Μήνυμα του δημάρχου Νέας Σμύρνης Σταύρου Τζουλάκη με αφορμή την έναρξη
λειτουργίας του προγράμματος “SPUR - Towards a New Spur for EU Democracy
Building learn and engagement”
Ο εθελοντισμός και η κοινωνική και διαπολιτισμική δραστηριοποίηση συνιστά μια
επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύει την
ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συνύπαρξη των πολιτών σε τοπικό και ενωσιακό
επίπεδο, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή τους στην τοπική κοινότητα και στη
δημοκρατία στην Ευρώπη.
Είναι η δυνατότητα να βγει κανείς από την παθητικότητα και ως «πολιτικό ον» να αναλάβει
δράση για να βελτιώσει ότι τον ενοχλεί.
Σήμερα που οι λαοί της Ευρώπης λόγω οικονομικής ύφεσης αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα και μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από τα όρια φτώχειας, η
εθελοντική δράση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ καθώς η ανθρωπιστική κρίση επηρεάζει την
ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά, ειδικά όσων πλήττονται περισσότερο, και τη
συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή. Η διασύνδεση της κρίσης με το δημοκρατικό
έλλειμμα γίνεται αδιαμφισβήτητη!
Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδειχθεί η κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και ο
εθελοντισμός, μέσα από την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών αλλά και τη δημιουργία
νέων, ως ένα νέο "ελατήριο/κέντρισμα" (New SPUR) που θα μπορούσε να συμβάλλει στην:
(α) αντιμετώπιση της φτώχειας και των αρνητικών της συνεπειών, που δεν αφορούν μόνο
τη δυσχερή κατάσταση από την απώλεια ή τη μείωση των εισοδημάτων (έλλειψη τροφής,
στέγης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), αλλά και την κατάσταση που
επέρχεται ως συνέπεια ενίοτε της οικονομικής φτώχειας και σχετίζεται με τη "φτώχεια" στη
δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στην αξιοκρατία, αλλά και με τη φτώχεια στην ανάπτυξη, στο
περιβάλλον και εν τέλει στον πολιτισμό ενός τόπου,
(β) προστασία και ανάδειξη των δικαιωμάτων από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια ημεδαπών και
μεταναστών, νέων και ηλικιωμένων, απόρων και ανέργων, προβληματικών οικογενειών και
γυναικών και γενικά εκείνων που δεν έχουν αναμιχθεί μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκά ζητήματα,
καθώς και εκείνων που απορρίπτουν την Ένωση ή βάζουν αμείλικτα ερωτηματικά στα
επιτεύγματα της,
(γ) ισότιμη πρόσβαση όλων σε αγαθά όπως υγεία, παιδεία, στέγαση, απασχόληση και
πολιτισμό αλλά και στον πολιτικό διάλογο και στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής,
(δ) ανάδειξη αξιών όπως αλληλεγγύη, αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και σεβασμό σε κάθε
είδους διαφορετικότητα που συνιστούν τις βάσεις για την αποδοχή της ιδέας της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας ως εργαλείο προστασίας της Ευρώπης από κάθε κίνηση απειλητική
για τη συνοχή της και την ομαλή πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
(ε) σε ουσιαστική δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και τις απαιτήσεις των
ευρωπαίων πολιτών.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ευρώπης και
ειδικότερα των νέων στην ανεργία, στην φτώχεια και στη δυσκολία αντιμετώπισης απλών
ζητημάτων διαβίωσης. Στη πλειονότητά τους τα άτομα αυτά, λόγω των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν, θεωρούν υπεύθυνη την Ε.Ε. και έχουν οδηγηθεί στην υποστήριξη ακραίων
πολιτικών κομμάτων που αναπτύσσουν έντονη ξενοφοβική και ρατσιστική δράση και είναι
ενάντια στην ευρωπαϊκή ιδέα. Σκοπός του προγράμματος είναι ιδίως οι ομάδες αυτές, που
είναι και αποδέκτες σε μεγάλο βαθμό της άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας από τις
κοινωνικές δομές των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να κληθούν να
συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που: α) την ευρωπαϊκή επίγνωση (διαδικασίες
διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών) και β) την ευκαιρίες κοινωνικής και
διαπολιτισμικής ενασχόλησης/εμπλοκής αλλά και για εθελοντισμό προκειμένου να
μεγιστοποιηθεί η δημοκρατική τους συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο.
Υπό το φως των ανωτέρω, τα αναμενόμενα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα του προγράμματος “SPUR” είναι:
- η ανάδειξη της αξίας του εθελοντισμού και των ευκαιριών για κοινωνική και
διαπολιτισμική δραστηριοποίηση και συμμετοχή. Αυτό γιατί η εν λόγω ενασχόληση: α)
σταθεροποιηθεί τα συστήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας, πρόνοιας, απασχόλησης,
παιδείας, περιβάλλοντος, πολιτισμού, κλπ που πλήττονται βάναυσα σε περιόδους
οικονομικής ύφεσης και φτώχειας, β) προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και βοηθά
στην αποκατάσταση της ισοτιμίας των πολιτών στην αξιοπρεπή διαβίωση και γ) εδραιώνει
την πίστη των πολιτών ότι εξακολουθούν και ισχύουν οι αρχές και οι αξίες που θεμελίωσαν
το ευρωπαϊκό ιδεώδες και εντέλει τους πείθει και τους υποκινεί για συμμετοχή στα κοινά
και στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής στο εσωτερικό της Ένωσης,
- η περαιτέρω ενίσχυση των δικτυώσεων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών αλλά και λοιπών ενδιαφερομένων φορέων σε θεματικές που α)
συμβάλλουν στην κατανόηση εκ μέρους των πολιτών της ΕΕ, της ιστορίας και της
ποικιλομορφίας της αλλά και των διαδικασιών διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών
και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων, β) διεγείρουν τη μνήμη για τα
επιτεύγματα της ενωμένης Ευρώπης, την κοινή ιστορία και τις αξίες της και γ) προωθούν
νέες και καινοτόμες ευκαιρίες για κοινωνική και διαπολιτισμική ενασχόληση των πολιτών
αλλά και για εθελοντισμό με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των υφιστάμενων, συνθήκες που
όπως αναφέρθηκε έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τους όρους για την πολιτική και
δημοκρατική συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο και απομακρύνουν από ακραίες πολιτικές
απόψεις.
- η εμβάθυνση γενικά της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και το τι είδους
Ευρώπη θέλουν οι πολίτες της, ιδίως εκείνοι που για διάφορους λόγους (κοινωνικούς,
οικονομικούς, πολιτικούς, κλπ) την έχουν απορρίψει ή έχουν αμφιβολίες για το μέχρι
σήμερα έργο της.
Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε στις εργασίες του προγράμματος.

