
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ  ΕΕ    ΚΑΙ  ΚΡΑΤΟΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
Η ΚΡΙΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 
    Κάθε εποχή αφήνει πίσω, για τις σελίδες της ιστορίας αλλά και παρακαταθήκη για 
τις επόμενες γενιές μια σφραγίδα πολιτισμική.  
    Το ανθρώπινο είδος σαν ομάδα κοινωνικών όντων, έχει περάσει την περίοδο της 
εφηβείας, οδεύει προς την ενηλικίωση και δεν έχει ορίσει ακόμη ένα σταθερό 
σύστημα αξιών, που αφενός να διαφυλάττει την επιβίωση του με όρους αξιοπρέπειας 
και αφετέρου να συμπράττει και οδηγεί στην εξέλιξη του κοινωνικού του 
συστήματος, μέσω παγίωσης κοινωνικών αντανακλαστικών.  
     
Στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Οκτωβρίου  2008 
 
Με σκοπό να διατηρηθεί η βιωσιμότητα, διατυπώνεται ως στόχος η ενδυνάμωση της 
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής. 
 
Αποφασίζεται 
 
•    Μείωση φτώχειας 
•    Μείωση παιδικής φτώχειας 
•    Εξάλειψη αστέγων 
•    Όρια στο κατώτατο εισόδημα 
•    Ειδικά επιδόματα σε ευπαθείς ομάδες 
•    Βοηθήματα για κοινωνική και ιατρική φροντίδα 
•    Φάρμακο σε προσιτή τιμή 
•    Αξιοπρεπής σύνταξη αναπηρίας και γήρατος 
•    Μειωμένες τιμές σε ενέργεια και μεταφορές για ευάλωτες ομάδες 
•    Δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση σε άτομα με 
    προβλήματα επιβίωσης 
 
         Κηρύσσεται το 2010 ως ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του 
         κοινωνικού αποκλεισμού.  
         Διακήρυξη που έμεινε σε επίπεδο διατύπωσης. 
         Πολιτική βούληση και κυρίως δράση στην κατεύθυνση αυτή, δεν ανιχνεύεται 
         στο Ευρωπαϊκό σκηνικό. 
         
    Αντί αυτού η ΕΕ παρασύρεται στη κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος,  
ακυρώνει την κοινωνική της πολιτική, υποτάσσεται στις επιθυμίες της αγοράς, 
χρηματοδοτεί τον τραπεζικό τομέα για να τον διασώσει και με την κίνηση αυτή 
μετατρέπει σε μη βιώσιμο το  δημοσιονομικό χρέος των κρατών μελών της.  
Με πολιτική την επιλογή να δώσει προτεραιότητα στις οικονομικές αναγκαιότητες, 



εγκαταλείπει πρώτο από όλα το παγιωμένο σύστημα πολιτισμικών αξιών, τη στήριξη 
των ζωτικών δημόσιων αγαθών και της κοινωνικής πρόνοιας.  
Εγκαταλείπει το Κράτος Πρόνοιας. 
 
 
    Και ενώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλει τώρα να αντιστρέψει τη στήριξη 
που του προσφέρθηκε, τα κράτη συγχρόνως οφείλουν στους λαούς τους να 
επιβάλουν κοινωνικοποίηση του κέρδους του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού 
τομέα, ώστε να αναστραφεί το βασικό ζήτημα αναδιανεμητικής δικαιοσύνης που έχει 
γίνει και ο πυρήνας της κρίσης. 
 
Οι επιχειρησιακοί  όμιλοι  που στηρίχθηκαν από τις κυβερνήσεις, ''οι ευεργετηθέντες'' 
αντίθετα, βρίσκουν άλλοθι τα ελλείμματα πού δημιουργήθηκαν στον δημόσιο τομέα 
για να επιτεθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.  
 
    Το πιο σημαντικό, όμως, επενδυτικό κεφάλαιο σε μια κοινωνία είναι το ανθρώπινο 
δυναμικό της και κάθε κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί στοχευμένα διασφαλίζοντας 
το, με εξισωτικές θεσμοθετημένες κοινωνικές αξίες. 
 
    Τι καθορίζει εξάλλου, αυτό που ονομάζεται πολιτισμός στην εποχή της υψηλής 
τεχνολογίας; Ποια θα έπρεπε να είναι τα συστατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, αν όχι ένα  σύστημα αξιών που διαφυλάττει την βιωσιμότητα με όρους 
αξιοπρέπειας;  
 
     Μεταπολεμικά ο συσχετισμός των κοινωνικών δυνάμεων και η συνειδητοποίηση 
της αξίας  του κεφαλαίου άνθρωπος για την παραγωγή επέβαλλε ως σήμερα την 
ανάπτυξη του  κράτους πρόνοιας σαν θεμέλιο λίθο για την επιβίωση της κοινότητας 
δομικά, πολιτισμικά, αλλά και σαν μονάδα παραγωγής. 
    Σήμερα, αντί αυτού κυριαρχεί η οικονομική πολιτική με ηγεμονικό και 
ευνοιοκρατικό για το ιδιωτικό κεφάλαιο τρόπο, η κοινωνική προστασία και ένταξη 
τίθενται στο περιθώριο, ''μολονότι και οι δύο είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα και με τις 
ανάγκες της αγοράς ως εργαλεία για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας''. 
      Είναι πολιτικό το ζήτημα του σήμερα όχι οικονομικό. Είναι ζήτημα πολιτισμού 
και αξιών για μια κοινωνία να εξασφαλίζει αγαθά όπως η ελευθερία, η εργασία, η 
δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους, ως ελάχιστο μέτρο που αποδεικνύει ότι υπάρχει 
και λειτουργεί για την επιβίωση και την συνοχή του κοινωνικού μοντέλου που 
υποτίθεται πως υπερασπίζεται. 
 
      Η κοινωνική πολιτική και η πολιτική για την υγεία χρειάζεται μια προσέγγιση 
μακροοικονομική, με ευελιξία στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, πολιτικές υπέρβασης 
της ανισότητας και  αμετάκλητη συνθηκών παγίωση των δικαιωμάτων στα δημόσια 
αγαθά. 
      Ο βαθμός στήριξης που παρείχαν τα κράτη στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τα 
ποσά που διατέθηκαν, αποδεικνύει ότι οι απαραίτητοι πόροι μπορούν να βρεθούν αν 
υπάρχει η πολιτική βούληση. 



     
    Σύμφωνα με τα έγγραφα και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η καταπολέμηση της 
φτώχειας είναι από τις πιο επείγουσες ανάγκες στην ΕΕ. Όμως στην πρώτη δυσκολία 
το πρώτο που αποδομείται είναι η δημόσια δωρεάν υγεία και τα συστήματα 
πρόνοιας. Δεν είναι φυσικά τυχαία η επιλογή. Είναι διάθεση του ''προϊόντος'' στην 
αγορά του κέρδους, παρά το ότι ρισκάρει την επιβίωση και το εύρος της δημόσιας 
υγείας. 
    Αυτή η πολιτική επ ουδενί δεν υπερασπίζεται τις δικές μας ζωές, με δεδομένη και 
καταγεγραμμένη από καιρό την αυξητική τάση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας. 
    Και συγχρόνως, είναι αντιφατικό σε ακραίο βαθμό μια οικονομική πολιτική που 
βασίζεται στην ανταποδοτικότητα, να αγνοεί δήθεν, αυτόν τον όρο στο επίπεδο του 
ανθρώπινου παράγοντα. 
    Αν όντως η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να υπάρχει ως οντότητα και να εισέλθει σε 
διαδικασία κοινωνικοπολιτικής ενηλικίωσης και παραγωγής πολιτισμού, έχει 
υποχρέωση πρωταρχικά να θεσμοθετήσει τελεσίδικα και ανεξάρτητα από 
οικονομικές συγκυρίες την κοινωνική δικαιοσύνη, με την θέσπιση συγκεκριμένων 
στόχων για την πρόνοια και συγκεκριμένη δεσμευτική πολιτική υγείας για όλα τα 
μέλη. 
 
 
    Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε κάλεσμα εκ νέου των νοσοκομειακών 
γιατρών της Ευρωπαϊκής κοινότητας για συνάντηση – συζήτηση και σύσταση ομάδας 
εργασίας νοσοκομειακών γιατρών, με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων κανόνων 
και μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία ως δημόσιο αγαθό και την κοινωνική 
πρόνοια για όλους. 
  
 
 Με Ατζέντα :     Μακροοικονομική προσέγγιση της κοινωνικής πολιτικής και της 
                            δημόσιας υγείας σε επίπεδο θεραπείας και πρόληψης..  
                            Κοινωνική  διαχείριση της ασθένειας. 
                            Διακήρυξη για το δικαίωμα στην δωρεάν υγεία. 
                            Κοινωνική πρόνοια, κοινωνική δικαιοσύνη. 
                                        Για τα παιδιά : εξασφάλιση πλήρους εμβολιασμού και 
                                        υγειονομική κάλυψη χωρίς όρους. 
                                        Για τους ψυχικά πάσχοντες: υποστηρικτικές δομές με 
                                        δικτύωση στην κοινότητα. 
                                        Για την τρίτη ηλικία : αξιοπρεπή σύνταξη, μικρότερη 
                                        συμμετοχή στη δαπάνη για το φάρμακο και το υγειονομικό 
                                        υλικό. 
 
Στόχος η κατάθεση διακήρυξης ως μανιφέστο στο Ε Κοινοβούλιο. 
 
Με  στοιχεία  που πάρθηκαν από το υπόμνημα 2009- 2010, που κάθε χρόνο 
καταθέτουν οι Εναλλακτικοί Ευρωπαίοι οικονομολόγοι.  


