωγή τους, ποτίζο-
ντας πιο αποτελεσματικά τα χωράφια 
τους και αποθηκεύοντας και καλλιερ-
γώντας διαφορετικούς σπόρους,
ανθεκτικούς στην ξηρασία.

550 κότες δόθηκαν σε συνεταιρισμούς
γυναικών. Μέσα από την εκτροφή τους, 
οι γυναίκες μπορούν να καλύπτουν τις 
ανάγκες τους για τροφή και παράλλη-
λα να βγάζουν κάποια χρήματα.

4 σχολεία έλαβαν χοίρους, τους 
οποίους εκτρέφουν οι δάσκαλοι μαζί 
με τους μαθητές, καλύπτοντας έτσι τα 
σχολικά έξοδα των ορφανών παιδιών.

Bonang, 39 ετών δασκάλα
στο δημοτικό σχολείο του Malingoaneng 

Τα οπωροφόρα δέντρα είναι πολύ σπάνια στην κοινότητα Κουμπελού λόγω του φτωχού εδάφους και του κρύου
κλίματος, και οι κάτοικοι δεν έχουν μάθει να τα καλλιεργούν. Έτσι, η ActionAid πρότεινε κάποιο πιλοτικό πρόγραμμα
με οπωρώνες σε τέσσερα σχολεία της κοινότητας, δίνοντας μια νέα προοπτική στους αγρότες και λύση για την ανεργία των νέων. 

Οι μαθητές δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δέντρα. Όταν αυτά άρχισαν να μεγαλώνουν σιγά-σιγά και να βγάζουν καρπούς, αρκετός κόσμος στην 
κοινότητα αποφάσισε να ασχοληθεί με την καλλιέργεια των οπωροφόρων. Η πρωτοβουλία της ActionAid είναι εξαιρετική και θα βοηθήσει 
ιδιαίτερα τα πιο φτωχά παιδιά, αφού οι γονείς τους, μέσα από τις συγκεκριμένες καλλιέργειες, θα αυξήσουν το εισόδημά τους και έτσι θα 
μπορούν να καλύπτουν βασικές ανάγκες των παιδιών τους, όπως σχολικές στολές, γραφική ύλη και ζεστά ρούχα για το χειμώνα.
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Μπαγκλαντές 

Happy Homes ―
Η χαρά των ευάλωτων κοριτσιών της Ντάκας 

7.169 γυναίκες, 136 εκ των οποίων με 
αναπηρία, ξεκίνησαν τη δική τους επι-
χείρηση στους κλάδους της ύφανσης 
και ραπτικής, της κατασκευής χειρο-
ποίητων τσαντών, της γεωργίας και της 
επεξεργασίας ρυζιού, και είναι πλέον 
σε θέση να καλύπτουν τις ανάγκες των 
οικογενειών τους. 

3.902 μικροκαλλιεργητές κατά-
φεραν να αυξήσουν την τροφή της 
οικογένειάς τους, εξασφαλίζοντας 
πλέον 3 βασικά γεύματα κάθε ημέ-
ρα. Αντί να αγοράζουν αναγκαστικά 
σπόρους, δαπανώντας μεγάλο μέρος 
των χρημάτων τους, έμαθαν πώς να 
διατηρούν και να αναπαράγουν μόνοι 
τους σπόρους καλής ποιότητας. Με 
την υποστήριξή μας στράφηκαν επί-
σης στην εκτροφή ζώων και τις ιχθυ-
οκαλλιέργειες, συμπληρώνοντας το 
εισόδημά τους.

Στους δρόμους και τις παραγκουπόλεις της Ντάκας υπολογίζε-
ται ότι ζουν 2 εκατ. παιδιά, πολλές φορές ολομόναχα. Ανάμεσά 
τους και πολλά κορίτσια που πέφτουν θύματα βίας, σεξουαλι-
κής εκμετάλλευσης, παιδικής εργασίας και trafficking... 

Στο ζοφερό αυτό τοπίο, τα πέντε Happy Homes της ActionAid 
έρχονται να επιστρέψουν στα κορίτσια την παιδική τους 
ηλικία, προσφέροντάς τους ασφάλεια και κάνοντάς τα και πάλι 

χαρούμενα! 150 κορίτσια ηλικίας 7-18 ετών που ζούσαν στους 
δρόμους της Ντάκας έχουν έναν ασφαλή χώρο όπου μπορούν 
και κάνουν ξανά όνειρα για το μέλλον! Κορίτσια σαν τη Μίτου, 
τη Λαμπόνι και τη Σίλα (φωτογραφία) βρήκαν επιτέλους έναν 
λόγο να χαμογελούν…

Από τότε που δημιουργήθηκαν 
τα Happy Homes το 2006,
και με τη δική σας υποστήριξη:
17.443 κορίτσια τα έχουν επισκεφτεί ως Κέντρα Ημέρας όπου 
μπορούν να πλυθούν, να φάνε και να ξεκουραστούν με ασφάλεια. 

1.021 κορίτσια έχουν βρει καταφύγιο, χρησιμοποιώντας τα ως ξενώ-
νες, ενώ παράλληλα έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην εκπαίδευση.

871 κορίτσια έχουν επανενταχθεί στην κοινωνία. 

735 κορίτσια έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης.

396 κορίτσια έχουν βρει δουλειά.

Νεπάλ119.000 άνθρωποι που επλήγησαν 
από τον σεισμό έλαβαν φαγητό, είδη 
πρώτης ανάγκης και υλικά για την κα-
τασκευή καταλυμάτων, και 9.318 παι-
διά έλαβαν εκπαιδευτικό υλικό για να 
μπορούν να συνεχίσουν το σχολείο.

12.778 παιδιά γράφτηκαν στο σχολείο 
μέσα από τις ομάδες παιδιών και τα 
προγράμματα ευαισθητοποίησης που 
διοργανώσαμε για τους γονείς σχετικά 
με την αξία της εκπαίδευσης.

4.110 γυναίκες ξεκίνησαν τη δική 
τους μικρή επιχείρηση, καλλιεργώ-
ντας τη γη, εκτρέφοντας ζώα ή φτιά-
χνοντας χειροτεχνίες, εξασφαλίζοντας 
έτσι τα απαραίτητα.

Bibi Tamang Thin, 17 ετών

Όταν έγινε ο σεισμός, εμείς σταθήκαμε τυχεροί ως οικογένεια, δε 
θρηνήσαμε κανέναν. Η εμπειρία όμως ήταν φρικτή: όλα τα σπίτια 
κατέρρευσαν, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μες στα ερείπια, τα ζώα 
πέθαναν. Αρχικά φτιάξαμε κάτι πρόχειρα καταφύγια, που όμως δε 
μας προστάτευαν από τις καιρικές συνθήκες ή τους μετασεισμούς. 
Όλοι φοβόντουσαν... Έπρεπε κάτι να κάνουμε…

Έπεισα την οικογένειά μου να ψάξει για ξύλα και μαζί με τα ελενίτ 
που μας έδωσε η ActionAid, φτιάξαμε ένα προσωρινό σπίτι, 
πιο ασφαλές. Έτσι όπως ήταν η κατάσταση τότε, μόνοι μας ήταν 
αδύνατο να βρούμε τόσο καλά υλικά. Νιώθουμε πλέον πιο ασφα-
λείς, αλλά εμένα το όνειρό μου είναι να φτιάξω ένα σπίτι δυνατό 
ενάντια στους σεισμούς για την οικογένειά μου. Σήμερα βοηθάω 
εθελοντικά ως κοινωνική λειτουργός την ActionAid Νεπάλ, γιατί 
θέλω να βοηθήσω τους συμπολίτες μου μεταδίδοντάς τους την 
αισιοδοξία και τη δύναμή μου, δε θέλω να ζουν με το φόβο. Για να 
ξαναφτιαχτεί το Νεπάλ, χρειάζεται εμάς τους νέους!
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Παλαιστίνη8.533 καθαρίστριες και εργάτες σε 
ορυχεία απέκτησαν καλύτερες συν-
θήκες εργασίας, βασικό μισθό, σύντα-
ξη και τα επιδόματα που δικαιούνται. 
Μαζί, διεκδικήσαμε και πετύχαμε 
επίσης να παραχωρηθεί γη από το 
κράτος για την κατασκευή αξιοπρεπών 
κατοικιών με ηλεκτρικό ρεύμα και 
νερό, να υπάρξει ιατρική κάλυψη για 
τους ίδιους και τα παιδιά τους και να 
δοθούν σχολικές υποτροφίες. 

4.797 αγρότες χρησιμοποιούν φυτικά 
λιπάσματα, φυλάσσουν τους σπόρους 
σε τράπεζα σπόρων και, με την υποστή-
ριξή μας, εκμεταλλεύονται πιο αποτε-
λεσματικά το λιγοστό νερό. Έτσι, έχουν 
μειώσει τα έξοδα για την αγορά χημι-
κών λιπασμάτων και σπόρων, αυξάνο-
ντας παράλληλα την παραγωγή τους. 

300 παιδιά από 12 χωριά γράφτηκαν 
στο σχολείο χάρη στο πρόγραμμα ευ-
αισθητοποίησης και τις επισκέψεις που 
πραγματοποιήσαμε «από σπίτι σε σπίτι». 
Σε 2 κοινότητες οι εγγραφές των κορι-
τσιών στο σχολείο αυξήθηκαν
κατά 2-3%.

15.596 άνθρωποι που επλήγησαν από 
τον ανελέητο βομβαρδισμό της Γάζας 
το 2014, εκτός από την άμεση ανθρωπι-
στική βοήθεια, έλαβαν υποστήριξη και 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μας πέ-
ρασε. Οικογένειες που μένουν σε σχολεία 
και προσωρινά καταλύματα έλαβαν δελτία 
για τρόφιμα, κουζινικά, σχολικά είδη και 
ό,τι άλλο τους ήταν αναγκαίο. 600 ασθε-
νείς δέχθηκαν ιατρική υποστήριξη και 
1.676 παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικές 
δραστηριότητες που τα βοήθησαν να δια-
χειριστούν το ψυχολογικό τους τραύμα.

Πακιστάν

Khushnodia Bibi, 10 ετών 

R. K., Γάζα

Ο πατέρας μου πείστηκε και με άφησε να γυρίσω στο σχολείο! Αν 
δεν ήσασταν εσείς, νομίζω ότι το μέλλον μου ήταν ήδη αποφασι-
σμένο και η ζωή μου θα καταστρεφόταν. Χαίρομαι πολύ που τα κα-
ταφέραμε! Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα μαθηματικών.

Ο άντρας μου με κακοποιούσε κι έτσι μια μέρα πήρα τα πέντε 
παιδιά μου και φύγαμε. Ένιωθα ότι έπρεπε να φύγουμε, αλλά δεν 
είχα κανένα εισόδημα και δεν ήξερα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Η 
ActionAid μού έδωσε μια ραπτομηχανή, υφάσματα και κλωστές 
κι έτσι ξεκίνησα να ράβω. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι, μπορώ και 
φροντίζω μόνη μου τα παιδιά μου και νιώθω περήφανη. Πιο παλιά, 
όλα αυτά μου φαίνονταν αδιανόητα. Τώρα πουλάω τα προϊόντα 
μου σε τοπικά μαγαζιά και μάλιστα με προσκάλεσαν να συμμετά-
σχω σε μία μεγάλη έκθεση! Άρχισα να συνεργάζομαι με μια άλλη 
γυναίκα: εκείνη έβαλε το χώρο, εγώ τη ραπτομηχανή κι ακολου-
θούμε και οι δύο το όνειρό μας. Στα 37 μου αισθάνομαι για πρώτη 
φορά ελπίδα για το μέλλον.

Η Khushnodia Bibi είναι 10 χρονών και ζει στο ΒΔ Πακιστάν. 
Πήγε σχολείο μέχρι την Δ’ δημοτικού αλλά, αν και καλή μαθή-
τρια, ο πατέρας της μετά τη σταμάτησε για πολιτισμικούς και 
θρησκευτικούς λόγους, κάτι που συμβαίνει συχνά στα κορί-
τσια. Η ActionAid επισκέφτηκε τους κατοίκους στα σπίτια τους 
και τους μίλησε για τη σημασία της εκπαίδευσης και για τα 
δικαιώματα των κοριτσιών. Για τη 10χρονη Μπίμπι η επίσκεψη 
αυτή ήταν μια τεράστια νίκη:
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238 γυναίκες θύματα των βομβαρ-
δισμών και του αποκλεισμού της 
Παλαιστίνης, αλλά και της έντονα 
πατριαρχικής κοινωνίας, έλαβαν υπο-
στήριξη για να ξεκινήσουν τη δική τους 
μικρή επιχείρηση και να μπορέσουν να 
σταθούν στα πόδια τους. Μέσα από την 
εκτροφή ζώων, τη ραπτική και τη δια-
χείριση μικρών καταστημάτων βγάζουν 
σήμερα τα δικά τους χρήματα, καλύπτο-
ντας μέρος των οικογενειακών 
αναγκών.
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11.231 αγρότες δηλώνουν ότι μπορούν 
να εξασφαλίζουν πλέον τουλάχιστον 
2 υγιεινά γεύματα την ημέρα για όλη 
την οικογένεια, ως αποτέλεσμα των 
προγραμμάτων μας για ενίσχυση της 
αγροτικής παραγωγής μέσα από τράπε-
ζες τροφίμων, έργα ύδρευσης, παρα-
γωγής βιολογικού λιπάσματος, εναλλα-
γής των καλλιεργειών, εκτροφής ζώων 
και άλλων ενεργειών που πραγματο-
ποιούμε μαζί με τους αγρότες.

2.613 γυναίκες που δεν είχαν 
χωράφια ή δεν μπορούσαν να τα 
καλλιεργήσουν, κερδίζουν το δικό 
τους εισόδημα, ασχολούμενες με νέες 
εργασίες, όπως η επεξεργασία τροφί-
μων και χυμών και το πλέξιμο καλαθιών. 
Έτσι, έχουν καταφέρει να παρέχουν στα 
παιδιά τους ό,τι χρειάζονται και ταυτό-
χρονα έχουν αποκτήσει ισότιμο ρόλο 
μέσα στην οικογένεια.

Ρουάντα

Josiane Umutoniwase,
15 ετών, μαθήτρια 

Bernadine Mukarukundo,
δασκάλα δημοτικού σχολείου

Η ActionAid κατασκεύασε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για 
κορίτσια στο σχολείο μας. Η χαρά μας δεν περιγράφεται… Τώρα 
μπορούμε να ερχόμαστε κανονικά στα μαθήματα, ακόμα κι όταν 
έχουμε περίοδο. Εκεί νιώθουμε ασφαλείς, έχει δωρεάν σερβι-
έτες, πετσέτες και σαπούνια για να πλυθούμε, έχει κρεβάτι να 
ξαπλώσουμε όταν πονάμε πολύ… Ελπίζω ο χώρος αυτός να διατη-
ρηθεί και τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν 
πολλά άλλα κορίτσια.

Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά τα κορίτσια εδώ χάνουν 
καμιά 50αριά ημέρες το χρόνο από το σχολείο λόγω της περιό-
δου. Δε φταίει μόνο ο πόνος, είναι και πρακτικό το πρόβλημα. Οι 
οικογένειές τους είναι φτωχές και δεν μπορούν να αγοράσουν 
σερβιέτες. Στο σχολείο άμα λερωθούν, οι συμμαθητές τους κοροϊ-
δεύουν. Δεν είναι εύκολο… Στην Αφρική πολλά κορίτσια κάθονται 
σπίτι όταν τους έρχεται η περίοδος…
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Σενεγάλη 

Awa Diallo, αγρότισσα
από το Κεντούγκου και
πρόεδρος του γυναικείου 
συνεταιρισμού 

Οι βροχοπτώσεις πέρσι ήταν ελάχιστες και παρότι οι άλλοι αγρό-
τες δεν είχαν καλή σοδειά, εγώ τα πήγα περίφημα! Το κομπόστ 
είναι που έκανε τη διαφορά. Ακολούθησα αυτά που έμαθα στο 
σεμινάριο της ActionAid κι έφτιαξα κομπόστ. Θα συμβούλευα 
όλους τους αγρότες να κάνουν το ίδιο. Φτιάχνεται εύκολα και δεν 
παίρνει πολλές μέρες: βάζεις κοπριά, άχυρα, φύλλα και υπολείμ-
ματα από την προηγούμενη σοδειά. Μετά αυτό κρατάει την υγρα-
σία στο χώμα και η σοδειά δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από 
τη βροχή. Ιδίως τα τελευταία χρόνια που οι βροχοπτώσεις είναι 
όλο και πιο σπάνιες ή απρόβλεπτες, νομίζω ότι βρήκα τη χήνα με 
τα χρυσά αυγά! Τα έσοδά μου αυξήθηκαν σημαντικά!

10.000 εκτάρια έδωσε πίσω στους 
μικροκαλλιεργητές μεγάλη εταιρεία 
παραγωγής βιοκαυσίμων μετά από 
μαζικές κινητοποιήσεις των κατοί-
κων με την στήριξη της ActionAid 
και άλλων οργανώσεων. Οι οικο-
γένειες των μικροκαλλιεργητών 
μπορούν και πάλι να παράγουν την 
τροφή τους και να εξασφαλίζουν 
τα απαραίτητα από τη γη τους, ενώ 
συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την 
ανάκτηση των υπόλοιπων 10.000 
εκταρίων που έχει καταχραστεί η 
εταιρεία.

3.400 αγρότισσες και αγρότες 
έχουν βελτιώσει σημαντικά την πα-
ραγωγή τους, εφαρμόζοντας τις τε-
χνικές που έμαθαν στα σεμινάριά 
μας για τον πολλαπλασιασμό και την 
αποθήκευση των σπόρων και την 
ορθή διαχείριση του εδάφους και 
του λιγοστού νερού. Στηρίζουμε επί-
σης τη διοργάνωση ετήσιας έκθεσης 
γεωργικών προϊόντων, όπου οι αγρό-
τισσες μπορούν να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους.
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Σιέρα Λεόνε Τανζανία

Emma
Huba Uzageni,
39 ετών, Bagamoyo

Εγώ προσβλήθηκα από τον ιό, αλλά κατάφερα να επιζήσω. Πήγα 
στο ιατρικό κέντρο, δέχθηκα θεραπεία και κάποια στιγμή μου έδω-
σαν εξιτήριο. Είχα χάσει όμως όλα μου τα υπάρχοντα: για να μην 
εξαπλωθεί ο ιός, τα πράγματά μας τα έκαιγαν. Η ActionAid με βοή-
θησε, δίνοντάς μου στρώμα για να κοιμάμαι και διάφορα άλλα είδη 
που μου ήταν απαραίτητα, όπως κουβά, μαχαιροπήρουνα και ποτή-
ρια. Μάλιστα, επειδή τότε ήταν η εποχή της ξηρασίας και υπήρχε 
έλλειψη φαγητού, η ActionAid μού έδωσε και τρόφιμα. Τους είμαι 
ευγνώμων, πραγματικά... Είναι σαν να σώθηκα δύο φορές. 

Με τον άντρα μου είμαστε αγρότες. Βγάζουμε ρύζι, φασόλια και 
ντομάτες. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από τα χωράφια μας. 
Χωρίς αυτά, δεν έχουμε γη να καλλιεργήσουμε και δεν έχουμε να 
φάμε. Έχουμε 5 παιδιά. Με τι θα τα ταΐσουμε; Πώς θα τα στείλουμε 
σχολείο; Χωρίς τα χωράφια μας δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα 
δίδακτρα... Όταν το συμβούλιο της κοινότητας μάς παραχώρησε τη 
γη το 1991, εδώ είχε μόνο θάμνους, εμείς δουλέψαμε και κάναμε τη 
γη καλλιεργήσιμη. Πώς να σας το εξηγήσω; Τα χωράφια αυτά για 
εμάς είναι σαν παιδιά μας και σαν γονείς μας: τα φροντίζουμε και 
μας φροντίζουν. Χωρίς αυτά δε ζούμε…7.688 άνθρωποι που επλήγησαν 

από καταστροφικές πλημμύρες 
έλαβαν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης, όπως ρούχα και καθαριστικά.  
Απολυμάναμε επίσης 9 πηγάδια ώστε οι 
κάτοικοι να έχουν καθαρό πόσιμο νερό.  

Διανείμαμε τρόφιμα και βασικά 
είδη σε 5.495 κατοίκους ώστε να 
μπορέσουν να ορθοποδήσουν μετά 
το τραγικό πέρασμα του ιού του Έμπο-
λα. Παρείχαμε σπόρους στους αγρότες 
και στηρίξαμε τις πιο ευάλωτες γυναί-
κες με χρήματα και εκπαίδευση ώστε 
να ξεκινήσουν κάποια μικρή επιχεί-
ρηση. Παρείχαμε σχολικά είδη και 
βιβλία σε ορφανά για να συνεχίσουν 
το σχολείο. Εξοπλίσαμε επίσης σχο-
λεία με συστήματα για καθαρό νερό 
και ξεκινήσαμε προγράμματα για την 
εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων
σε θέματα υγείας.

Χάρη στη θαρραλέα κινητοποίηση 
των κατοίκων και την ισχυρή πίεση 
που ασκήσαμε, 1.300 αγροτικές οι-
κογένειες στην κοινότητα Bagamoyo 
κατάφεραν να πάρουν πίσω τη γη τους 
από μεγάλη ιδιωτική εταιρεία σουηδικών 
συμφερόντων που παράγει ζάχαρη για 
την επεξεργασία βιοκαυσίμων. Η κυβέρ-
νηση είχε παραχωρήσει τη συγκεκρι-
μένη έκταση γης στην εταιρεία, η οποία 
είχε υποσχεθεί ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας, χωρίς όμως να στηρίξει 
τελικά τους κατοίκους. 

801 γυναίκες συμμετείχαν σε 27 προ-
γράμματα ενίσχυσης του εισοδήματός 
τους μέσα από την καλλιέργεια λαχανι-
κών, την εκτροφή πουλερικών, τη δια-
χείριση μικρών καταστημάτων, και την 
κατασκευή και πώληση χειροποίητων 
προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες 
καλύπτουν πλέον βασικά έξοδα της οικο-
γένειας, καθώς και τα σχολικά δίδακτρα 
των παιδιών τους.
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Ελλάδα

Κοινωνικό
πείραμα κατά του 
ρατσισμού ―
Απέναντι σε κάθε 
μορφή αδικίας, 
είμαστε πιο δυνατοί 
από όσο νομίζουμε!
Συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά την εκστρατεία μας κατά του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, το 2015 κάναμε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα ένα κοινωνικό πείραμα.

To πείραμα πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου στο 
κέντρο της Αθήνας σε δύο στάσεις λεωφορείου (Συγγρού Φιξ). 
Δύο ηθοποιοί, ο ένας από το Μπαγκλαντές κι ο άλλος από την 
Ελλάδα, προσποιήθηκαν μια σκηνή φραστικής ρατσιστικής 
επίθεσης. Οι κάμερες κατέγραψαν τις σκηνές που ξετυλίχτηκαν 
και τις αληθινές και αυθόρμητες αντιδράσεις των ανθρώπων 
που περίμεναν το λεωφορείο.

Στο περιστατικό ο ηθοποιός από το Μπαγκλαντές κάθεται στο 
παγκάκι της στάσης και ο ηθοποιός από την Ελλάδα ενοχλείται 
και του επιτίθεται φραστικά. Περισσότερα από 200 συνολικά 
άτομα παρακολούθησαν τη σκηνή, η οποία επαναλήφθηκε 22 
φορές, μέσα σε 8 ώρες, μπροστά σε διαφορετικούς κάθε φορά 
παρευρισκόμενους.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι παρευρισκόμενοι αντέ-
δρασαν παίρνοντας θέση υπέρ του θύματος της ρατσιστικής 
επίθεσης. Οι αντιδράσεις καταγράφηκαν και κατέληξαν σε ένα 
βίντεο που λανσάραμε τον Μάρτιο με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Ρατσισμού. Το βίντεο είχε τεράστια απήχηση στο 
ελληνικό κοινό στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και 
ξεκινώντας μια δημόσια συζήτηση για τον ρατσισμό και την θέση 
του καθενός μας απέναντί του. Το μήνυμα είναι σαφές: ο σεβα-
σμός, η αλληλεγγύη, το θάρρος είναι ακόμα εδώ. Και, μάλιστα, 
είναι δυνατά και αυθόρμητα. Και κάνουν την πόλη μας, τη χώρα 
μας, τη ζωή μας πιο όμορφες, πιο φωτεινές!

Το βίντεο έγινε viral μέσα σε 2 ώρες 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Κέρδισε 5 βραβεία social media: 
Πλατινένιο "Content", Χρυσό "Best 
use of Social Media for a Brand", 
Χρυσό "Best Viral Campaign", Χρυσό 
"Innovation in Social Media" & Αση-
μένιο "Best Social Media Integration 
Campaign".

Κέρδισε 5 βραβεία
διαφήμισης Ermis:
Χρυσό "PR category (Digital PR)", Χρυ-
σό "Digital category (Social video)", 
Χρυσό "Production category", Χρυσό 
"AD category (digital video)" & Αση-
μένιο "Direct category (social causes 
and fundraising)". 

Απέκτησε πάνω από 1.029.353 views 
στο YouTube (και συνεχίζει) φτάνο-
ντας στη 2η θέση στα YouTube Ads 
Leaderboard Greece για το 2015. 
Σύμφωνα με την Google, το Κοινωνικό 
Πείραμα ενάντια στο Ρατσισμό ήταν το 
βίντεο με τα περισσότερα likes, με τους 
πιο πολλούς subscribers, το βίντεο που 
είδαν και μοιράστηκαν πιο πολύ στο 
Youtube στην Ελλάδα.  

Είχε τεράστια ανταπόκριση
στα social media: 1.512 retweets και 
37.461 Facebook shares & comments, 
1.109.000 αλληλεπίδρασαν με το αρχικό 
Facebook post.

Πάνω από 5 εκατομμύρια τηλεθεατές 
το παρακολούθησαν στην τηλεόραση.

Αναπαράχθηκε σε περισσότερα από 
510 δημοσιεύματα: 13 τηλεοπτικά, 
30 έντυπα, 457 διαδικτυακά και πάνω 
από 11 ραδιοφωνικά.
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Ελλάδα

Το εκπαιδευτικό
μας έργο
στην Ελλάδα 

Σεμινάρια
Εκπαιδευτικών 

Το 2015 συντονίσαμε 6 βιωματικά 
εργαστήρια για 150 εκπαιδευτι-
κούς  σε θέματα σχετικά με τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον 
Ενεργό Πολίτη. Τα σεμινάρια ορ-
γάνωσαν τα κατά τόπους γραφεία 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ένας Κόσμος Άνω Κάτω

Το πρότυπο εκπαιδευτικό μας κέντρο στην Αθήνα «Ένας 
Κόσμος Άνω Κάτω» είχε και το 2015 σημαντική δραστηριότητα 
με την πραγματοποίηση 200 εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
τη συμμετοχή σε αυτά 4.785 μαθητών από όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές, που προέρχονταν από 16 νηπιαγωγεία, 155 δημοτικά, 
12 γυμνάσια, 4 λύκεια και 4 σχολεία ειδικής αγωγής, συμμετεί-
χαν στα 9 καινοτόμα προγράμματα του κέντρου μαθαίνοντας για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, το περιβάλλον, καλλι-
εργώντας την πεποίθηση ότι ο κόσμος αλλάζει μέσα από τις 
δράσεις μας. Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα με βάση 
την εμπειρία  της ΑctionAid από τις χώρες του Νότου,  είναι απο-
τέλεσμα πολύχρονης ερευνητικής  δουλειάς και στηρίζονται σε 
αληθινές μαρτυρίες και πραγματικές καταστάσεις. 

«Αν όλοι πηγαίναμε 
σχολείο, ο κόσμος θα 
ήταν πιο… ειρηνικός»
Με αυτές τις λέξεις και πολλές άλλες, 
μαθητές από όλη την χώρα έστειλαν 
στους πολιτικούς ηγέτες  το μήνυμά τους 
για την εκπαίδευση και τον κόσμο που 
ονειρεύονται. 52.952 μαθητές από 903 
σχολεία της Ελλάδας συμμετείχαν και 
φέτος στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δρά-
σης για την Εκπαίδευση. Οι μαθητές από 
την Ελλάδα μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες 
άλλους από όλο τον κόσμο παρέδωσαν 
το μήνυμά τους στη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, 
όπου υπογράφηκαν οι Νέοι Βιώσιμοι 
Στόχοι της Χιλιετίας.

Οι μαθητές θέλησαν να θυμίσουν στους 
παγκόσμιους ηγέτες ότι, αν και η ανθρω-
πότητα έκανε σημαντικά βήματα προόδου, 
ώστε να μπορούν περισσότερα παιδιά 
να πηγαίνουν σχολείο, 58 εκατομμύρια 
παιδιά στον κόσμο είναι ακόμα εκτός 
εκπαίδευσης. Ας γίνει το σχολείο πραγμα-
τικότητα για όλα τα παιδιά του κόσμου!

«Νιώθω ωραία που 
βοηθάω την Λετίσια, 
γιατί χρειάζεται τα ίδια 
πράγματα με εμένα...»
Κωνσταντίνος, μαθητής Μπενάκειου 
νηπιαγωγείου

To 2015, είχαμε 294 σχολεία Ανάδοχα 
Παιδιού σε όλη την Ελλάδα. Για τα σχολεία 
αυτά, το πρόγραμμα της Αναδοχής είναι 
μία μοναδική ευκαιρία για να εισαγάγουν 
οι εκπαιδευτικοί την έννοια του Ενεργού 
Παγκόσμιου Πολίτη και να ανοίξουν στους 
μαθητές τους ένα παράθυρο στον κόσμο! 
Έχουμε σχεδιάσει ένα ειδικό Εκπαιδευ-
τικό Κουτί Αναδοχής, με επιτραπέζιο 
παιχνίδι και διάφορες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν 
στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή να 
ενταχθούν στα μαθήματα της γλώσσας, 
των μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλο-
ντος, της γεωγραφίας, της ξένης γλώσσας, 
της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής και 
των εικαστικών.

«Τα παιδιά γίνονται καλύτεροι μαθητές 
και καλύτεροι πολίτες.»
Κωνσταντίνος Κοκκίνης, λυκειάρχης, 
3ο ΤΕΛ Γαλατσίου

«Η διαδικασία της αναδοχής έχει δημιουρ-
γήσει ανθρώπους με ανοικτό μυαλό και ανοι-
κτές καρδιές. Στην καρδιά αυτών των παιδιών 
πια χωράνε πολλοί, και αξίζει τον κόπο.» 
Γιάννης Σωτηρίου, καθηγητής, 
εκπαιδευτήρια Δούκα 

Στείλε το φίλο μου 
σχολείο!

Το 2015 ήταν η τρίτη χρονιά για το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Στείλε το φίλο μου σχολείο!», 
στα πλαίσια του οποίου 6 εκπαιδευτικοί από 
την Ελλάδα ταξίδεψαν στο Μπανγκλαντές 
για να ερευνήσουν τις δυσκολίες πρόσβασης 
των παιδιών στο σχολείο. Κατά την επίσκεψή 
τους, συγκλονισμένοι από την καθημερινή 
προσπάθεια των παιδιών για επιβίωση και 
εκπαίδευση, κατέγραψαν τις εντυπώσεις 
τους και τις εμπειρίες τους και αντάλλαξαν 
εμπειρίες με τους δασκάλους. Μετά την 
επιστροφή στην Ελλάδα,  η ομάδα των 6 
εκπαιδευτικών δημιούργησε  σχετικό εκπαι-
δευτικό υλικό το οποίο και παρουσίασε μέσω 
βιωματικών εργαστηρίων σε 237 εκπαιδευτι-
κούς όλων των βαθμίδων.

Υπολογίζεται ότι το υλικό που δημιουργήθη-
κε στα πλαίσια του τριετούς αυτού προγράμ-
ματος στις πέντε χώρες που συμμετείχαν 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ρουμανία, 
Ελλάδα και Νιγηρία) έφτασε σε περισσότε-
ρους από 2 εκατομμύρια μαθητές και 38.000 
εκπαιδευτικούς. 

Ποιος είναι
ο μυστηριώδης κύριος 2Π;

Ο κύριος 2Π είναι μια κούκλα που ενσαρκώνει τον Παγκό-
σμιο Πολίτη και τα ταξίδια του. Στην βαλίτσα του ο κύριος 2Π 
κουβαλάει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που βοηθά τα παιδιά 
να ανακαλύψουν τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς ο κόσμος 
αυτός λειτουργεί, δίνοντάς τους ταυτόχρονα το ερέθισμα να 
προβληματιστούν για το ποιος είναι ο δικός τους ρόλος μέσα σε 
αυτόν. Το 2015, η εκπαιδευτική βαλίτσα του 2Π ταξίδεψε σε 29 
Δημοτικά Σχολεία και 32 Νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα, γνώρισε 
περίπου 1500 παιδιά και αξιοποιήθηκε ως ένα σύγχρονο εκπαι-
δευτικό εργαλείο. 
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Αόρατα Παιδιά

AFI ―
Μία πρωτοβουλία για
τους νέους επαγγελματίες
ενάντια στην κρίση!

«Κύριε Υπουργέ,
σας ζητώ να κάνετε άμεσα προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών 
με αναπηρία στην Ελλάδα. Στην πρόσφατη έκθεση της ActionAid 
διάβασα ότι το 85% των παιδιών με αναπηρίες δεν πηγαίνει σχολείο. 
Πρόκειται για χιλιάδες παιδιά που παραμένουν αόρατα, αποκλεισμένα 
από την γέννησή τους από την κοινωνία μας. Είναι ντροπιαστικό!»

Η έρευνα που κάναμε το 2014 για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα 
των παιδιών με αναπηρία μας οδήγησε στο τρομερό συμπέρασμα 
ότι μόνο το 15% των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα πηγαίνει 
σχολείο! Αυτό σημαίνει ότι περίπου 170.000 παιδιά παραμένουν 
αόρατα από τις εκπαιδευτικές κοινότητες, περιορίζοντας τις 
πιθανότητες τους να γίνουν ορατά στο μέλλον στην κοινωνία μας. 

Έτσι, αναλάβαμε δράση:
•	 Φτιάξαμε	βίντεο	ευαισθητοποίησης,	το	οποίο	συγκέντρωσε	

60.000 views στο διαδίκτυο.

•	 Oργανώσαμε	ακτιβιστικό	δρώμενο	μπροστά	από	την	Βουλή	με	
συμμετοχή εθελοντών για την ενημέρωση του κοινού.

•	 Τον	Ιούνιο,	παίρνοντας	μαζί	μας	39.000	υπογραφές	μαθητών	
και 8.000 υπογραφές πολιτών, πήγαμε στη Βουλή και καταθέ-
σαμε στην Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
τις 6 προτάσεις μας για αξιοπρεπή εκπαίδευση των παιδιών. 
Επίσης, συναντηθήκαμε με το Υπουργείο Παιδείας.

•	 Στο	αίτημά	μας	για	τη	δημιουργία	ενός	μητρώου	καταγραφής	
στο οποίο θα καταγράφονται με αξιόπιστο και αντικειμενικό 
τρόπο όλα τα παιδιά με αναπηρία, καθώς και οι ειδικές 

 εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ο Υπουργός μάς απάντησε ότι 
 «το Υπουργείο υλοποιεί σχετικό έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου για όλους τους μαθητές με 
αναπηρία […] το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από 
την επόμενη σχολική χρονιά.»

Το Σεπτέμβριο του 2015 ξεκινήσαμε να λειτουργούμε δύο Κέντρα Γυναικών 
στα κέντρα καταγραφής προσφύγων στο Καρά Τεπέ και τη Μόρια, προσφέροντας 
φροντίδα σε 5.400 γυναίκες. Παράλληλα, ομάδες πληροφόρησης από γυναίκες 
και άντρες που μιλούν τις γλώσσες των προσφύγων έδιναν καθοδήγηση μέσα 
στα κέντρα (Top Story, σελίδες 5-7).

Η Action Finance Initiative, η πρωτοβουλία της ActionAid Ελλάς για 
την ενδυνάμωση νέων επιχειρηματιών, που ξεκίνησε πριν από 2 χρό-
νια, έχει μέχρι σήμερα στηρίξει 36 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η AFI εφαρμόζει το παγκόσμιο επιτυχημένο μοντέλο μικροπι-
στώσεων μέσα από το οποίο έχουν υποστηριχθεί εκατομμύρια 
νέοι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο. Με στόχο την επαγγελμα-
τική ενδυνάμωση συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί από την 
κρίση, η AFI εξασφαλίζει πρόσβαση σε εναλλακτική χρηματοδό-
τηση, δωρεάν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. 

Μέχρι σήμερα, 36 νέοι επιχειρηματίες έχουν καταφέρει να 
κάνουν την ιδέα τους πράξη με την υποστήριξη της AFI στους 
τομείς του τουρισμού, της εστίασης, της τεχνολογίας, της αγρο-
διατροφής, της υγείας, του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, 
της κατασκευής επίπλων, της αγροτικής παραγωγής, της μόδας 
και της χειροτεχνίας. Οι επιχειρηματίες αυτοί δεν καταφέρνουν 
μόνο να εξασφαλίζουν το δικό τους εισόδημα. 97 θέσεις εργα-
σίας έχουν δημιουργηθεί μέσα από τις νέες αυτές επιχειρήσεις, 
στηρίζοντας έτσι ακόμα περισσότερους ανθρώπους που έχουν 
πληγεί από την κρίση στην χώρα μας. 

Η AFI αποτελεί ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση, συνδιοι-
κούμενη από την ActionAid Ελλάς και την Adie International, έναν 
από τους σημαντικότερους μικροπιστωτικούς οργανισμούς στην 
Ευρώπη. Οι πόροι της οργάνωσης προήλθαν από ιδιώτες δωρητές, 
στην πλειοψηφία τους Έλληνες της διασποράς, που επιθυμούν 
να παραμείνουν ανώνυμοι, από τα ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και 
Solidarity Now, καθώς και από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Όταν το όραμα συναντήσει την 
ευκαιρία τότε η ορθή πρακτική 
θα οδηγήσει στην υλοποίησή 
του. Η ομάδα της ΑFI δημιουρ-
γεί τις ευκαιρίες ακόμη και 
κάτω από δύσκολες συνθήκες 
και με ορθές πρακτικές, προ-
σήλωση στον στόχο και σωστή 
καθοδήγηση υλοποιεί οράματα, 
όπως το δικό μου.»
Γιώργος,
Electric BikeCourier

«Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγ-
ματικότητα χάρη στην AFI. Είναι 
πολύ όμορφο και δυσεύρετο 
στην εποχή που ζούμε ανά πάσα 
στιγμή να έχεις έναν δικό σου 
άνθρωπο που θα κάνει τα πάντα 
για να σε βοηθήσει και να σε 
στηρίξει!»
Μαίρη,
Myconos Bites

Οι πρώτες δύο νίκες!
•	 Σήμερα,	έχει	προκηρυχθεί	η	πιλοτική	εφαρμογή	του	Ηλεκτρο-

νικού Μητρώου ΑμΕΑ που προς το παρόν απευθύνεται μόνο σε 
Ειδικά Δημοτικά Σχολεία.

•	 Σε	πρόταση	νόμου	που	έχει	κατατεθεί	από	την	Επιτροπή	
Μορφωτικών Υποθέσεων για την πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται όλα τα αιτήματα 
της ActionAid για την αξιοπρεπή εκπαίδευση των παιδιών με 
αναπηρία!

«Και η αναπηρία τι είναι; Ένα κομμάτι της ζωής είναι. […] Δεν είμα-
στε κάτι ξεχωριστό, δεν ήρθαμε από το διάστημα. Έτσι κι αλλιώς αν 
καθίσουμε να ψαχτούμε όλοι, όλοι μας έχουμε κάποιο πρόβλημα.»
Άρης, απόφοιτος σχολής υπολογιστών, απασχολούμενος
στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα»

«Δεν περπατούσα ποτέ κανονικά. Είμαι έτσι εκ γενετής από λάθος 
γιατρού. Τι να γίνει; Η ζωή συνεχίζεται, «keep walking» που λένε. 
Αλλά το “keep walking” δεν είναι πάντα εύκολο, εμάς μας λείπει το 
περπάτημα και πρέπει να το υποκαταστήσουμε με κάτι άλλο.»
Μαρία, παρα-Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, 
δικηγόρος, φοιτήτρια Ψυχολογίας

«Δεν υπάρχει κάποιος που ξυπνάει μια μέρα και είναι ευαισθητο-
ποιημένος με την αναπηρία. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, όπως εκ-
παιδεύουμε το δίχρονο παιδί για το πώς θα φάει, έτσι πρέπει να το 
εκπαιδεύσουμε και για το πώς θα φερθεί σε ένα παιδί με αναπηρία. 
Κι αν δεν συνυπάρχεις, αν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις, είναι 
ξένο. Και το ξένο το φοβάσαι αν δεν το έχεις δει ποτέ σου.» 
Βάσω, εκπαιδευτικός και μητέρα παιδιού
με κινητική αναπηρία

Ελλάδα Ελλάδα

Πρόγραμμα
επείγουσας παρέμβασης

για τους πρόσφυγες
στη Λέσβο

Δύο από τις πολλές
ιστορίες επιτυχίας
της AFI:
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Το 2015, το 93% των πόρων της ActionAid Ελλάς (που αντιστοιχεί σε 7.224.027 ευρώ) προήλθε από το πρόγραμμα 
Αναδοχής Παιδιού. Συγκεκριμένα, είχαμε κοντά μας 27.683 Αναδόχους από την Ελλάδα και την Κύπρο που –με 0,72 
ευρώ την ημέρα- υποστήριξαν 29.552 παιδιά σε 56 από τις πιο φτωχές και απομονωμένες κοινότητες 20 χωρών!

Κατά τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώσαμε το έργο μας στην κοινότητα Βιτζαβάντα στην Ινδία, που διήρκησε 
10 χρόνια κι έφερε τέτοια αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων που η παρουσία μας τελικά εκεί έγινε περιττή: 
χιλιάδες παιδιά αλλά και οι γονείς τους, αρχικά με λίγη βοήθεια και στη συνέχεια με τις δικές τους δυνάμεις, 
κατάφεραν να ξεφύγουν από τη φτώχεια… 

Κάπως έτσι, με τη δική σας συνδρομή,
ο κόσμος μας σε μια γωνιά του πλανήτη
έγινε λίγο καλύτερος…
Ο αγώνας μας κατά της φτώχειας και της αδικίας, ωστόσο, συνεχίστηκε κι εξαπλώθηκε σε άλλα μέρη της 
γης, καθώς το 2015 προσθέσαμε δύο ακόμα κοινότητες στο πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού: μία στην Παλιά 
Πόλη της Χεβρώνας στην πολύπαθη Παλαιστίνη και μία στη Μαράφα της Κένυας.

Η ομορφιά και ταυτόχρονα η δύναμη του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού είναι ότι τα οφέλη του δεν 
περιορίζονται στο παιδί του οποίου είσαι Ανάδοχος, αλλά αντιθέτως έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο: 

Για κάθε 1 παιδί του οποίου είσαι Ανάδοχος, 
βοηθάς τα αδέρφια του, τους φίλους του, 
τους συμμαθητές του και άλλα εκατοντάδες 
παιδιά από την κοινότητά του που ωφελούνται 
από τα έργα της Αναδοχής! 
Για την ακρίβεια, δε βοηθάς μόνο τα παιδιά… Βοηθάς τους γονείς των παιδιών, τους γείτονές τους, τις 
γυναίκες, τους ηλικιωμένους και οποιονδήποτε άλλο βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Εξάλλου, πώς αλλιώς 
θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για βιώσιμη αλλαγή και πώς αλλιώς θα μετείχαμε στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και της αδικίας;

Για να είμαστε συνεπείς στο έργο μας, τα χρήματα από τη συνδρομή της Αναδοχής αξιοποιούνται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο: 72% πηγαίνει στις χώρες όπου ζουν τα παιδιά για την κατασκευή αναπτυξιακών 
έργων και τη στήριξη των κατοίκων, και το υπόλοιπο 28% χρηματοδοτεί την ActionAid Ελλάς, τα επιτυ-
χημένα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στην Ελλάδα και τα προγράμματα για την εύρεση νέων υποστη-
ρικτών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της παρέμβασής μας και κατ’ επέκταση την 
τήρηση των υποσχέσεών μας προς τους τελικούς δικαιούχους των έργων.©
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Εθελοντικά
Ταξίδια αλληλεγγύης 
και ενσωμάτωσης
Το 2015 κλείσαμε 5 χρόνια εθελοντικών ταξιδιών! Όλα αυτά τα 
χρόνια, Ανάδοχοι από την Ελλάδα και την Κύπρο ταξίδεψαν μαζί 
μας στην Κένυα, την Γκάνα, τη Ρουάντα, την Αιθιοπία, τη Σιέρα 
Λεόνε, την Παλαιστίνη, τη Μοζαμβίκη, το Βιετνάμ, το Μπαγκλα-
ντές και τη Γουατεμάλα.

Συνολικά, μέχρι τώρα έχουμε πραγματοποιήσει με τους Ανα-
δόχους μας 14 «ταξίδια ζωής», όπως τα αποκαλούν οι ίδιοι (10 
εθελοντικά και 4 ταξίδια ενσωμάτωσης). Μαζί βοηθήσαμε να κα-
τασκευαστούν έργα άρδευσης και ύδρευσης, φέρνοντας καθαρό 
πόσιμο νερό σε απομονωμένες κοινότητες, φτιάξαμε σχολικές 
αίθουσες, προαύλιους χώρους και τουαλέτες σε σχολεία, καθώς 
και το κτίριο για έναν συνεταιρισμό γυναικών. Το σημαντικότερο 
όμως όλων είναι ότι γνωρίσαμε ανθρώπους που έχουν βιώσει τη 
φτώχεια, τον αποκλεισμό και την αδικία «στο πετσί τους» και βρή-
καν τρόπο να το αντιμετωπίσουν με όλη τους την ψυχή. Παίξαμε 
με τα παιδιά της κοινότητας και τα σφίξαμε στην αγκαλιά μας, 

Εθελοντικό Ταξίδι 
στη Μοζαμβίκη ― 
Απρίλιος 2015
26 Ανάδοχοι Παιδιού από Ελλάδα και Κύπρο ταξίδεψαν στην 
κοινότητα Marracuene της Μοζαμβίκης, με σκοπό να ολοκληρώ-
σουν μία σχολική αίθουσα που είχε αρχίσει να κατασκευάζεται, 
αλλά διακόπηκε λόγω έλλειψης πόρων. Στο χωριό αυτό μέχρι 
πρότινος τα παιδιά έκαναν μάθημα σε αυτοσχέδιες τάξεις, φτιαγ-
μένες από καλαμιές, με αποτέλεσμα να χάνουν τα μαθήματά τους 
κάθε φορά που έβρεχε. Από το συγκεκριμένο έργο ωφελήθηκαν 
συνολικά 100 παιδιά.

μιλήσαμε με γονείς που αγωνίζονται κάθε μέρα για λίγο καθαρό 
νερό και τροφή,  είδαμε τη σπίθα στα μάτια των μαθητών που 
ονειρεύονται να κάνουν μια μέρα μάθημα σε μια «κανονική» 
αίθουσα, με καρέκλες και θρανία. 

Γνωρίσαμε ανθρώπους με ελπίδα 
αλλά και τεράστια δύναμη ψυχής, 
από τους οποίους πήραμε τα πιο 
πολύτιμα μαθήματα της ζωής μας. 
Κάναμε πράξη την αλληλεγγύη και 
εισπράξαμε αγάπη… Μια αγάπη που 
δε γνωρίζει σύνορα και μας συνο-
δεύει κάθε πρωί που ξυπνάμε…
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«Στο εξής όλα θα παίρνουν άλλο χρώμα: μια συννεφιασμένη μέρα 
από τη δουλειά θα παίρνει λίγο από το κοκκινόχωμα της Αφρικής. 
Μια διένεξη με σκοτεινιασμένα πρόσωπα θα φωτίζεται από τα 
χαμόγελα των παιδιών. Μια στιγμή που νιώθεις ότι τίποτα δεν 
έχεις, ότι βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, θα χρυσίζει από την τάξη με τις 
καλαμιές, υπενθυμίζοντάς σου ότι εσύ δεν έχεις ανυπέρβλητους 
σκοπέλους να διασχίσεις.» 
Πόλυ Τσιγκούνη, Ανάδοχος Παιδιού
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Ο καταπληκτικός απόηχος
του εθελοντικού ταξιδιού 
στη Marafa της Κένυας το 2014!
Η ομάδα Αναδόχων που ταξίδεψε στη Μαράφα της Κένυας, 
οι αυτο-αποκαλούμενοι “Sawa – Sawa” (που θα πει «όλα καλά»), 
μπορεί να επέστρεψε, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς τους φαί-
νεται ότι έμεινε πίσω στην Αφρική! Έτσι, μετά την επιστροφή 
τους από την κοινότητα και με δική τους πρωτοβουλία, συγκέ-
ντρωσαν συνολικά το 2014 και το 2015 5.613 ευρώ για την αγορά 
συστήματος βρόχινου νερού για δύο δημοτικά σχολεία! Σήμερα 
500 παιδιά έχουν πλέον καθαρό νερό στο σχολείο τους, είναι 
καλά ενημερωμένα για την υγιεινή και την καθαριότητα κι έχουν 
αναλάβει να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους κατοίκους της 
κοινότητας. Για εμάς η μεγαλύτερη επιβράβευση ήρθε μέσα από 
τα λόγια της 9χρονης Janet Kingi: «Από τότε που ήρθε το νερό, 
αρρωσταίνουμε πολύ λιγότερο…». Εκ μέρους των κατοίκων 
της Μαράφα, το μόνο που απομένει να πούμε είναι 
«Eυχαριστούμε, Sawa-Sawa»!
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Υπό την Αιγίδα:

Ηράκλειο: Πόλη Αλληλεγγύης 
Από τις 6 μέχρι τις 16 Ιουνίου η ActionAid βρέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης για μια σειρά 
δράσεων υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Ανάδοχοι και εθελοντές στήριξαν την 
προσπάθεια και δήλωσαν το παρόν σε μια γιορτή αλληλεγγύης! Το ταξίδι αυτό έκλεισε 
με συναυλία από τον Ross Daily, τους Alan Dalon και τα Νέφαλα στο Πάρκο Γεωργιάδη.©
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Ταξίδι ενσωμάτωσης
στη Γουατεμάλα ― 
Σεπτέμβριος 2015
Το Σεπτέμβριο του 2015, 24 Ανάδοχοι ταξίδεψαν ως τη μακρινή 
Γουατεμάλα και φιλοξενήθηκαν στα σπίτια οικογενειών Μάγια 
στα χωριά Chiquix και Parraxquim. Το 90% του πληθυσμού των 
Μάγια ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, εντελώς περιθωριο-
ποιημένο και ξεχασμένο από το κράτος. Όπως συμβαίνει πάντα 
με τα ταξίδια ενσωμάτωσης, βασικός σκοπός των Αναδόχων 
ήταν να παρατηρήσουν τις ζωές των ανθρώπων, να καταλάβουν 
τα προβλήματά τους, να δουν τον αγώνα τους και να αναλογι-
στούν και οι ίδιοι βιώσιμες λύσεις για το μέλλον. Κι όπως συμ-
βαίνει πάντα, φεύγοντας οι Ανάδοχοι αισθάνθηκαν ότι έλαβαν 
περισσότερα, πολύ περισσότερα από όσα προσέφεραν… 
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«Ένα βράδυ, ο Λορέντζο συνέχισε να δουλεύει με φακό, αφού 
είχε σκοτεινιάσει. Ξενύχτησε για να ετοιμάσει τα δώρα μας, κάτι 
ταγάρια… Τελικά, είναι σίγουρο: όσα λιγότερα έχεις, τόσα περισ-
σότερα μοιράζεσαι απλόχερα. Και μπορείς να γίνεις οικογένεια, 
να πάρεις και να δώσεις αγάπη, με εντελώς άγνωστους ανθρώ-
πους, μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό το μάθημα φέραμε μαζί μας στην 
Ελλάδα, μαζί με το ξενυχτισμένο, πλεγμένο με αγάπη, ταγάρι του 
Λορέντζο μας...»  
Σοφία Δελενίκα, Υπεύθυνη Τμήματος Υποστηρικτών ActionAid

«Κάπου διάβασα ότι εάν θέλεις να μάθεις πόσα χρόνια θα ζήσεις 
αναρωτήσου πόσες αγκαλιές έχεις δώσει. Στη Γουατεμάλα δώσα-
με πολλές, μα πολλές αγκαλιές...»
Βαγγέλης Ντουσάκης, Ανάδοχος Παιδιού
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Συμπολίτες μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, παρέες φίλων, 
σχολεία, ιδρύματα και εταιρείες στηρίζουν το έργο μας με διάφορους τρόπους,
κάποιες φορές παράλληλα με το πρόγραμμα της Αναδοχής Παιδιού.

Το 2015, συγκεντρώσαμε τα εξής έσοδα 
από τα αντίστοιχα προγράμματα:
•	Δωρεές	για	το	πρόγραμμα	«Υποστηρικτής	Χώρας»,	€144.745.

•	Εισφορές	από	πολίτες	για	το	πρόγραμμα	επείγουσας	παρέμβασης	για	τους	πρόσφυγες	
	 στη	Λέσβο,	€143.882,	για	τα	θύματα	του	σεισμού	στο	Νεπάλ,	€76.765,	και	για	τα	θύματα	
	 του	βομβαρδισμού	στη	Γάζα,	€15.283.		

•	Δωρεές	μέσω	της	αγοράς	προϊόντων	από	το	κατάστημα	και	το	e-shop,	€81.545.	

•	Δωρεές	για	τα	προγράμματα	«Πολίτης	του	Κόσμου»,	«Γυναίκες	του	Κόσμου»	
	 και	«Υποστηρικτής	Ζωής»,	€17.490.	

•	Εισφορές	αντί	δώρου	γενεθλίων,	βάφτισης,	γάμου	και	εισφορές	εις	μνήμην,	€13.005.

•	Εισφορές	για	το	πρόγραμμα	Happy	Homes	στο	Μπαγκλαντές,	€11.591.

•	Συμμετοχή	των	σχολείων	στα	εκπαιδευτικά	μας	προγράμματα,		€11.515.	

•	Δωρεές	για	το	σύστημα	συλλογής	βρόχινου	νερού	στην	Κένυα,	€4.033.

Το	2015	λάβαμε	€33.843	από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	για	το	τριετές	πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στα σχολεία «Στείλε το φίλο μου σχολείο». 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ActionAid στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Νιγηρία και με τις οργανώσεις Save the Children στη Ρουμανία 
και Entreculturas στην Ισπανία.  

Ευχαριστούμε για τη σημαντική υποστήριξή τους, 
μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού, τις εταιρείες:
•	BIG	SOLAR	A.E.	για	τη	δωρεά	€13.200

•	ΜΠΗΤΡΟΣ	για	τη	δωρεά	€13.200

•	Όμιλος	ACHMEA	–	Interamerican	για	τη	δωρεά	€10.296

•	Εκπαιδευτήρια	ΔΟΥΚΑ	για	τη	δωρεά	€7.116		

•	ΛΥΔΑ	Α.Ε.	για	τη	δωρεά	€6.314

•	Β.Σ.	ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ	ΑΒΕΕΠ	για	τη	δωρεά	€5.280

Και επίσης:
•	Το	ΙΔΡΥΜΑ	LOMBARD	ODIER	για	τη	δωρεά	€119.466	για	την	υποστήριξη	του	προγράμματος	
 επείγουσας παρέμβασης για τους πρόσφυγες.

•	Το	ΙΔΡΥΜΑ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΝΙΑΡΧΟΣ	για	τη	δωρεά	€25.317	για	τη	δημιουργία	εκπαιδευτικού	κέντρου	στη	Μοζαμβίκη.

•	Την	εταιρεία	FREUDENBERG	&	Co.	KOMMANDITGESELLSCHAFT	για	τη	δωρεά	€25.000	
 για την υποστήριξη του προγράμματος επείγουσας παρέμβασης για τους πρόσφυγες.

•	Το	ΙΔΡΥΜΑ	Α.Γ.	ΛΕΒΕΝΤΗ	για	τη	δωρεά	€10.000	για	το	εκπαιδευτικό	μας	κέντρο	«Ένας	Κόσμος	Άνω	–	Κάτω».

•	Την	εταιρεία	ΣΤΟΠ	ΑΕΒΕ	για	τη	δωρεά	€5.000	για	την	υποστήριξη	του	προγράμματος	
 επείγουσας παρέμβασης για τους πρόσφυγες.

•	Τις	εταιρείες	ΜΕΓΑ	Α.Ε.,	Elbisco,	Unilever	και	Super	Market	Χαλκιαδάκης	Α.Ε.	
 για τις δωρεές σε είδος για το πρόγραμμα επείγουσας παρέμβασης για τους πρόσφυγες. 

•	Τον	Όμιλο	Επιχειρήσεων	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	για	την	επιχορήγηση	μέρους	της	μισθοδοσίας	υπαλλήλου.

Άλλα 
προγράμματα
και δωρεές

Κάν’ το 
για εμάς
To 2015 παρουσιάσαμε ένα νέο τρόπο στήριξης του έργου 
μας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα Crowdfunding «Κάν’ το για 
εμάς». Στο Κάν’ το για εμάς, με την ευκαιρία των γενεθλίων, 
της συμμετοχής σε ένα αθλητικό γεγονός, ενός γάμου, βά-
φτισης ή άλλης εκδήλωσης, οι υποστηρικτές μας μπορούν να 
ανεβάσουν μια καμπάνια και να ζητήσουν από φίλους, συνα-
δέλφους και γνωστούς να βοηθήσουν να «πιάσουν» το στόχο. 

Μέσα στο 2015, ανέβηκαν 16 καμπάνιες και συγκεντρώθηκαν 
€3.959	από	218	υποστηρικτές.	

Οι μαραθωνοδρόμοι
της ActionAid!
Για ακόμη μια χρονιά, συμμετείχαμε στον Αυθεντικό
Μαραθώνιο Αθηνών.
 
129 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό έτρεξαν
με	την	ομάδα	της	ActionAid.	Συγκεντρώσαμε	€5.093	από	
τις συμμετοχές και την πώληση των προϊόντων της ActionAid 
στο περίπτερό μας στο Χωριό των Χορηγών.©
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Ενημέρωση
και ΜΜΕ

Made in 
Bangladesh

Online 
Επικοινωνία
Στο τέλος του 2015, o αριθμός…

• των fans στο Facebook έφτασε τους 135.933

• των followers στο twitter ξεπέρασε τους 8.800 

• των followers στο instagram έφτασε τους 3.200 και 

• των views στο youtube ξεπέρασε τα 1.161.375 εκ των οποίων τα 
1.109.000 ήταν για το κοινωνικό πείραμα ενάντια στον ρατσισμό.

Τα κοινωνικά δίκτυα συνέβαλαν σημαντικά στην επισκεψιμότητα 
του site μας το 2015, με αποτέλεσμα το σύνολο των σελίδων 
που επισκέφθηκαν χρήστες όλο το έτος να φτάνει σχεδόν 
το 1 εκατομμύριο και οι μοναδικοί επισκέπτες να φτάνουν
σχεδόν τους 200.000!

ΜΜΕ
Το 2015 είχαμε 29 αναφορές και συνεντεύξεις στην τηλεόραση, 
καθώς και 57 αναφορές στην τοπική τηλεόραση στο Creta TV 
για τη γιορτή Αναδόχων στο Ηράκλειο, τουλάχιστον 141 αναφορές 
στο ραδιόφωνο, 195 σε έντυπα και 1.225 σε διαδικτυακά μέσα 
στην Ελλάδα.

Στην Κύπρο, όπου εκατοντάδες συμπολίτες μας στηρίζουν 
το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού, είχαμε 4 άρθρα σε έντυπα 
και 50 σε διαδικτυακά μέσα.

Μαζί μας
Και το 2015 στήριξαν το έργο μας διάσημοι φίλοι 
υποστηρικτές της ActionAid συμμετέχοντας σε ενέργειές μας 
και διαδίδοντας το μήνυμά μας: Θοδωρής Αθερίδης, 
Κώστας Βαξεβάνης, Ναταλία Γερμανού, Ναταλία Δραγούμη, 
Eλεωνόρα Ζουγανέλη, Πέμυ Ζούνη, Περικλής Ιακωβάκης, 
Άλεξ Κάβδας, Αντώνης Κανάκης, Κατερίνα Καραβάτου, 
Σμαράγδα Καρύδη, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Λέχου, 
Ρένια Λουιζίδου, Κωστής Μαραβέγιας, Παναγιώτης Μπουγιούρης, 
Λυδία Παπαιωάννου, Φίλιππος Πλιάτσικας, Δημήτρης 
Σκαρμούτσος, Μαίρη Συνατσάκη, Μαρία Χούκλη, Alan Dalon, 
Ross Daly, Νέφαλα.

Η Νάζμα, 20 ετών, είναι από τους επιζώντες της μεγαλύτερης 
βιομηχανικής τραγωδίας της ιστορίας, που στοίχισε τη ζωή σε 
1.138 ανθρώπους και άφησε 2.000 τραυματίες. Η Νάζμα και 
ο άντρας της, ο Ζουέλ, δούλευαν στο Rana Plaza, στη Ντάκα του 
Μπανγκλαντές, στο εργοστάσιο κατασκευής ρούχων που κατέρ-
ρευσε στις 24 Απριλίου 2013. Είχαν προγραμματίσει να αφήσουν 
τη δουλειά τους λίγο μετά την τραγική ημερομηνία, η Νάζμα 
γιατί ήταν έγκυος και ο Ζουέλ για να ανοίξει τη δική του μικρή 
επιχείρηση. Όμως δεν πρόλαβαν να κάνουν το όνειρό τους πραγ-
ματικότητα. Ο Ζουέλ έχασε τη ζωή του, ενώ η Νάζμα επιβίωσε 
και σήμερα, μόνη της πλέον, κρατά στα χέρια της το παιδί τους.

Αυτή είναι μία από τις ιστορίες που παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ 
«Made in Bangladesh, το πραγματικό κόστος των φθηνών μας 
ρούχων», που γυρίσαμε το 2015 με αφορμή την επέτειο δύο χρό-
νων από την κατάρρευση του Rana Plaza.

Στο Rana Plaza κατασκευάζονταν ρούχα για 31 ευρωπαϊκές, 
αμερικανικές και καναδικές εταιρείες, κάποιες από τις οποίες 
είναι ιδιαίτερα αγαπητές και στην Ελλάδα. Η ActionAid, ακριβώς 
2 χρόνια μετά, επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, για να ερευ-
νήσει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι επιζώντες, πώς φτιάχνο-
νται τα ρούχα που φτάνουν στις βιτρίνες των καταστημάτων και 
τελικά στις ντουλάπες μας και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως 
καταναλωτές.

Στο ντοκιμαντέρ, που παρουσιάζει η δημοσιογράφος Μαρία 
Χούκλη, παρακολουθούμε αυτές τις συγκλονιστικές ανθρώπινες 
ιστορίες, αλλά και το έργο της ActionAid στο Μπαγκλαντές και την 
ελπίδα που δίνει το έργο αυτό. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στον 
Ant1 τον Οκτώβριο 2015 και το παρακολούθησαν 2 εκατομμύρια 
τηλεθεατές. Ακολούθησαν 4 κινηματογραφικές προβολές σε κατά-
μεστες από υποστηρικτές και φίλους της ActionAid αίθουσες.
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H ActionAid
στη μηχανή του χρόνου!

1972
Ίδρυση της ActionAid

H ActionAid και το πρόγραμμα 
της Αναδοχής Παιδιού γεννιούνται 

στην Αγγλία στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70, με στόχο 
τα παιδιά των πιο φτωχών 

κοινοτήτων της Ινδίας και της 
Κένυας να πάνε στο δημοτικό 

σχολείο.

1998
Η πρώτη χρονιά λειτουργίας

της ActionAid Ελλάς
Ξεκινάμε με την κοινότητα 

Νάζαρεθ στην Αιθιοπία και μέχρι 
το τέλος του 1999 έχουμε μαζί μας 
4.000 Έλληνες Αναδόχους Παιδιού! 

Μαζί με πολλούς από εσάς, τους 
πρώτους μας Αναδόχους, προχω-

ράμε για τα επόμενα 
πολλά χρόνια.

2000
Στόχοι 

της Χιλιετίας

2010
88.000 γκολ

ενάντια στη φτώχεια! 
Με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο 
Ποδοσφαίρου, συμμετέχουμε στη 
διεθνή	εκστρατεία	1GOAL	για	την	

εκπαίδευση όλων των παιδιών των 
κόσμου. Συγκεντρώνουμε το μεγαλύ-
τερο έως τότε αριθμό υπογραφών από 

τους υποστηρικτές μας: 88.000!

2010
Το πρώτο εθελοντικό 

ταξίδι Αναδόχων
 Ήταν μόνο η αρχή… 38 εθελοντές 
Ανάδοχοι Παιδιού ταξιδεύουν στην 

Κένυα για να δουλέψουν μαζί με τους 
Kuluhiro, μια κοινότητα οροθετικών, 

στο έργο άρδευσης των χωραφιών τους. 
Έκτοτε, έχουμε κάνει άλλα 13 ταξίδια 

με περισσότερους από 300 Αναδόχους 
στις πιο απομονωμένες περιοχές του κό-
σμου, προσφέροντας και εισπράττοντας 

άπλετη αλληλεγγύη και ελπίδα.

2008
Η ActionAid Ελλάς

γιορτάζει τα 10 της χρόνια
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 

Κάρολος Παπούλιας, βραβεύει την 
ActionAid Ελλάς για το σημαντικό 

της έργο. Το βραβείο παραλαμβάνει ο 
Τομπίας Νιάμπολα, δάσκαλος από ένα 
απομονωμένο χωριό στην Κένυα, που 
με τη στήριξη της ActionAid κατάφερε 
να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων της 

κοινότητάς του για πάντα. 

Η παγκόσμια κοινότητα βάζει στόχο τη μείωση 
του αριθμού των συνανθρώπων μας που υποφέρουν 
από την πείνα, των παιδιών που δεν πάνε σχολείο, 

της παιδικής θνησιμότητας και άλλων τραγικών 
αριθμών του «πολιτισμένου» κόσμου μας. 

Για την ActionAid, οι στόχοι αυτοί ήταν πάντα 
η καρδιά του έργου και του οράματός μας.

2006
Βραβείο Διαφάνειας

Η	One	World	Trust	κατατάσσει	την	
ActionAid στην πρώτη θέση για τη 

διαφάνειά της ανάμεσα σε 10 μεγά-
λες διεθνείς οργανώσεις. Μία ακόμα 
στιγμή υπερηφάνειας για όλους μας!

2003 
Οι «μικροί» υποστηρικτές

της ActionAid
Ξεκινούμε τα εκπαιδευτικά μας 

προγράμματα με σχολεία από όλη την 
Ελλάδα. Σήμερα, περισσότεροι από 

50.000 μαθητές και 900 σχολεία παίρ-
νουν μέρος στα προγράμματά μας.

2010
Τα περισσότερα παιδιά 

Κλείνουμε τη χρονιά μετρώντας το 
μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που 
έχουν καταφέρει να στηρίξουν 
Έλληνες Ανάδοχοι από το υστέ-
ρημά τους: 43.413 παιδιά λαμβά-

νουν υποστήριξη στις πιο φτωχές 
κοινότητες του πλανήτη από όλους 
εσάς που δεν βάζετε σύνορα στην 

αλληλεγγύη!

2012
Το πρώτο ταξίδι ενσωμάτωσης 

& η βιωματική έκθεση 
«Μπες στη θέση μου» 

25 από τους Αναδόχους Παιδιού 
που συμμετείχαν σε εθελοντικό 

ταξίδι «βουτούν στα βαθιά» με το 
πρώτο ταξίδι ενσωμάτωσης. Οι 

Ανάδοχοι ταξιδεύουν σε απομονω-
μένο χωριό της Κένυας, όπου ζουν 
5 ημέρες με τους κατοίκους, στις 
ίδιες συνθήκες με εκείνους, και 

μπαίνουν στη θέση των οικογενει-
ών που τους φιλοξενούν. 

Μετά την επιστροφή τους, οργανώ-
νουν με τη βοήθειά μας 

την 1η βιωματική έκθεση 
στην Τεχνόπολη για να μοιραστούν 
όσα έμαθαν και όσα τους άλλαξαν  
τον τρόπο που βλέπουν την καθη-

μερινότητά τους.

2014
Ενάντια στη φτώχεια

και την αδικία
Ενάντια στην κατάφωρη αδικία 
και καταπίεση που βιώνουν οι 

Παλαιστίνιοι, ξεκινάμε πρόγραμ-
μα Αναδοχής Παιδιού στη Δυτική 
Όχθη και στηρίζουμε τα θύματα 

των βομβαρδισμών στη Γάζα.

Ξεκινάμε εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης κατά του ρατσισμού 

στην Ελλάδα.

Ιδρύουμε την Action Finance 
Initiative για την υποστήριξη των 

νέων μικρών επιχειρηματιών στην 
Ελλάδα της κρίσης.

2013
Είμαστε πλέον περιττοί!

Μετά από 15 χρόνια, ολοκληρώ-
νουμε το έργο μας στην πρώτη 
μας κοινότητα, τη Νάζαρεθ της 

Αιθιοπίας. Με τα έργα που κάναμε 
μαζί, οι οικογένειες κατάφεραν να 
αυξήσουν το εισόδημά τους κατά 
60%, ενώ 5.000 παιδιά γράφτηκαν 

στο σχολείο. Οι κάτοικοι
δεν μας χρειάζονται άλλο! 
Η αποστολή μας πέτυχε…

Μετά από 44 χρόνια από την ημέρα 
ίδρυσής της, η ActionAid έχει παρουσία 
σε περισσότερες από 45 χώρες! Μαζί με 
εσάς, αλλάζουμε τις ζωές συνανθρώπων 

μας που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 
κι αδικίας, με εκπαίδευση, υποδομές, 
ενημέρωση κι ενδυνάμωση. Μαζί με 

εσάς, αλλάζουμε τον κόσμο.

2015
Κι όμως 

ο κόσμος αλλάζει!

Η παγκόσμια κοινότητα μετράει 
τις επιτυχίες της για τους Στόχους 

της Χιλιετίας. Μαζί με εκατομ-
μύρια ενεργούς πολίτες ανά τον 

κόσμο, συσπειρωμένους σε χιλιά-
δες οργανώσεις και πρωτοβουλίες 

πολιτών, μαζί με τους 150.000 
υποστηρικτές που στήριξαν 

την ActionAid Ελλάς όλα αυτά 
τα χρόνια, κάναμε έργα και 
πιέσαμε κυβερνήσεις ώστε
να μειώσουμε τον αριθμό 

των παιδιών που πεθαίνουν πριν 
από το 5ο έτος της ζωής τους 
από 12 σε 6 εκατομμύρια, και 
τον αριθμό των παιδιών που 

δεν πηγαίνουν σχολείο από 120 
σε 60 εκατομμύρια!

Είναι όμως και η χρονιά που 
γινόμαστε μάρτυρες τραγικών 

πολέμων, καταστάσεων βίας και 
καταστροφικών καιρικών 

φαινομένων. 

Ο ΟΗΕ εγκρίνει τους Στόχους 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

η ActionAid εντείνει τον αγώνα 
ενάντια στην αδικία, όπου και 

αν συμβαίνει.

Ξεκινάμε πρόγραμμα επείγουσας 
υποστήριξης των προσφύγων 
στη Λέσβο, δίνοντας έμφαση 
στις γυναίκες και τις μητέρες. 

Πάνω από 1 εκατομμύριο 
άνθρωποι βλέπουν το βίντεο μας 
για το Κοινωνικό Πείραμα ενάντια 
στο Ρατσισμό, ένα δυνατό μήνυμα 

αλληλεγγύης στη χώρα μας.
2016 

Και συνεχίζουμε μαζί…
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Έσοδα
2015

Από ιδιώτες

Από φορείς

Από τόκους

ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού

Έσοδα από έκτακτες εκκλήσεις

Έσοδα από δωρεές για τα προγράμματα 
"Υποστηρικτής Χώρας", "Πολίτης του Κόσμου", 
"Γυναίκες	του	Κόσμου"	&	“Υποστηρικτής	Ζωής"	

Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ActionAid Ελλάς

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ανάλυση εσόδων

Ανάλυση εσόδων
από ιδιώτες

7.819.504 €

332.356 €

5.055 €

8.156.915 €

7.224.027 €

238.607 €

162.235 €

113.090 €
                                           

81.545 €

7.819.504 €

96%

4%

0%

4%

96%

93%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

93%

Έξοδα
2015

Δεσμευμένα κονδύλια για αναπτυξιακά προγράμματα
στις χώρες που στηρίζουμε

Έξοδα για το πρόγραμμα επείγουσας παρέμβασης 
για τους πρόσφυγες στη Λέσβο 

Έξοδα προώθησης έργου και προσέλκυσης υποστηρικτών

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου και ευαισθητοποίησης πολιτών

Λοιπά διοικητικά έξοδα και δαπάνες λειτουργίας γραφείου

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία 

Χρηματοοικονομικά

Αποσβέσεις

ΣΥΝΟΛΟ

5.227.370 €

231.350 €

1.059.812 €

592.560 €

737.240 €

363.142 €

26.954 €

25.784 €

8.264.213 €

64%

3%

13%

7%

9%

4%

0%

0%

Ανάλυση εξόδων

4%

9%

7%

13%

3%

64%

Το ποσό της διαφοράς εσόδων–εξόδων 
καλύπτεται από το 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.

Οικονομικά
στοιχεία
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Αποτελεσματικότητα του έργου μας
Στόχος μας είναι το ουσιαστικό και μακροχρόνιο όφελος για τους 
ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε. Δεν υλοποιούμε προ-
γράμματα που καθιστούν τους ανθρώπους εξαρτημένους από τη 
δική μας βοήθεια. Αντιθέτως, κάνουμε έργα που τους ενδυναμώ-
νουν ώστε να διεκδικούν όσα δικαιούνται, να μπορούν μόνοι τους 
να ζουν με αξιοπρέπεια και η παρουσία μας μετά την ολοκλήρωση 
των προγραμμάτων μας να καθίσταται περιττή.

Συμμετέχουμε στα δίκτυα για 
τη λογοδοσία των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων

Έρευνα ΘΑΛΗΣ 
To 2015, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έκανε μια περιεκτική 
καταγραφή της σημαντικής προσφοράς των ελληνικών ΜΚΟ στην 
κοινωνία, προσαρμόζοντας διεθνή πρότυπα των διαδικασιών αξι-
ολόγησης στα ελληνικά δεδομένα. Οι οργανώσεις αξιολογήθηκαν 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, την οργάνωση και τη δια-
φάνεια. Είμαστε περήφανοι που κατά την αξιολόγηση η ActionAid 
Ελλάς συγκέντρωσε τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία (4 αστέρια)!

Λογοδοσία
Για την ActionAid 
λογοδοσία σημαίνει:

Διαφάνεια στη διαχείριση 
των οικονομικών πόρων
Λογοδοτούμε συστηματικά για κάθε έργο που πραγματοποιούμε 
και για κάθε ποσό που εισπράττουμε, ακολουθώντας πάντοτε τους 
πολύ αυστηρούς κανονισμούς της ActionAid International και τις 
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου που επιβάλλει σε όλα τα γραφεία 
παγκοσμίως. 

Έχουμε επιλέξει να ελεγχόμαστε κάθε χρόνο από ανεξάρτητη 
εταιρεία ορκωτών λογιστών, η έκθεση της οποίας δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα μας.

Σεβασμός στους ανθρώπους 
με τους οποίους δουλεύουμε
και ανοιχτή πληροφόρηση
Δουλεύουμε μαζί με τους ανθρώπους και όχι για αυτούς. Ακούμε 
τις ανάγκες τους και, με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους, 
σχεδιάζουμε προγράμματα τα οποία οι ίδιοι έχουν πραγματικά 
ανάγκη και τα υλοποιούμε μαζί τους. 

Λογοδοτούμε στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε, στο 
όνομα των οποίων έχουμε συλλέξει χρήματα, και ζητάμε την 
αξιολόγησή τους για τις ενέργειές μας, καθώς και κατανοητούς 
πίνακες με τα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία.

H ActionAid Ελλάς είναι μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, 
το δίκτυο 14 ελληνικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αναπτυξιακής 
και Ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η	Πλατφόρμα	αντιπροσωπεύει	στην	Ελλάδα	την	CONCORD,	το	δίκτυο	
2.600 ευρωπαϊκών οργανώσεων και επίσημο συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον σχεδιασμό ευρωπαϊκών πολιτικών που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 

Διεθνής Χάρτα 
για τη Λογοδοσία 
των ΜΚΟ

Βασικές Αρχές 
Ανθρωπιστικού 
Έργου

Διεθνής 
Πρωτοβουλία 
για τη Διαφάνεια 
στην Οικονομική 
Διαχείριση

Οι εργαζόμενοι
της ActionAid Ελλάς
Η ActionAid απασχολεί 47 εργαζόμενους στην Ελλάδα
και 3.044 εργαζόμενους διεθνώς.
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Οι εθελοντές μας
Οι εθελοντές μας, άνθρωποι όλων των ηλικιών, στηρίζουν 
καθημερινά το έργο της ActionAid. Μιλούν με πάθος για τo έργο 
και τη δράση μας, συμμερίζονται το όραμά μας και μοιράζονται 
ιστορίες καθημερινές που έχουν ζήσει μαζί μας, μέσα από τα 
ταξίδια αλληλεγγύης και ενσωμάτωσης που οργανώνουμε κάθε 
χρόνο στις κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε.

Μέσα στο 2015 περισσότεροι από 50 εθελοντές στήριξαν το έργο 
μας προσφέροντας εθελοντισμό τόσο σε διοικητικές εργασί-
ες γραφείου και μεταφράσεις όσο και στο εκπαιδευτικό μας 
κέντρο “Ένας Κόσμος Άνω Κάτω”, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό 
έμπρακτα την στήριξή τους. Επίσης, πάνω από 10 φοιτητές πραγ-
ματοποίησαν κοντά μας την πρακτική τους άσκηση, αποκτώντας 
εργασιακή εμπειρία στο εκπαιδευτικό τους αντικείμενο.
  
Παράλληλα, το 2015 η ActionAid Ελλάς και άλλες εννέα οργα-
νώσεις χωρών εντός και εκτός Ευρώπης ξεκίνησαν σε συνερ-
γασία ένα νέο εγχείρημα σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν 
έναν κοινό τρόπο δράσης για τον εθελοντισμό. Πρόκειται για το 
Ευρωπαϊκό	Πρόγραμμα	“EU	AID	Volunteers”,	μέσα	από	το	οποίο	
4.000 εθελοντές από την Ευρώπη, αφού εκπαιδευτούν, θα έχουν 

Διακυβέρνηση
Η ActionAid Ελλάς ιδρύθηκε το 1998 και έχει νομική μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με αριθμό καταστατικού 6442/98. 
Διοικείται από  τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζονται αυστηρά και αποκλειστικά από εθελοντές.

Γενική
Συνέλευση 
Έχει 25 μέλη και αποτελεί το ανώτερο όρ-
γανο για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού 
περιεχομένου ενώ παράλληλα ελέγχει 
και εποπτεύει τα υπόλοιπα όργανα της 
οργάνωσης.

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

Διοικητικό
Συμβούλιο
Έχει επτά μέλη, εκ των οποίων έξι εκλέ-
γονται από τη Γενική Συνέλευση και ένα 
ορίζεται από την ActionAid International. 
Επικεντρώνεται στην χάραξη στρατηγι-
κής με βάση τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και διασφαλίζει την υλοποί-
ηση του στρατηγικού προγράμματος της 
οργάνωσης.

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)

Η ActionAid 
International
 
Το διεθνές μοντέλο διακυβέρνησης 
ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές της 
οργάνωσης για ουσιαστική αποκέντρωση, 
συμμετοχική λήψη αποφάσεων και διαρκή 
ενίσχυση της λογοδοσίας.

Η έδρα της διεθνούς οργάνωσης είναι στο 
Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.
H ActionAid International διοικείται από 
διεθνή Γενική Συνέλευση, στην οποία 
εκπροσωπούνται 27 χώρες από όλο τον 
κόσμο, και από διεθνές Διοικητικό Συμ-
βούλιο, που εκλέγεται από αυτήν.

Μέλη του διεθνούς
Διοικητικού Συμβουλίου: 

Nyaradzayi Gumbonzvanda – Πρόεδρος 
     (Ζιμπάμπουε)
Chiara Somajni – Αντιπρόεδρος (Ιταλία)
Michael Lynch-Bell – Ταμίας (Ηνωμένο 
       Βασίλειο)
Poguri Chennaiah – Μέλος (Ινδία)
Roberto Kishinami – Μέλος (Βραζιλία)
Janet Sallah-Njie – Μέλος (Γκάμπια)
Trine Pertou-Mach – Μέλος (Δανία)
Andrew Purkis – Μέλος (Ηνωμένο 
               Βασίλειο)
Vijay Shunglu  - Μέλος (Ινδία)
Emira Woods – Μέλος (ΗΠΑ)
Aruna Rao – Μέλος (Μπαγκλαντές)

τη δυνατότητα να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε χώρες 
που την έχουν ανάγκη.

Η ActionAid Ελλάς μέσα στο 2016 θα επιδιώξει να πάρει την 
ευρωπαϊκή πιστοποίηση που θα της επιτρέψει να αναγνωριστεί 
και να εδραιωθεί ως η πρώτη οργάνωση αποστολής εθελοντών 
ανθρωπιστικής δράσης.

Στην αναφορά μας αυτή για τους εθελοντές και την πολύτιμη 
προσφορά τους δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ξεχάσουμε τα Μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 
οποία κάθε χρόνο επιβλέπουν εθελοντικά τη στρατηγική και το 
συνολικό έργο μας και διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφά-
νεια σε όλα τα επίπεδα.

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους!
Όλους εσάς, που στηρίζετε με
τον δικό σας μοναδικό τρόπο
την ActionAid!
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Στην ActionAid δρούμε σε περισσότερες
από 45 χώρες, αλλάζοντας τις ζωές των ανθρώπων 
για πάντα. Δουλεύουμε για έναν καλύτερο, 
δικαιότερο κόσμο για όλους. Για να το πετύχουμε, 
προχωράμε πέρα από την παροχή βοήθειας, 
δίνουμε προοπτική. Πώς; Νικώντας τη φτώχεια 
και την αδικία με προγράμματα ενδυνάμωσης
που φέρνουν οριστικές αλλαγές στις ζωές 
των ανθρώπων σε νοοτροπία, έργα και νόμους,
συνδέοντας όλους μας με αλληλεγγύη.

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


