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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία αναμφισβήτητα σημαντικός είναι ο ρόλος 

των νέων, που αποτελούν το αύριο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Για την ενίσχυση 

του ρόλου τους αυτού που καλούνται να διαδραματίσουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 

έχουν διατυπωθεί ουκ ολίγες πολιτικές προτάσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όσο και από τα κόμματα - εθνικά και υπερεθνικά. Στο παρόν κείμενο 

επιχειρείται μια σε βάθος ανάλυση του προγραμματικού λόγου των κομμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν ζητήματα σχετικά με τους νέους όπως η 

συμμετοχικότητα, η ανεργία και η απασχόληση, η εκπαίδευση και η δια-βίου μάθηση, 

η κινητικότητα εντός της ΕΕ, η μετανάστευση, οι κοινωνικές διακρίσεις και η σχέση 

τους με το περιβάλλον. Εν συνεχεία, διερευνάται ο βαθμός διείσδυσης των πολιτικών 

αυτών στον προγραμματικό λόγο των δυο κυρίαρχων ελληνικών εθνικών κομμάτων 

(ΠΑΣΟΚ & ΝΔ) και το ενδεχόμενο της ιδεολογικής ακολουθίας ή ανακολουθίας που 

εντοπίζονται σε αυτά σε σχέση με τους ευρωπαίους συγγενείς τους, ανάλογα με τον 

ευρωπαϊκό κόμμα στο οποίο ανήκουν.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη και διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί κοινοτυπία η 

άποψη ότι η νεολαία δεν μπορεί παρά να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα κατά τη  

διαμόρφωση των εξελίξεων. Για την ενίσχυση του ρόλου τον οποίο καλείται να 

διαδραματίσει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, τα ευρωπαϊκά κόμματα στις 

προγραμματικές τους δηλώσεις συμπεριλαμβάνουν προτάσεις και πολιτικές για 

καίρια κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τους νέους.  

Οι στόχοι του παρόντος κειμένου είναι δύο: κατά πρώτον η σε βάθος έρευνα 

των πολιτικών των ευρωπαϊκών κομμάτων που αφορούν τη νεολαία, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στις επίσημες προγραμματικές δηλώσεις του κάθε κόμματος και κατά 

δεύτερον, η μελέτη του βαθμού διείσδυσης των πολιτικών αυτών στον 

προγραμματικό λόγο των επιμέρους εθνικών κομμάτων. Με άλλα λόγια, θα 

διερευνηθεί το βάθος και το εύρος που αποδίδουν τα ευρωπαϊκά κόμματα στις 

πολιτικές για τους νέους, και εμμέσως η απόκλιση που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι 

κομματικές οικογένειες και το ενδεχόμενο της ιδεολογικής ακολουθίας –ή 

ανακολουθίας– που εντοπίζονται στα εθνικά κόμματα σε σχέση με τους ευρωπαίους 

συγγενείς τους ανάλογα με το ευρωπαϊκό κόμμα στο οποίο ανήκουν.  

Αναφορικά με την πρώτη εκ των δύο στοχεύσεων, καταγράφονται οι επίσημα 

διατυπωμένες θέσεις που αφορούν ζητήματα νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, της Προοδευτικής Συμμαχίας 

των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών, της Συμμαχίας Φιλελεύθερων & Δημοκρατικών 

για την Ευρώπη, των Πρασίνων, των Ευρωπαίων Συντηρητικών & Μεταρρυθμιστών, 

της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και της Ευρώπης της Ελευθέριας & 

Δημοκρατίας.  

Αναφορικά με τη δεύτερη στόχευση, συζητούνται οι πολιτικές προτάσεις για 

τη νεολαία των ευρωπαϊκών κομμάτων που ενσωματώθηκαν στις προγραμματικές 

δηλώσεις των δυο κυρίαρχων εθνικών ελληνικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ & Νέα 

Δημοκρατία) αλλά και η μορφή που έλαβε η ενδεχόμενη εφαρμογή των πολιτικών 

αυτών στην Ελλάδα, μετά από εισήγηση του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. 

Στην παραπάνω καταγραφή θα βασιστεί η διερεύνηση της διαφοράς στη 

σημαντικότητα που παρατηρείται ανάμεσα στα δυο επίπεδα (ευρωπαϊκό και εθνικό) 

όσον αφορά την άσκηση πολιτικών νεολαίας. Επίσης διερευνάται αν τα ζητήματα των 

νέων στις εθνικές προγραμματικές δηλώσεις τυχαίνουν ισάξιας προβολής με την 
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αντίστοιχη σε επίπεδο ευρωπαϊκών κομμάτων, άσκηση που αναπόφευκτα αγγίζει τα 

ζητήματα της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κομμάτων στο πλαίσιο του κοινού 

ευρωπαϊκού κόμματος και των διαφορών στις προτεραιότητες μεταξύ των κομμάτων 

σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 

Μεθοδολογικά η έρευνα στηρίχθηκε στη μελέτη των προγραμματικών 

διακηρύξεων των ευρωπαϊκών και των εθνικών κομμάτων με χρήση της μεθόδου της 

ανάλυσης περιεχομένου. Καθότι το αντικείμενο που πραγματεύεται δεν έχει 

επαναδιαπραγματευθεί αυτούσιο, η μελέτη στηρίχτηκε κατά κύριο σε μια αναλυτική 

και σε βάθος παρουσίαση των σύγχρονων επίσημων κειμένων – προγραμματικών 

δηλώσεων των ευρωπαϊκών και εθνικών κομμάτων με έντονη κριτική διάθεση. Τα 

κείμενα αυτά είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία πρόσφατα (από το έτος 2007 

έως και σήμερα), με τα περισσότερα εκ των οποίων να έχουν λάβει την τελική τους 

μορφή κατά τις τελευταίες εκλογές του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (Ιούνιος 2009). 

Μέσω της έλλειψης συγκεκριμένων πολιτικών σε κάποιους τομείς και 

συνυπολογίζοντας την έκταση που αφιερώνουν τα πολιτικά κόμματα στις διακηρύξεις 

τους σε κάποιους άλλους, επιχειρείται μια σκιαγράφηση των προτεραιοτήτων που 

αποδίδει το κάθε κόμμα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας τη 

μεθοδολογία ανάλυσης περιεχομένου προεκλογικών προγραμμάτων (Κωνσταντινίδης 

Ι, 2004) .  

Παράλληλα μελετώνται κάποια πρωτότυπα κείμενα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που αναδεικνύουν τη σημασία της άσκησης συγκεκριμένης πολιτικής για 

τους νέους και ταυτόχρονα φανερώνουν τις έντονες επιρροές που έχει ο πολιτικός 

λόγος της Επιτροπής επί του αντίστοιχου των Ευρωπαϊκών Κομμάτων, κάτι που στην 

ουσία καθιστά τα υπερεθνικά κόμματα απλούς συνδιαμορφωτές στη χάραξη 

πολιτικών προτάσεων για τη νεολαία. 

Τέλος, θα ήταν παράληψη να μη γίνει ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη κειμένων 

από τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο 

τομέα του διαπραγματευόμενου θέματος και ουσιαστικά διαμορφώνουν το θεωρητικό 

υπόβαθρο στο οποίο τοποθετείται το συγκεκριμένο αντικείμενο της μελέτης. Τέτοια 

κείμενα ενδεικτικά, αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Ευρωπαϊκών και 

εθνικών κομμάτων, τα πολιτικά συστήματα και τα κόμματα της Ευρώπης, τα 

ελληνικά πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τον 

εξευρωπαϊσμό των εθνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών (Europeanization of 

public policies and political parties) και πολλά άλλα παρεμφερή ζητήματα. 
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Ενότητα Α’ : 

Οι πολιτικές νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, έχει ήδη αρχίσει, ειδικά με τα νέα 

δεδομένα που προκύπτουν από τις συνεχείς διευρύνσεις και τις προοπτικές που 

απορρέουν από αυτές. Θα ήταν ολέθριο λάθος όλες αυτές οι ανταλλαγές απόψεων 

που οργανώνονται κατά την εξέλιξη και διαμόρφωση της ΕΕ, όλοι οι προβληματισμοί 

που αναπτύσσονται γύρω από τα διάφορα επικείμενα θέματα διακυβέρνησης, να μην 

συμπεριλαμβάνουν αυτούς που θα πάρουν αύριο τη σκυτάλη, τους νέους 

Ευρωπαίους.   

Το ευρωπαϊκό όραμα, όντας το ίδιο από μόνο του σε νεαρή ηλικία , βρίσκεται 

ακόμα στο στάδιο της διαμόρφωσης και της επεξεργασίας και εξακολουθεί να 

αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για να 

εξακολουθήσει να προχωράει και να  αποκτά την οριστική του μορφή δεν είναι άλλα 

από τη φιλοδοξία, τον ενθουσιασμό, την προσήλωση στο στόχο, το όραμα, τις νέες 

καινοτόμες ιδέες, στοιχεία δηλαδή που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

νέων. 

Μέχρι λίγα χρόνια πριν οι νέοι, αρκούνταν μόνο στη δράση και ενεργοποίησή 

τους σε τοπικό επίπεδο, όμως κάθε άλλο παρά μια στατική κοινωνική ομάδα θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν (Vlandas S. , 2009). Οι αξίες, οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες τους μεταβάλλονται και αλλάζουν συνεχώς. Πλέον ο νέος μπορεί και 

οφείλει να λειτουργεί ενεργά ως πολίτης, για παράδειγμα να συμμετέχει στη ζωή του 

σχολείου, της συνοικίας, του δήμου, να είναι ενεργό μέλος συλλόγων (αθλητικών, 

πολιτιστικών, πνευματικών κλπ), να αποκτά την πείρα και  την αυτοπεποίθηση που 

χρειάζεται και γενικά να συμμετέχει σε ανοιχτές δραστηριότητες και να συμβάλλει με 

τον τρόπο του σε μια πιο αλληλέγγυα κοινωνία.  

Εμμέσως όμως τα πεδία δραστηριοποίησης των νέων στη διευρυμένη Ευρώπη 

εξαπλώνονται σε ακόμα περισσότερους τομείς, αφού συμπεριλαμβάνουν την 

καταπολέμηση κάθε ίχνους διακρίσεων (φυλετικών, κοινωνικών, ρατσιστικών κλπ) 

την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την εκπαίδευση, την επαγγελματική 
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κατάρτιση, τον πολιτισμό, την υγεία, την προστασία των καταναλωτών και του 

περιβάλλοντος, την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης, την κινητικότητα των 

νέων ερευνητών και του ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει, τη συνεργασία για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και της εξαθλίωσης στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμών  

(European Steering Committee for youth, 2004).  

 Παρά τη δεδομένη καλή πρόθεση των θεσμικών οργάνων και των κρατών – 

μελών με τα κατά καιρούς ψηφίσματα και δηλώσεις τους που αφορούν τους νέους, το 

ισχύον σύστημα συνεργασίας, όπως είναι προφανές αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

νέες προκλήσεις. Τα νέα δεδομένα που τίθενται στον ευρωπαϊκό χάρτη, είναι 

πολύπλοκα και πολυδιάστατα. Αφορούν αφενός τη δημογραφική και κοινωνική 

εξέλιξη που περιπλέκει τις σχέσεις μεταξύ των γενεών, το χάσμα που παρατηρείται 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό, ακόμα και διεθνές επίπεδο ανάμεσα στις νεολαίες και τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφετέρου την πρόσκληση για μια ανοιχτή συζήτηση και 

προώθηση της καλύτερης συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 

στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ. Το ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι αν οι 

πολιτικοί ιθύνοντες της Ευρώπης αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο το δυναμικό που 

εκπροσωπεί η νεολαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σύνολο των προκλήσεων, 

όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Το εύρος των προκλήσεων σε συνδυασμό με τη ζητούμενη αυξημένη 

συμμετοχή των νέων στη ζωή της τοπικής, εθνικής και ευρωπαϊκής κοινότητας, 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ενεργού ταυτότητας των πολιτών και αποτελούν τα 

πρωτίστης σημασίας διακυβεύματα όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον 

των κοινωνιών μας. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 

το 1999 στο συμβούλιο της Νεολαίας τη δημοσίευση Λευκού Βιβλίου με σκοπό την 

καθιέρωση της νέας ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. 

 Η ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε ήταν κάτι το πρωτοφανές και 

καινοτόμο για τα περισσότερα κράτη-μέλη. Έλαβε χώρα από το Μάιο του 2000 έως 

το Μάρτιο του 2001 και αφορούσε νέους κάθε προέλευσης, οργανώσεις νεολαίας, την 

επιστημονική κοινότητα, τους πολιτικούς υπευθύνους και τις διοικήσεις τους.  

 Η κινητοποίηση ήταν σημαντική, καθώς πραγματοποιήθηκαν 17 εθνικές 

διασκέψεις στις οποίες συμμετείχαν πολλές χιλιάδες νέων συγκεντρώνοντας πάνω 

από 440 προτάσεις, κάτι που επικυρώθηκε και επισημοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 

2000 από την Ευρωπαϊκή Συνάντηση στο Παρίσι (υπό τη γαλλική προεδρία), όπου 
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και επιτράπηκε να τεθούν σε μια πιο ευρωπαϊκή προοπτική τα αποτελέσματα της 

ανταλλαγής απόψεων σε εθνικό επίπεδο. Σε ακροάσεις που έγιναν το Φεβρουάριο του 

2001 στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στης Βρυξέλλες συμμετείχαν 

περισσότερες από 60 οργανώσεις που σε συνδυασμό με το δυναμικό παρόν της 

επιστημονικής κοινότητας, επιχείρησαν να ρίξουν φως στη δική τους προοπτική για 

την εξέλιξη της νεολαίας. Ταυτόχρονα, διεξήχθησαν συζητήσεις σε κάθε ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα με τους διοικητικούς και πολιτικούς υπευθύνους αλλά και με τα εθνικά 

συμβούλια νεολαίας όπως επίσης και ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 

Απριλίου 2001, με συμμετοχή περίπου 3.000 νέων, όπου και καθορίστηκαν οι 

προτεραιότητες που πρέπει να καθοδηγούν την πολιτική δράση. 

 Από τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων προέκυψαν 4 μηνύματα κλειδιά 

(COM 2001, 681 τελικό):  

α) Οι νέοι, όντας ζωντανά και δραστήρια κύτταρα της κοινωνίας, έχουν την ανάγκη 

να συμμετέχουν περισσότερο στη ζωή της κοινότητας. Θέλουν να εκφέρουν και να 

ακούγεται η γνώμη τους για πλήθος θεμάτων από το τοπικό ως το διεθνές επίπεδο, να 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους χωρίς εξαιρέσεις, να συμμετέχουν στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και όχι να περιορίζονται στη θεωρητική ανταλλαγή απόψεων και 

τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα οι νέοι, συχνά παρασυρόμενοι από τους γοργούς ρυθμούς 

της σύγχρονης ζωής αλλά και τη γενικότερη απαξίωση των θεσμών, αφιερώνονται 

λιγότερο από ότι στο παρελθόν στις παραδοσιακές δομές πολιτικής και κοινωνικής 

δράσης (κόμματα, συνδικάτα) και η συμμετοχή τους στις δημοκρατικές 

διαβουλεύσεις κρίνεται ως χαμηλή. Οι οργανώσεις νεολαίας πλήττονται και αυτές 

από τη δεδομένη κατάσταση και έχουν την ανάγκη να ανανεωθούν. Σύμφωνα με το 

Ευρωβαρόμετρο «Οι Ευρωπαίοι νέοι το 2001» παρατηρείται μια αδιαφορία των νέων 

για τις οργανώσεις, με 1 στους 2 να δηλώνει αυθόρμητα ότι δεν ανήκει σε κανένα 

κίνημα. Προκύπτουν ακόμα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά αποτελέσματα 

που αναδεικνύουν τις εθνικές διαφορές, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι στις 

Κάτω Χώρες το 80% περίπου των νέων ανήκουν σε κάποια οργάνωση, έναντι του 

30% των νέων της Πορτογαλίας. Αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος αφορά -σε 

διαφορετικό βαθμό φυσικά- όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση το Βέλγιο και το 

Λουξεμβούργο (Ευρωβαρόμετρο ΕΒ 55.1 , 2001). 

β) Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν περιορίζονται μόνο στην παραδοσιακή και 

τυπική μορφή τους. Πρέπει να ενθαρρυνθούν και να αναγνωριστούν καλύτερα τα 
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πεδία πειραματισμού, να δοθεί επιπλέον έμφαση στην κινητικότητα των νέων και τον 

εθελοντισμό που αποτελούν πρακτικές εξαιρετικά περιορισμένες και ελάχιστα 

αναγνωρισμένες και μάλιστα οι εμπειρίες αυτές να υποστηριχτούν και οικονομικά. 

γ) Η αυτονομία των νέων, που ούτως ή άλλως αποτελεί μια πάγια διεκδίκησή τους, 

πρέπει να αναπτυχτεί και αυτό είναι δυνατό να γίνει μόνο με τον εκσυγχρονισμό των 

μέσων που τους παρέχουμε και κυρίως των υλικών μέσων. Κεντρικής σημασίας είναι 

τα θέματα: του εισοδήματος, της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, της 

παροχής της απαιτούμενης βοήθειας για την έναρξη νέου επαγγέλματος, οι πολιτικές 

στέγασης και μεταφορών καθώς και πολλές άλλες. 

δ)  Η αβεβαιότητα και οι δυσκολίες που συναντούν οι νέοι στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ζωή, εξηγεί εν μέρει το γενικότερο ενδιαφέρον τους για τους 

αποκλεισμένους. Ως εκ τούτου οι νέοι ταυτίζονται με ορισμένες αξίες που είναι 

ταυτόχρονα και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν υπέρμαχοι αυτών των 

αξιών. Διατυμπανίζουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να 

διαφυλαχτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να καταπολεμηθούν δραστικά και 

αποτελεσματικά όλες οι μορφές διακρίσεων, ρατσισμού και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 Η βασική φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτυπώνεται μέσα από 

το Λευκό Βιβλίο είναι να δημιουργήσει ένα νέο, φιλόδοξο και ρεαλιστικό πλαίσιο 

συνεργασίας, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων και θα ιεραρχεί τα 

πολυάριθμα ζητήματα που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων. Το νέο αυτό 

πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει 2 σκέλη (COM 2001, 681 τελικό): 

1. την εφαρμογή ης Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού (Open Method of 

Coordination - OMC) στον τομέα της νεολαίας και 

2. την καλύτερη συνεκτίμηση της νεολαίας μέσα στις πολιτικές.   

Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού συνίσταται στον «καθορισμό 

κατευθυντηρίων γραμμών για την Ένωση, συνδυασμένων με συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

επίτευξη των στόχων που θέτουν, τον καθορισμό - κατά περίπτωση- ποιοτικών και 

ποσοτικών δεικτών και σημείων αναφοράς, με μέτρο τα καλύτερα του κόσμου, 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κρατών –μελών και τομέων ως μέτρο σύγκρισης 

και βέλτιστων πρακτικών, τη μεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων 
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γραμμών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές με τον καθορισμό ειδικών στόχων 

και τη θέσπιση μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 

ιδιομορφίες, την περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από 

ομότιμους, υπό μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών» (Συμπεράσματα της 

Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα, 23-24/03/2000,σημείο 37). 

Είναι προφανές ότι η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού στον τομέα της νεολαίας 

προωθεί τον καθορισμό θεμάτων προτεραιότητας, τον προσδιορισμό στόχων και 

κοινών προσανατολισμών και την εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης καθώς 

και τον τρόπο διαβούλευσης με τους νέους.  

Διαμέσου της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την ενημέρωση, τη βελτίωση, των 

γνώσεων των δημόσιων αρχών σχετικά με τη νεολαία και γενικότερα ότι μπορεί να 

συμβάλει στην ανάπτυξη και την αναγνώριση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται 

υπέρ των νέων όπως εργασία σε λέσχες νέων, σε νεανικά κινήματα, «εργασία του 

δρόμου», «youth work», σχέδια για την ανάπτυξη του ρόλου του πολίτη, 

ενσωμάτωση, αλληλεγγύη των νέων και πολλά άλλα. Τηρώντας τις αρχές της 

συνεκτικότητας και της συμπληρωματικότητας, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν τις λοιπές 

κοινοτικές πρωτοβουλίες και διαδικασίες και να προσδώσουν σε αυτές προστιθέμενη 

αξία, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και προς τα χρησιμοποιούμενα μέσα. 

Η καλύτερη συνεκτίμηση της νεολαίας στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών 

αποσκοπεί στο στενό συντονισμό των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, ώστε τα 

μελήματα που αφορούν τον τομέα της νεολαίας να  λαμβάνονται υπόψη τόσο σε 

εθνικό επίπεδο, όσο και κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών. 

Εξάλλου, τα θέματα που προέκυψαν από την ανταλλαγή των απόψεων και θα 

απαιτήσουν στενό συντονισμό, είναι πολυάριθμα και όλα εξαιρετικής σημασίας. Τα 

σημαντικότερα από αυτά, που θα αποτελέσουν και το κύριο θέμα συζήτησης και 

ενδελεχούς εξέτασης σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η απασχόληση 

των νέων, οι τυπικές και μη-τυπικές μορφές εκπαίδευσης και μάθησης (με εξέχουσα 

έμφαση στη δια βίου μάθηση), η κοινωνική ένταξη, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η 

μετανάστευση, η κατανάλωση, η υγεία και η πρόληψη των κινδύνων, η προστασία 

του περιβάλλοντος, η ισότητα των δυο φύλων και άλλα.   
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Ο στόχος της Λευκής Βίβλου είναι σαφής: η ελλιπής συμμετοχή των νέων στα 

κοινά, η αδιαφορία, η αποστροφή πρέπει να αντιμετωπιστούν.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

οφείλει να συμβάλει στην ανάπτυξη της παιδείας υψηλού επιπέδου, να ευνοήσει την 

ανάπτυξη της κινητικότητας των νέων, να ενθαρρύνει, χωρίς να εναρμονίζει τις 

νομοθεσίες των κρατών –μελών και να διατυπώνει συστάσεις προς αυτά, σεβόμενη 

πάντα τις ιδιαιτερότητες και την ποικιλομορφία της κάθε χώρας (COM 2001, 681 

τελικό). 

Παρόλα αυτά, οι αδυναμίες που εμφανίζονται και αφορούν την ευελιξία της 

κάθε χώρας –μέλους να αναπτύξει τις δικές της πολιτικές είναι διακριτές. Οι στόχοι 

δεν είναι ποσοτικοποιημένοι και αυστηρά καθορισμένοι (δεν αποτελούν δηλαδή κατά 

την τεχνική ορολογία benchmarks) και επιπλέον η υλοποίηση αυτών των εθνικών 

σχεδίων δράσης επαφίεται σε κάθε κράτος ξεχωριστά. Η υλοποίηση της προόδου 

εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω κάποιου κεντρικού οργάνου-

συντονιστή (για παράδειγμα στην Ελλάδα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς). 

Με άλλα λόγια δηλαδή τα εθνικά σχέδια δράσης δεν είναι συντονισμένα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση μιας ενιαίας 

πολιτικής νεολαίας είναι διαρκείς και σημαντικές. Όντας ο αρωγός των εξελίξεων και 

ένα εκ των βασικότερων θεσμοθετημένων νομοθετικών οργάνων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει στη χάραξη των πολιτικών είναι πρωταρχικής σημασίας. Για πρώτη 

φορά τον Ιούνιο του 2002, σε μια προσπάθεια εμφανώς καθοδηγούμενη από την 

Επιτροπή, επιτεύχθηκε η σύνδεση των θεμάτων της νεολαίας με τη Στρατηγική της 

Λισαβόνας. Οι παρατηρούμενες δημογραφικές αλλαγές (μείωση των γεννήσεων, 

αύξηση του Μέσου Όρου ζωής, γήρανση του πληθυσμού) σε συνδυασμό με την 

πορεία μετάβασης προς την αγορά εργασίας (η ανεργία των νέων είναι δυο φορές 

μεγαλύτερη από την ανεργία των μεσήλικων στην ΕΕ) καθιστούν όλο και 

περισσότερο απαραίτητη την ύπαρξη ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για θέματα 

νεολαίας. Για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Νεολαίας ενσωματώθηκε 

πλήρως στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας, ώστε να υλοποιηθούν οι 

βασικές αρχές και τα κράτη –μέλη να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές. 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Νεολαίας σαφώς ενίσχυσε το ρόλο της νεολαίας στο 

πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς της 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης, ενώ παράλληλα σημειώθηκε πρόοδος στους 
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τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και της υγείας. Ωστόσο, δεν αποδείχτηκε 

πάντα αποτελεσματικό και ικανό να αποφέρει αποτελέσματα. Δεν ήταν αρκετά 

συντονισμένο για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις και δεν υπήρχε η απαραίτητη 

συναίνεση για ενισχυμένη διατομεακή προσέγγιση, όπως ζητήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δήλωση του 2008 για την ενδυνάμωση των νέων (COM 

2009, 200 τελικό). Ο διαρθρωμένος διάλογος πρέπει να μπορεί να οργανώνεται 

καλύτερα και να διευκολύνεται περισσότερο η προσέγγιση της μη οργανωμένης 

νεολαίας, ιδιαίτερα των νέων με τις λιγότερες ευκαιρίες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη ενός δομημένου 

διαλόγου με τους νέους ως μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των αρχών και των 

νέων σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις και η διοίκηση, 

συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αποτελούμενο από τα Ευρωπαϊκά κόμματα, πρέπει να συζητούν τα 

σχετικά ζητήματα με τους νέους και να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις θέσεις τους στη 

χάραξη πολιτικής. Ο δομημένος διάλογος αποτελεί άμεση συνέχεια της Λευκής 

Βίβλου για τη νεολαία και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, τα οποία 

υπογραμμίζουν τη σημασία της διαβούλευσης με τους νέους για τα θέματα που τους 

αφορούν. Το Συμβούλιο των Υπουργών με το ψήφισμα του 2005 καλεί την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη ενός δομημένου διαλόγου με τους νέους και τις 

οργανώσεις τους και τους ερευνητές στον τομέα της νεολαίας. Η ανάγκη για ένα 

διαρθρωμένο διάλογο υποστηρίχθηκε επίσης από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου του 

Νοεμβρίου 2006 και από την ανακοίνωση για την «Προώθηση της πλήρους 

συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία», που 

εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2007. Το 2008 ξεκίνησε ένας νέος κύκλος 

διαρθρωμένου διαλόγου με θέμα «Οι μελλοντικές προκλήσεις για τους νέους 

ανθρώπους». Σήμερα, και ακολουθώντας ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό μέχρι το 2018 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την με κάθε τρόπο κοινωνική και επαγγελματική 

ενσωμάτωση των νέων αντρών και γυναικών στα σύγχρονα δεδομένα του 

ευρωπαϊκού χώρου (A renewed framework for European corporation in the youth 

field, 2009), επικεντρώνοντας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, 

κοινωνικής συμπεριφοράς και αλληλεγγύης για όλους τους νέους 

Για την επίτευξη των κοινών στόχων συμμετοχής της νεολαίας, ορισμένα κράτη 

μέλη ενισχύουν το νομικό πλαίσιο που αφορά τη συμμετοχή της νεολαίας είτε με τη 

θέσπιση νομοθεσίας είτε διατυπώνοντας στρατηγικά προγράμματα δράσης. 
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Παραδείγματα αποτελούν η Ιρλανδία με το νόμο για τη νεολαία, η Πορτογαλία με το 

«εθνικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης για τη νεολαία», η Σουηδία με το κυβερνητικό 

νομοσχέδιο με τίτλο «Η δύναμη να παίρνεις αποφάσεις», η Εσθονία και η Σλοβενία 

με  στρατηγικά σχέδια, η Λεττονία με το πολιτικό πρόγραμμα για τη νεολαία και η 

Σλοβακία με το σχέδιο για τη συμμετοχή της νεολαίας.  

Άλλα κράτη εφαρμόζουν ενέργειες με στόχο την υποστήριξη συμμετοχικών και 

αντιπροσωπευτικών δομών. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα εθνικά συμβούλια 

νεολαίας (στα περισσότερα κράτη μέλη), οι επιτροπές νεολαίας και τα τοπικά 

συμβούλια (Λουξεμβούργο, Βέλγιο), τα κοινοβούλια νεολαίας (Κύπρος και Μάλτα), 

οι συμμετοχικές δομές για τη νεολαία (Ελλάδα, Ισπανία) και οι δομές για την 

υποστήριξη προγραμμάτων νεολαίας (Αυστρία). Επίσης, ως προς τη συμμετοχή των 

νέων στις εκλογές οι Κάτω Χώρες έχουν θεσπίσει παράλληλες εκλογές για τους 

νέους, η Φινλανδία επιτρέπει τη συμμετοχή στις τοπικές εκλογές νέων από την ηλικία 

των 16 ετών, η Γαλλία δημιούργησε σύστημα αυτόματης εγγραφής στους εκλογικούς 

καταλόγους, ενώ το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν τη 

χρήση του Διαδικτύου. 

 Πολλά είναι τα κράτη που παρέχουν υποστήριξη για έργα και σχέδια που 

συμβάλλουν στη διεύρυνση της συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής. Στη 

Γαλλία, το σχέδιο «Όρεξη για δράση» («Envie d'agir») υποστηρίζει και ανταμείβει τα 

πρώτα σχέδια που υλοποιούνται από νέους ή που προορίζονται για νέους, 

χρηματοδοτεί καινοτόμα και δημιουργικά σχέδια, εθελοντικές δραστηριότητες και 

επιχειρηματικά σχέδια. Στη Δανία, το σχέδιο «Πολιτική για τη νεολαία στους δανικούς 

δήμους» επισημαίνει ότι είναι σημαντικό οι νέοι να συμμετέχουν στη χάραξη 

πολιτικής. Η Γερμανία είναι πρωτοπόρα στις νεανικές έρευνες (Jugendbericht)  και η 

Νορβηγία και Φιλανδία ξεχωρίζουν για το Ινστιτούτο εθνικών ερευνών για θέματα 

νέων και το Δίκτυο ερευνών για τους νέους αντίστοιχα (European Steering 

Committee for youth, 2004). Όμως, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η συνεργασία 

μεταξύ τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου και να ενταθούν οι 

προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η πολιτική νεολαίας αποτελεί το κλειδί για την 

αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, 

επομένως δύσκολα μπορεί κανείς, σήμερα, να φανταστεί την επιβίωση μιας εθνικής 

πολιτικής στον τομέα της νεολαίας που δεν συμβαδίζει με την κοινοτική επιδίωξη. 
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Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη, το καθένα χωριστά, από την ευθύνη των 

αποφάσεων. Έστω, όμως, και σε περιορισμένο βαθμό τα κράτη μέλη δεν χάνουν 

οριστικά την αρμοδιότητά τους διατηρώντας, συγχρόνως, τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης κλίματος, ευνοϊκού για την υποστήριξη και διατήρηση εθνικών 

επιλογών και θέσεων, στη βάση της ισορροπίας μεταξύ κοινοτικής και εθνικής 

επιδίωξης που διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ειλικρινούς 

συνεργασίας.  

Δεδομένου ότι τα κοινοτικά όργανα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τα 

σχετικά ζητήματα θα μπορούσαν να εξετάζονται με περισσότερη επιμέλεια εκ μέρους 

των εθνικών φορέων που προσέρχονται στο περιβάλλον της συνεργασίας υπό 

κοινοτικούς όρους. Η πολιτική νεολαίας πρέπει να διαπερνά όλες τις πολιτικές 

πρωτοβουλίες των κρατών και της ΕΕ προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των 

αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα. 
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Ενότητα Β’ : 

 Οι πολιτικές νεολαίας των Ευρωπαϊκών κομμάτων εντός του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

Ενδιάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το εκτελεστικό της έργο σε επίπεδο 

Ένωσης και στις εγχώριες κυβερνήσεις, δραστηριοποιείται το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η σταδιακή ενίσχυση του ρόλου του οποίου καταδεικνύει την 

ενδυνάμωση ορισμένων ομοσπονδιακών στοιχείων εντός της λειτουργικής νόρμας 

της ΕΕ αλλά ταυτόχρονα και μια προσπάθεια αντιμετώπισης του δημοκρατικού 

ελλείμματος, το οποίο ανάγεται στον τρόπο και τις διαδικασίες λήψης των 

αποφάσεων μακριά από τον Ευρωπαίο πολίτη και με μειωμένη τη συμμετοχή και τον 

έλεγχο του τελευταίου (Παπαδοπούλου Λ. , 2001).  

Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ εισήχθη για πρώτη φορά η θέση ότι «τα πολιτικά 

κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 

ολοκλήρωση στα πλαίσια της Ένωσης. Συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής 

συνείδησης και στην έκφραση πολιτικής βούληση των πολιτών της Ένωσης» 

(Συνθήκη του Μάαστριχτ, Άρθρο 191). Αργότερα, η Συνθήκη της Νίκαιας, θέλοντας 

να συμβάλλει, πρόσθεσε στο Άρθρο 191 μια δεύτερη παράγραφο, σύμφωνα με την 

οποία: «Το Συμβούλιο σε συναπόφαση με το Κοινοβούλιο, καθορίζει το καθεστώς 

των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως τους κανόνες 

χρηματοδότησης τους» (Συνθήκη της Νίκαιας, Άρθρο 251). 

Παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, διαχρονικά αντιμετωπιζόταν ως ήσσονος σημασίας εταίρος στα πλαίσια 

της θεσμικής λειτουργίας της ΕΕ. Με την πάροδο των χρόνων το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο απόκτησε ένα διευρυμένο ρόλο, αφού έχει τη δυνατότητα να ζητά την 

ενημέρωση από την Επιτροπή για διάφορα θέματα μείζονος σημασίας (μεταξύ των 

οποίων και  η πολιτική για τη νεολαία στον Ευρωπαϊκό χώρο) αλλά ταυτόχρονα 

διαθέτει και τη νομική ισχύ προκειμένου να ασκεί έλεγχο όπου κρίνει ότι χρειάζεται. 

Παρόλα αυτά, η πολιτική σημασία των αποφάσεών του είναι ακόμη περιορισμένη 

(Hogwood P. – Robert G. , 2003). 
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 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της «ιεράρχησης» των ρόλων μεταξύ 

Επιτροπής και Κοινοβουλίου, αποτελεί η τοποθέτηση της πρώτης ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο οφείλει να συμβάλλει τακτικά στην πολιτική για τη νεολαία και η 

προτροπή της προς αυτό να αντιδράσει στην ανακοίνωση COM (2009) 200 με θέμα  

«Μια στρατηγική για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση» που εξέδωσε η 

Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009, με την παράλληλη δέσμευσή της να καθιστά το 

Κοινοβούλιο ενήμερο για την υλοποίηση της στρατηγικής. Εξάλλου, ο πολύ χαμηλός 

βαθμός διαρροών κατά τις ψηφοφορίες στο ευρωκοινοβούλιο οφείλεται σε ένα 

μεγάλο βαθμό, πέρα από το υψηλό επίπεδο συνοχής των κομμάτων, στην 

περιορισμένη πολιτική σημασία των αποφάσεών του (Κωνσταντινίδης Ι. 2009).   

Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι να αποκτήσει το Κοινοβούλιο ουσιαστικά 

νομοθετικά προνόμια και παρεμβατική δύναμη, αλλά και να καταφέρει να συνδέσει 

τη λειτουργία του με τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία οι ευρωπαίοι πολίτες 

εμπιστεύονται περισσότερο, πιθανότατα λόγω της εγγύτητάς που διαθέτουν με τα 

προβλήματά τους και την καλύτερη κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας τους 

από τους πολίτες. 

Όπως είναι αναμενόμενο, θεσμική επαφή και αλληλεπίδραση του Ευρωπαϊκού 

με τα εθνικά κοινοβούλια, υφίσταται μέσω των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, δηλαδή 

των λεγόμενων ευρωπαϊκών κομμάτων.. Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου, λειτουργώντας κατά μια έννοια ως ευρύτερη κομματική οικογένεια, 

συγκεντρώνουν υπό την ‘ομπρέλα’ τους εκπροσώπους από ετερόκλητα εθνικά 

κόμματα, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης τους έναντι των άλλων κομμάτων 

του Ευρωκοινοβουλίου  και κατ’ επέκταση τη συγκέντρωση μεγαλύτερου ποσοστού 

εδρών κατά τις ψηφοφορίες. Αυτό αποδεικνύεται και από τον πολύ μικρό αριθμό μη-

ενταγμένων μελών (non-attached members) ή μονομελών κομμάτων (one-party 

groups) αλλά και από το γεγονός ότι τα ¾ των εδρών του κοινοβουλίου 

συγκεντρώνεται στα τρία μεγάλα κόμματα. 

Ωστόσο, ο ρόλος των εθνικών κομμάτων διατηρείται σημαντικός, τόσο εξαιτίας 

της άμεσης εμπλοκής τους στη λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό της ΕΕ (μέσω 

Συμβουλίων Αρχηγών ή Υπουργών), όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελούν 

τη μόνη δίοδο επικοινωνίας του πολιτικού συστήματος της ΕΕ με τις κοινωνίες. 

Εξάλλου, τα ευρωπαϊκά κόμματα δραστηριοποιούνται παράλληλα τόσο στο 

διακυβερνητικό, όσο και στο υπερεθνικό επίπεδο θεσμικής λειτουργίας της ΕΕ. Η 

σχέση τους με τα εθνικά κόμματα γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρη αν αναλογιστεί κανείς 
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ότι αποτελούνται από εθνικά, πολιτικά και κατά προέκταση και κομματικά 

νομιμοποιημένους εκπροσώπους των κρατών- μελών, η κατανομή των οποίων γίνεται 

με το εθνικό εκλογικό δίκαιο και τη σύμπραξη των εθνικών και μόνο πολιτικών 

κομμάτων. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι «ακόμα και τώρα 

δεν υπάρχουν ακριβώς ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αλλά κοινοβουλευτικά 

κόμματα και συνασπισμοί εθνικών κομμάτων, που φιλοδοξούν να σχηματίσουν 

κάποια μέρα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα» (Quermonne J-J , 2005). 

Η ανάγκη συντονισμού της ευρωπαϊκής δράσης των εθνικών κομμάτων, όπως 

σημειώνει ο Τσάτσος (2003), προέκυψε τόσο από το σχηματισμό «ομάδων» μέσα στο 

Ευρωκοινοβούλιο όσο και από την ίδρυση των κομματικών οργανώσεων ομπρέλας -

Parteidachorganisationen (Τσάτσος Δ , 2003). Ο ισχύον κανονισμός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου άλλωστε προτρέπει τους βουλευτές να συσπειρώνονται περισσότερο 

με βάση τις πολιτικές τους συγγένειες, παρά με βάση την εθνική τους προέλευση. 

Πράγματι, από την εποχή της άμεσης και καθολικής εκλογής του Κοινοβουλίου, οι 

κυρίαρχες κοινοβουλευτικές ομάδες αντιστοιχούσαν στις μεγάλες πολιτικές 

οικογένειες: σοσιαλιστές, χριστιανοδημοκράτες, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, 

κομμουνιστές (Hix S. – Lord C. , 1997).  

Από πολύ καιρό, πολλές πολιτικές ομάδες είχαν αισθανθεί την ανάγκη να 

συναντηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 1952 πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνοδος 

των χριστιανικών λαϊκών κομμάτων, που παρατάθηκε την επαύριον του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου με την ίδρυση των Νέων Διεθνών Ομάδων. Όμως, η ιδέα της 

δημιουργίας συνασπισμών κομμάτων, με σκοπό τον μετασχηματισμό τους σε 

αυθεντικά πολιτικά κόμματα, ιδίως στο πλαίσιο των χριστιανοδημοκρατών, των 

σοσιαλιστών  και των φιλελεύθερων, χρονολογείται από την εποχή της άμεσης και 

καθολικής εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Quermonne J-J , 2005). Έτσι 

ιδρύθηκε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ευρώπης το 1974, η Ομοσπονδία των 

Φιλελεύθερων και Δημοκρατικών Κομμάτων της ΕΟΚ το 1976 και το Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό Κόμμα το 1976. 

Ουσιαστικά όπως συμπεραίνει και ο Τσάτσος (2003) ο προσδιορισμός της 

θεσμικής αποστολής των ευρωπαϊκών κομμάτων είναι να συμπράττουν στην 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να εργάζονται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης 

και να καθιστούν δυνατή την πολιτική έκφραση του πολίτη της Ένωσης (Τσάτσος Δ , 

2003). Παράλληλα, οφείλουν να «συντονίζουν τη δράση των εθνικών κομμάτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο ως οργάνωση – ομπρέλα (συνομοσπονδιακό μοντέλο – 
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συνομοσπονδία με δικαίωμα ατομικής συμμετοχής των πολιτών ως μέλη) και να 

αποτελούν πολιτικές οργανώσεις οι οποίες σύμφωνα με το μοντέλο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας θα οργανώνουν τα εθνικά κόμματα σε υπερεθνικό επίπεδο» (Τσάτσος Δ , 

2003). Με άλλα λόγια, αποτελούν έναν «τόπο» συνάντησης διαφορετικών ηλικιών, 

κοινωνικών ομάδων, συμφερόντων και πρωτίστως εθνοτήτων και άρα συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση κοινών ταυτοτήτων ( Παπαδοπούλου Λ , 2001). 

Ταυτόχρονα, ο θεσμός των εθνικών κομμάτων αναδιαμορφώνεται μέσω της 

διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς η δράση τους δεν είναι μόνο 

εθνική, αλλά επιδρά και στο θεσμικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον, τα 

κόμματα των κρατών – μελών της ΕΕ φέρουν και μια ευρωπαϊκή ευθύνη και μέσα 

από τη δράση τους αναδύεται όχι μόνο ένας εθνικός, αλλά και ένας ευρωπαϊκός 

πολιτισμός, νομικός και συνταγματικός (Τσάτσος Δ , 2003). Έτσι, ο θεσμός των 

εθνικών κομμάτων καλείται να ικανοποιήσει νέες απαιτήσεις για την εκπλήρωση των 

οποίων πρέπει να επιχειρηθεί μια αναθεώρηση τόσο της νομοθεσίας περί κομμάτων, 

όσο και των καταστατικών και των προγραμμάτων τους. 

Τα ευρωπαϊκά κόμματα αποτελούν πολύ συχνά μια ‘δεξαμενή πολιτικών’ και 

πρωτοπόρων προτάσεων για τα εθνικά κόμματα. Λόγω του απαλλαγμένου από το 

πολιτικό κόστος χαρακτήρα τους και συγκεντρώνοντας την εμπειρία και τα 

διδάγματα από τις ήδη δοκιμασμένες πολιτικές, τα υπερεθνικά κόμματα μπορούν να 

αποτελέσουν προάγγελο πολιτικών για τα αντίστοιχα εθνικά. Με την απαραίτητη 

πάντα προσαρμογή στα εγχώρια δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους – 

μέλους λοιπόν, συχνά τα εθνικά κόμματα ενστερνίζονται και συμπεριλαμβάνουν στον 

προγραμματικό τους λόγο εξαγγελίες και πολιτικές που οριοθετήθηκαν και 

δρομολογήθηκαν από τον αντίστοιχο υπερεθνικό φορέα στον οποίο ανήκουν στο 

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 

Η χάραξη πολιτικής για τους νέους δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από την 

παραπάνω διαδικασία. Τα Ευρωπαϊκά κόμματα, με πρωτεργάτες και αρωγούς το  

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Group of the European People's Party - EPP) με βασικό 

του όργανο το YEPP (Youths of the European Peoples Party) και την Προοδευτική 

Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (Group of the Progressive Alliance of 

Socialists and Democrats in the European Parliament – S&D) με το σχηματισμό του 

ECOSY – Young European Socialists, αποτελούν τους κύριους εκφραστές της 

επιθυμίας για χάραξη πολιτικών που θα αφορούν τους νέους της Ευρώπης. 

Παράλληλα, τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=EN
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=EN
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δηλαδή η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

(Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe- ALDE/ADLE), η 

Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Group of the 

Greens/European Free Alliance – GREENS-EFA), οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και 

Μεταρρυθμιστές (European Conservatives and Reformists Group – ECR) 1 , η 

Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

Πρασίνων των Βορείων Χωρών (Confederal Group of the European United Left - 

Nordic Green Left-GUE/NGL) και η Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας (Europe of 

Freedom and Democracy Group-EFD)2, αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της ύπαρξης 

πολιτικής για τους νέους, και προτείνουν και αυτά με τη σειρά τους μέτρα και 

πολιτικές που στοχεύουν στα προβλήματα των νέων, στον ειδικό χαρακτήρα τους και 

που αναγνωρίζουν και εκμεταλλεύονται την αναμφισβήτητη δυναμική τους. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των σύγχρονων πολιτικών προτάσεων των 

ευρωπαϊκών κομμάτων, για τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν σήμερα τους 

Ευρωπαίους νέους, όπως παρουσιάζονται μέσα από τις επίσημες προγραμματικές 

δηλώσεις του κάθε κόμματος. 

  

                                                             
1 Προήλθε από τη συνένωση του Conservative Party και του Czech Civic Democratic Party (ODS) κατά 
τις ευρωεκλογές του 2009. Αριθμεί 54 μέλη από 8 χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Τσεχία, Ουγγαρία, Ολλανδία, 
Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο) και είναι το 5ο μεγαλύτερο κόμμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
2  Προήλθε κατά τις εκλογές του 2009 μετά την συνένωση των δύο υπερεθνικών σχημάτων:  
Independence / Democracy και Union for a Europe of Nations . Διαθέτει 32 έδρες στο ΕΚ και αποτελεί 
συνασπισμό  9 εθνικών κομμάτων. 

http://www.alde.eu/
http://www.alde.eu/en
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=1&DID=null&ISSUE=0&M=-1&Y=-1&GALLERY=null&SEARCH=0
http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=1&DID=null&ISSUE=0&M=-1&Y=-1&GALLERY=null&SEARCH=0
http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=31&DID=null&ISSUE=0&M=-1&Y=-1&GALLERY=null&SEARCH=0
http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=31&DID=null&ISSUE=0&M=-1&Y=-1&GALLERY=null&SEARCH=0
http://www.efdgroup.eu/
http://www.efdgroup.eu/
http://www.efdgroup.eu/
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1.Πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. 

 

Όντας  η πρώτη γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σε ένα ευρύτερο χώρο ελεύθερης διακίνησης ανθρώπινου δυναμικού 

(Schengen Area), ιδεών και φυσικά ελεύθερου εμπορίου, υπάρχει έντονη η ανάγκη 

για στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους σημερινούς νέους επιτυγχάνοντας την 

ενεργή συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, συμμετέχοντας έτσι και στην άμεση 

δημοκρατία. Η διαπίστωση αυτή που ανήκει στο YEPP (Youths of the European 

Peoples Party) έχει ως βασικό στόχο με την αύξηση της συμμετοχής των νέων στα 

διάφορα θεσμοθετημένα όργανα, να ακουστούν τα προβλήματα τους, να εκφραστούν 

οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες τους και να προωθηθούν οι ανάγκες τους με προτάσεις 

νέες και καινοτόμες για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.  

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), συσπειρώνοντας  στους κόλπους του 

περισσότερα από 55 συντηρητικά και Χριστιανο-δημοκρατικά εθνικά κόμματα και 

πολιτικούς φορείς από 38 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπεί 

περισσότερους από 1.500.000 νέους ανθρώπους και με τη δυναμική του αυτή θέλει 

να εξασφαλίσει ότι η νέα-σύγχρονη Ευρώπη ακούει τους νέους ανθρώπους, δέχεται 

τις προτάσεις τους, συμμερίζεται τις ανησυχίες τους και ανησυχεί για τις ελπίδες τους 

για υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, για ποιοτικότερη και υψηλής εξειδίκευσης 

απασχόληση και γενικότερα ένα ευοίωνο και ελπιδοφόρο μέλλον (ΕPP’s  Main 

Political Program, 2007). 

Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 

των νέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το EPP προτείνει :  

• Την άμεση λειτουργία ιστοτόπων – fora ώστε να επιτευχθεί ο απευθείας 

διάλογος και η αμφίδρομη επικοινωνία με τους νέους σε όλη την Ευρώπη, να 

εκτεθούν σε διαβούλευση όλα τα επιχειρήματα και απόψεις και μέσω του 

διαλόγου και της ανταλλαγής προτάσεων να εμπλουτιστούν οι πολιτικές και 

να δημιουργηθούν οι τελικές εμπεριστατωμένες προτάσεις. 

• Τη θεσμοθέτηση μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, συζητήσεων σε πραγματικό ή 

ηλεκτρονικό χώρο για τη συμμετοχή των νέων στους πολιτικούς φορείς και σε 

ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς, που θα οργανώσουν τα εθνικά 

κόμματα αυτόβουλα, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πολιτικές νεολαίες. 
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• Τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (και πάλι υπό την ευθύνη των εθνικών 

κομμάτων) στα οποία οι ερωτώμενοι νέοι θα μπορούν να εκφράσουν 

ελεύθερα και ανώνυμα τις απόψεις και τις προτάσεις τους για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το πώς αυτή θα μπορούσε να συνδράμει στη βελτίωση της 

καθημερινής τους ζωής. 

• Τη διανομή και τον εφοδιασμό των κρατών-μελών με όσο το δυνατόν 

περισσότερο και αρτιότερα οργανωμένο υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, με 

σκοπό την ενημέρωση των νέων επί των ευρωπαϊκών θεμάτων, των 

ευρωπαϊκών οργάνων και γενικότερα το σύστημα λήψης αποφάσεων και τη 

λειτουργία του.  

• Την ανάληψη από τις εθνικές κυβερνήσεις όλων των απαραίτητων δράσεων 

και πρωτοβουλιών, ώστε να αναβαθμιστεί ο θεσμός των νεανικών 

κοινοβουλίων (όπου υπάρχουν), των νεανικών τοπικών συμβουλίων και να 

ενισχυθεί η λειτουργία τους, ώστε όλο και περισσότεροι νέοι να συμμετέχουν 

σε αυτά. 

• Την ενθάρρυνση για δημιουργία εθνικού συμβουλίου νεότητας στις χώρες που 

δεν υφίσταται, με τη συμμετοχή σε αυτό νέων, από πολιτικές και μη 

οργανώσεις.  

Με βασικό τους σύνθημα «Μ’ εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει 

πλήρως το ρόλο της» (ECOSY, 2009), οι νέοι της Προοδευτικής Συμμαχίας των 

Σοσιαλιστών και Δημοκρατών συμπεραίνουν ότι η ΕΕ δεν μπορεί να είναι μια απλή 

και απρόσωπη ένωση κρατών και γραφειοκρατικών οργανισμών. Αντίθετα, οφείλει 

να επιτρέπει και να αναπτύσσει την ενεργή συνεργασία μεταξύ των πολιτών και 

ειδικά των νέων, ώστε να εντοπίζει, να αντιμετωπίζει και να επιλύει τα σύγχρονα 

προβλήματά τους. 

Στην κοινή προσδοκία για καλύτερη διακυβέρνηση, η Μεταρρυθμιστική 

Συνθήκη αποτελεί ουσιαστικά κατά την Προοδευτική Συμμαχία ένα σχετικά μικρό 

βήμα στη θεσμική εξέλιξη της ΕΕ, που θα ενισχύσει τη δημοκρατία αλλά και την 

ικανότητα της ΕΕ για την προαγωγή των συμφερόντων των πολιτών σε καθημερινή 

βάση (ECOSY, 2008).  

Η Ευρώπη πρέπει να ανήκει στου πολίτες της και κατ’ επέκταση στους νέους 

της, που αποτελούν και την αυριανή της σελίδα. Η συμμετοχή αποκτά νέο νόημα, ενώ 

η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση και η εμπλοκή των νέων στη λήψη αποφάσεων, 
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μπορούν να αλλάξουν το κατεστημένο. Στα σημαντικά θέματα, η κάθε ψήφος έχει 

βαρύτητα, ακόμα και όταν απρόθυμες ηγεσίες τείνουν να το ξεχνούν. Η νομοθετική 

πρωτοβουλία των πολιτών γίνεται ένα από τα θεμέλια της σύγχρονης δημοκρατίας 

στην ΕΕ και για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Βασική πολιτική πρόταση της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και 

Δημοκρατών αποτελεί η διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου των νέων από την ηλικία 

των 16 ετών, ώστε από τόσο μικρή ηλικία να μπορούν να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες της ΕΕ. Τα επίσημα αρχεία πρέπει να είναι ανοιχτά και εύκολα  

προσβάσιμα στο κοινό, βάζοντας τοιουτοτρόπως τέλος στην πατερναλιστική Ευρώπη. 

Όλοι οι νέοι κανονισμοί και διαδικασίες πρέπει να σχεδιάζονται με τη συμβολή των 

νέων ανθρώπων, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Επιχειρώντας μια σύγκριση με τις θέσεις της ευρύτερης σοσιαλιστικής 

κομματικής οικογένειας την οποία και εκπροσωπεί η Προοδευτική Συμμαχία στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να διαπιστωθεί μια ταύτιση θέσεων, κυρίως 

σε ότι αφορά το «άνοιγμα» προς την κοινωνία και την ακολουθία της ιδεολογίας των 

σοσιαλιστικών / σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την κοινωνική τους απήχηση σε «χαμηλότερα στρώματα» της κοινωνικής 

πυραμίδας, όπως οι νέοι, οι αγροτική και η εργατική τάξη. Ωστόσο, αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που περιγράφηκαν προηγουμένως, αφού δε φαίνεται 

να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη διάθεση ανοίγματος των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ προς τους νέους.  

Η Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Group of the 

Greens/European Free Alliance – GREENS-EFA) παρατηρεί πολύ εύστοχα ότι 

συχνά οι νέοι άνθρωποι παρουσιάζονται σαν ένα πρόβλημα της κοινωνίας και 

μάλιστα η πολιτική για τους νέους αποτελεί τη λύση αυτού του προβλήματος  

(European Green Party, 2009). Η ομάδα GREENS-EFA  αντιτίθεται πλήρως αυτής 

της άποψης και διατυπώνει ότι οι νέοι όχι μόνο δε θα έπρεπε να θεωρούνται ως 

προβληματική ομάδα του πληθυσμού, αλλά ως ένα σύνολο που μπορεί να επιφέρει τη 

γενικευμένη ανάπτυξη εντός των ορίων της ΕΕ, αφού με τις καινοτόμες και 

ριζοσπαστικές ιδέες τους μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση πολλών 

προβληματικών καταστάσεων. 

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
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Αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνική και πολιτική ζωή του 

τόπου, η Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πιστεύει 

ακράδαντα ότι η εμπλοκή τους στα θέματα αυτά αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωμα και 

υποχρέωση (Greens / EFA, 2010). Οι κυβερνήσεις και τα νομοθετικά όργανα πρέπει 

να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και την αντιπροσώπευση των νέων στα όργανα 

λήψης αποφάσεων και ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχτεί με ταυτόχρονη 

συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών οργανισμών ταυτόχρονα. 

Εξάλλου, θα πρέπει να προωθηθεί η αντίληψη ότι η ευθύνη ενός πολίτη απέναντι 

στην κοινωνία δεν αρκείται μόνο με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε 4 ή 

5 χρόνια. Εξάλλου, η πρόταση για παραχώρηση δικαιώματος ψήφου από την ηλικία 

των 16 ετών (European Green Party, 2009), συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία 

πολιτικής συνείδησης και ωθεί τους νέους να αποκτήσουν το αίσθημα της 

συμμετοχής στα κοινά από ακόμη μικρότερη ηλικία. 

Κάποια θετικά -κατά την Ομάδα- βήματα για την αύξηση της συμμετοχής των 

νέων στη λήψη αποφάσεων έγιναν πιλοτικά στα πανεπιστήμια και σε διάφορες 

κοινωνικές οργανώσεις και διαχρονικά η φωνή των νέων ενισχύθηκε και με τις 

ευκαιρίες που τους δόθηκαν η συμμετοχή τους αυξήθηκε. Σταδιακά δημιουργήθηκαν 

τα Συμβούλια Νέων, τα Κοινοβούλια Νέων καθώς και πολλοί άλλοι οργανισμοί που 

έδωσαν βήμα σε ακόμη περισσότερους νέους απ’ όλη την Ευρώπη να εκθέσουν τις 

σκέψεις και τους προβληματισμούς που αφορούν τη γενιά τους και όχι μόνο. Σημείο 

ορόσημο στην εξέλιξη της συμμετοχής των νέων στα κοινά αποτελεί η έναρξη της 

λειτουργίας του European Youth Forum.  

Τέλος, η Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία επισημαίνει 

τη σπουδαιότητα του ρόλου της εκπαίδευσης από τη νεαρή ηλικία, όπου το άτομο θα 

πρέπει να κατανοεί τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις  του ως πολίτης, τα δημοκρατικά 

του δικαιώματα, το πολιτικό σύστημα, τις ιδεολογίες των κομμάτων και να μην τα 

παρακολουθεί αποστασιοποιημένος και αδιάφορος, αλλά να συμμετέχει ενεργά, 

εκφράζοντας τη γνώμη του και συμμετέχοντας στη διαβούλευση μέσω των 

υφιστάμενων οργανώσεων, που του δίνουν αυτή τη δυνατότητα. 

Σε σύγκριση με τις θέσεις της ευρύτερης οικολογικής κομματικής οικογένειας 

στην οποία υπάγεται ιδεολογικά η Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 

Συμμαχία, εντοπίζεται ταύτιση όσον αφορά την επιδίωξη για διευρυμένη συμμετοχή 

των νέων στα κοινά με την πάγια θέση της οικολογικής κομματικής οικογένειας για 

δημοκρατία της βάσης και άρνηση της τάσης για επαγγελματοποίηση της πολιτικής. 

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
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Αυτό εξάλλου θα μπορούσε να αποτελεί εξήγηση για τη δυσανάλογα μεγαλύτερη 

απήχηση των θέσεων των οικολογικών κομματικών οικογενειών στις νεαρότερες 

ηλικίες και τα φοιτητικά στρώματα. 

Από μια διαφορετική σκοπιά, προσεγγίζει το θέμα της συμμετοχής η 

Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των 

Πράσινων & Βορείων Χωρών. Χάρη στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και την 

ένταξη της διάστασης του φύλου στις διάφορες πολιτικές, έχει σημειωθεί πρόοδος 

όσον αφορά την ισότητα των νέων ανδρών και γυναικών στην ΕΕ. Ωστόσο, 

συνεχίζουν να υφίστανται ανισότητες, οι οποίες ενδέχεται να οξυνθούν, καθώς ο 

αυξημένος παγκόσμιος οικονομικός ανταγωνισμός απαιτεί ένα πιο ευέλικτο και 

ευκίνητο εργατικό δυναμικό (GUE/NGL, 2010).  

Τα δικαιώματα των νέων γυναικών και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν βασική 

συνιστώσα της δράσης της Ομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς / Αριστερά των Πράσινων & Βορείων Χωρών, τα μέλη της οποίας 

εργάζονται ανελλιπώς για την παροχή ίσων ευκαιριών και την πρόσβαση στην 

απασχόληση και σε ευκαιρίες σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης. Επιθυμητός στόχος είναι η εξάλειψη των διακρίσεων στις αμοιβές 

μεταξύ των δύο φύλων και η επαναξιολόγηση των αμοιβών στους τομείς όπου 

κυριαρχούν οι γυναίκες και ταυτόχρονα ο συνδυασμός του επαγγελματικού και του 

οικογενειακού βίου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και τα 

εξαρτώμενα άτομα. Επίσης τα μέλη της ομάδας αγωνίζονται για τη χειραφέτηση των 

γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά 

και την ισότητα των φύλων στην υγειονομική περίθαλψη και την έρευνα για την 

υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με το φύλο, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες και τις 

εγκύους.  

Εξάλλου, η Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / 

Αριστερά των Πράσινων & Βορείων Χωρών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των 

εκστρατειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και στα κράτη 

μέλη. Μαζί με ενώσεις που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των νέων έχει οργανώσει διάφορες εκστρατείες και τα αποτελέσματα που 

έχουν επιτευχθεί χάρη στις δραστηριότητές της μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

έχουν χρησιμεύσει ως αφετηρία για ΜΚΟ και κοινωνικές οργανώσεις ώστε να 

υπερασπιστούν μεμονωμένες υποθέσεις και να αντιπαρατεθούν με κυβερνήσεις.  
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Η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (European 

Conservatives and Reformists Group – ECR) με τη σειρά της επισημαίνει ότι η 

ελευθερία της προσωπικότητας και της σκέψης των νέων, συνδέεται άρρηκτα με την 

υπευθυνότητά τους και το αίσθημα της βαθιάς δημοκρατικής συνείδηση που πρέπει 

να τους διακατέχει (ECR,2009). Ένας σύγχρονος Ευρωπαίος νέος, με αυτά τα 

χαρακτηριστικά οφείλει να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες και να έχει όχι 

μόνο γνώμη και άποψη, αλλά και ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Στο επίκεντρο της πολιτικής της Ομάδας Ευρώπης Ελευθερίας και 

Δημοκρατίας (Europe of Freedom and Democracy Group-EFD) τίθεται το 

αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης των νέων, της συνεργασίας 

τους και της συμμετοχής τους στα συλλογικά όργανα, που θα προωθήσει τις αρχές 

της δημοκρατίας και της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Οι 

διαδικασίες όλες θα πρέπει να είναι ανοιχτές και διαφανείς και η συμμετοχή των νέων 

σε αυτές να είναι αθρόα και αυθόρμητη, λόγω του υψηλού αισθήματος ευθύνης και 

δημοκρατικότητάς τους και όχι υποκινούμενη και επιτηδευμένη, που θα αποσκοπεί 

σε μικροπολιτικά συμφέροντα (EFD, 2009). 

Τέλος, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου που αφιερώνουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο τμήμα των 

προγραμματικών τους δηλώσεων σε  θέματα συμμετοχής των νέων στα κοινά, 

αξιοσημείωτη είναι η απουσία έστω και της παραμικρής αναφοράς της Ομάδας 

Συμμαχίας των Φιλελεύθερων & Δημοκρατών για την Ευρώπη – ALDE/ADLE, στο 

εν λόγω θέμα.  

Να σημειωθεί επίσης η παρατήρηση ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, καθώς 

και οι Πράσινοι και η Αριστερά αντιμετωπίζουν την ενεργή συμμετοχή ως 

υποχρέωση των πολιτικών θεσμών έναντι των νέων, σε αντίθεση με τα δύο τελευταία 

κόμματα (ALDE/ADLE και EFD) που την αντιμετωπίζουν ως υποχρέωση των 

πολιτών έναντι των θεσμών. Η παραπάνω αποτελεί μια σημαντική διαφοροποίηση 

που πηγάζει από το ρόλο που αποδίδουν στην εξουσία και την έννοια της κυριαρχίας 

τα πρώτα κόμματα (λαϊκή εντολή) έναντι των δεύτερων (πολιτική κυριαρχία).  

  

http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.efdgroup.eu/
http://www.efdgroup.eu/
http://www.efdgroup.eu/
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2. Πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης. 

 

Με την ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών να κυμαίνεται στο 20,6% στην 

ΕΕ27 με βάση τα στοιχεία της Eurostat τον Απρίλιο του 2010, να μεταφράζεται σε 

παραπάνω από 5,5 εκατομμύρια νέους χωρίς εργασία, γίνεται εύκολα αντιληπτή η 

σπουδαιότητα του προβλήματος που τείνει να αποτελέσει πραγματική «μάστιγα» για 

τους νέους της Ευρώπης.  

Τα εθνικά κόμματα έχουν συμφωνήσει την αναδιάρθρωση των εθνικών 

πολιτικών σε θέματα ανεργίας των νέων και συμμόρφωσής τους με τη Στρατηγική 

της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τονίζει επιμέρους την υψηλή αξία της 

συμμετοχής των νέων στην οικονομική ζωή μέσω της απασχόλησης ή αυτό-

απασχόλησης τους και την ανάγκη για συγκροτημένη πολιτική βούληση, 

προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε όλη την Ευρώπη. 

Ο ρόλος των νέων, όπως σκιαγραφείται στην ανανεωμένη Συνθήκη της 

Λισαβόνας είναι πρωταρχικός για την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενσωμάτωση των νέων στις εγχώριες αγορές, η 

καταπολέμηση της ανεργίας στις νεαρές ηλικίες και η ισότητα στην εκπαίδευση, 

αποτελούν τα ουσιαστικά  στοιχήματα, στα οποία καλείται να ανταπεξέλθει η ΕΕ 

(Youths of the European Peoples Party, 2009). Κινούμενο προς αυτήν την 

κατεύθυνση και αναγνωρίζοντας τις κινήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 

αναλάβει δράση ώστε να μειώσει την ανεργία που πλήττει τους νέους ανά την 

Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτείνει να δοθούν επιπλέον ευκαιρίες για 

απασχόληση στους νέους ανθρώπους, να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική τους 

δραστηριοποίηση, να επιχορηγηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα και να δοθούν 

κίνητρα στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις ώστε να αντιληφθούν το μέγεθος του 

κοινωνικού προβλήματος και να ανταποκριθούν σε αυτό προσλαμβάνοντας και 

εκπαιδεύοντας στους κόλπους τους νέα και με προοπτικές εξέλιξης άτομα (ΕPP’s  

Main Political Program, 2007).   

H Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, μέσω του 

οργανισμού του ECOSY – Young European Socialists, αποδέχεται ότι η οικονομική 

ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης, 

αλλά δεν είναι αρκετή για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

εργασίας και την εξάλειψη της φτώχειας. Σύμφωνα με στατιστικές, στην Ευρώπη του 
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2009, 1 στους 6, δηλαδή περίπου 74 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο 

της φτώχειας και περίπου 19 εκατομμύρια είναι άνεργοι. Το φαινόμενο μάλιστα των 

«φτωχών εργαζομένων» άρχισε να χτυπά περισσότερο τους νέους ανθρώπους, οι 

οποίοι ενώ εργάζονται, παραμένουν φτωχοί. 

Αναπόφευκτα, η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει στους ανθρώπους της, στις 

δεξιότητές τους και να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους της. Η περεταίρω 

εφαρμογή και η ανανέωση των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, είναι 

θεμελιώδης σε αυτήν τη διαδικασία. Η πλήρης απασχόληση είναι ένα κεντρικό 

στοιχείο του οράματος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών για τη 

διασφάλιση ενός ευρωπαϊκού κράτους ευημερίας υψηλής ποιότητας. 

Οι ενεργές εργασιακές πολιτικές οφείλουν να διευκολύνουν τους νέους 

ανθρώπους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να τους 

προστατεύουν από την εκμετάλλευση σε άμισθες «μαθητείες» και «πρακτικές» ή από 

βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας χωρίς πλήρη κοινωνική ασφάλιση (ECOSY 2009). 

Είναι απαραίτητη η ισχυρή εργατική νομοθεσία, η ελεύθερη δράση των 

συνδικαλιστικών φορέων, αλλά και η κατοχύρωση του δικαιώματος στην εργασία 

από τα κράτη-μέλη.  

Μια ριζοσπαστική και καινοτόμα πρόταση με στόχο την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων έρχεται από τους Νέους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, οι οποίοι 

προτείνουν την «εβδομάδα των 32 εργάσιμων ωρών» χωρίς τη μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των μισθών. Σύμφωνα μάλιστα με τη διακήρυξη τους: «Η 

εβδομάδα των 32 εργάσιμων ωρών αποτελεί ένα αποφασιστικό κίνητρο για τη 

συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ευρωπαίων εργαζομένων, κυρίως δε των 

νέων γονέων» (ECOSY 2009).  

Με την πρόταση αυτή, η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και 

Δημοκρατών φιλοδοξεί να καταπολεμήσει την ανεργία των νέων, κάνοντας 

πραγματικότητα τη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τις εθνικές πολιτικές 

κοινωνικής συνοχής για τη βελτίωση της κατάστασης των πιο ευάλωτων νέων, την 

πρόληψη της αποτυχίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, την ενίσχυση της 

επαγγελματικής κατάστασης των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία. 
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Μάλιστα, η αδυναμία που εντοπίζεται στις υφιστάμενες κοινοτικές οδηγίες να 

διευθετήσουν το θέμα της αεργίας των νέων στην ΕΕ, προτείνεται να λυθεί με την 

αντικατάστασή τους από μια νέα, δεσμευτική οδηγία, με κοινωνικό χαρακτήρα για 

την κινητικότητα της εργασίας που θα συγκλίνει προς τα υψηλότερα επίπεδα. Στο νέα 

αυτό θεσμικό πλαίσιο οι εργαζόμενοι θα υπάγονται στην Εργατική νομοθεσία του 

κράτους στο οποίο εργάζονται, με στόχο τον περιορισμό των πιθανοτήτων για 

χαμηλούς μισθούς και άδικες συνθήκες εργασίας. 

Ταυτόχρονα, όλες οι διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες πρέπει 

να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές δεσμεύσεις για την εφαρμογή των θεμελιωδών 

εργασιακών κανόνων, της αξιοπρεπούς εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλουν να συμβάλλουν 

περεταίρω οι οργανισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εξάλλου ένα Σύμφωνο 

Οικονομικής Βιωσιμότητας στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή όλων 

των κρατών και των κοινωνικών εταίρων θα βοηθούσε στο να σταματήσουν οι 

πρακτικές των καιροσκόπων με στόχο τα βραχυπρόθεσμα κέρδη. 

Συγκριτικά με τις θέσεις του ευρύτερου σοσιαλιστικού περιβάλλοντος από το 

οποίο η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει σαφείς 

επιρροές, παρατηρείται ακολουθία των απόψεων σε υψηλό ποσοστό, αφού τα 

προαναφερθέντα μέτρα εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό την επιδίωξη της πλήρους 

απασχόλησης, που αποτελεί σαφή επιδίωξη της σοσιαλδημοκρατικής κομματικής 

οικογένειας. Στον αντίποδα, ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα  δίνει πρωτεύοντα ρόλο 

στην αγορά και τα κίνητρα και δεν εστιάζει τόσο  στη συμμετοχή του κράτους στην 

επίτευξη της πλήρους απασχόλησης. 

Ο αγώνας για ποιοτικές θέσεις εργασίας, κοινωνικά δικαιώματα και 

κατάρτιση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ομοσπονδιακής 

Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πράσινων & 

Βορείων Χωρών, κάτι το οποίο γίνεται αμέσως αντιληπτό μελετώντας τις 

προγραμματικές δηλώσεις του κόμματος, αφού η απασχόληση είναι το πρώτο θέμα το 

οποίο τίθεται  στις προγραμματικές δηλώσεις (GUE/NGL, 2010). Η Ομάδα τονίζει 

την ανάγκη να αλλάξει εκ βάθρων ο οικονομικός και νομισματικός προσανατολισμός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αναχθεί σε πραγματική προτεραιότητα η 

δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικευμένου προσωπικού και η προώθηση της 
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κατάρτισης, να ενισχυθεί η ασφάλεια των θέσεων εργασίας και να προωθηθεί η 

παροχή κατάρτισης σε κάθε νέο άνδρα και γυναίκα.  

Σύμφωνα μάλιστα με την Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς / Αριστερά των Πράσινων & Βορείων Χωρών «καμία στρατηγική για τις 

θέσεις εργασίας δεν μπορεί να επιτύχει εάν δεν βασίζεται σε μια οικονομική και 

νομισματική πολιτική που θα προωθεί την απασχόληση στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης» (GUE/NGL, 2010). Πρέπει να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις που 

δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους ανεξαιρέτως τους ευρωπαίους 

πολίτες και ειδικά για τους νέους  και να αποτρέπονται εκείνες που τις καταργούν. 

Ζητούμενο είναι μια κοινοτική πολιτική για την απασχόληση η οποία θα 

επικεντρώνεται στην ισότητα των φύλων, στη μέριμνα των παιδιών, στην υγεία και 

στην ασφάλεια, στη συνεχή εκπαίδευση και στην εξισορρόπηση του εργασιακού και 

του οικογενειακού βίου, όπως εξάλλου επιτάσσει και η ευρύτερη κομμουνιστική 

ιδεολογία, η οποία συστρατεύεται, σχεδόν άκριτα, με τις διεκδικήσεις των 

εργαζομένων. 

Κάθε νέος άνθρωπος δικαιούται να έχει την ευκαιρία κατά την Ομάδα τωv 

Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία να εισέλθει στην αγορά εργασίας υπό 

ίσους όρους με του υπόλοιπους ευρωπαίους συνομήλικούς του. Οι εργασιακές 

συνθήκες εξάλλου είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα και την εξέλιξη του χαρακτήρα 

του νέου. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για 

τη μείωση της αβεβαιότητας, η οποία αποτελεί έναν αρνητικό αντισταθμιστικό 

παράγοντα στις αποφάσεις των νέων. 

Τα κράτη-μέλη καλούνται να ρυθμίσουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τους κατώτερους μισθούς εισόδου στην εργασία για 

νέους και συχνά ανειδίκευτους εργάτες, των σύντομων συμβάσεων, καθώς και τη 

λεπτομέρεια της αμειβόμενης πρακτικής εργασίας (Greens/ EFA, 2010). Ταυτόχρονα, 

απαραίτητη κρίνεται η συμβουλευτική στήριξη και βοήθεια από εξειδικευμένο 

προσωπικό, με το οποίο ο νέος επικείμενος επαγγελματίας θα συζητά και θα επιλύει 

απορίες και προβληματισμούς του αναφορικά με την επικείμενη επιχειρηματική του 

δραστηριότητα.   

Γενική αρχή της Ομάδας τωv Πράσιvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισονομία στη μεταχείριση ανάμεσα στα κράτη –μέλη 

και κάποια σχετική ισορροπία στους μισθούς και την εργασία. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρθηκε στο 10ο Συνέδριο του κόμματος το 2009 στις Βρυξέλες: «ίση πληρωμή 

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
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για ίδια εργασία, ανεξάρτητα με τη φύση και το επίπεδο της δουλειάς» (European 

Green Party, 2009). Εξάλλου οι νέοι έχουν την ιδιαιτερότητα να συνδυάζουν 

σπουδές, εργασία, εθελοντισμό και προσωπική ζωή, οπότε με σωστές και 

μεθοδευμένες πολιτικές στα θέματα απασχόλησης θα επιτευχθεί αυτή η πολλαπλή 

συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. 

Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

(AALDE/ADLE) συνδυάζει άμεσα το θέμα της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή 

Ήπειρο με την ανάγκη για ανάπτυξη και διεύρυνση της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα 

διευκρινίζει ότι για να μειωθεί η ανεργία των νέων απαιτούνται επενδύσεις σε 

περιοχές που μέχρι τώρα είναι ουσιαστικά «υποανάπτυκτες» (ALDE/ADLE, 2010). 

Ακολουθώντας έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό, με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των 

δικών τους εθνικών πόρων και τη σωστή καθοδήγηση και στήριξη (με ό,τι 

συνεπάγεται αυτό) από τις εξελιγμένες ευρωπαϊκές χώρες, θα επιτευχθεί ανάπτυξη 

και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ, που θα συνεπάγεται με νέες θέσεις 

εργασίας για τους νέους. Σύμφωνα με την ομάδα ALDE/ADLE η άμεση διεύρυνση 

της ζώνης του Ευρώ θα φέρει επιπλέον σταθερότητα σε πολλά ήδη κράτη-μέλη και 

θα μειώσει σημαντικά τα ποσοστά ανεργίας. 

Υπέρ της δυναμικής και περισσότερο ευέλικτης απασχόλησης τίθεται και η 

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR). Συγκεκριμένα 

υποστηρίζει την ενίσχυση της αυτό-απασχόλησης, που υπό κατάλληλες συνθήκες 

μπορεί να αποφέρει μικρές κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές μαζί θα 

αποτελέσουν μικρούς πυρήνες ανάπτυξης και ευημερίας (ECR, 2009). Εξάλλου 

συχνά η ίδρυση και λειτουργία μιας μικρής  επιχείρησης είναι ευκολότερη, 

γρηγορότερη και πιο οικονομική και για το λόγο αυτό ενδείκνυται περισσότερο για 

τους νέους ανθρώπους, που έχουν διάθεση να ξεκινήσουν μια δική τους προσπάθεια. 

Συγκεκριμένα για τους νέους ανθρώπους το πρόβλημα εξεύρεσης εργασίας 

είναι συνεχώς διογκούμενο, αφού δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες 

της αγοράς, συχνά λόγω έλλειψης προσόντων και εμπειρίας. Η Ομάδα των 

Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή 

και τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισης που θα προετοιμάζουν τους 

νέους κατάλληλα ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας 

(ECR,2009). Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία των ανωτάτων 

ιδρυμάτων εκπαίδευσης και της αγοράς, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας 

διδασκαλίας, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της εκπαίδευσης.     

http://www.alde.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ομάδα της Ευρώπης Ελευθερίας & 

Δημοκρατίας, δεν συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρα στις προγραμματικές τις θέσεις κάποιο 

ξεχωριστό πεδίο αναφορικά με την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της 

απασχόλησης των νέων. Αναφορά στο ευρύτερο θέμα της ανεργίας γίνεται στο 

Καταστατικό της Ομάδας (Statutes of the EFD Group, 2009) σύμφωνα με το οποίο η 

ομάδα συμμερίζεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών 

στην εργασία και ότι συστρατεύεται σε οποιαδήποτε κίνηση γίνεται προς αυτήν την 

εξασφάλιση αυτού του δικαιώματος. 
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3.Προσαρμογή των νέων στις νέες συνθήκες – Flexicurity.  

 

Όσον αφορά το σύγχρονο φαινόμενο της «ευελισφάλειας» (flexicurity) που 

ανέκυψε κατά τη στοχοποίηση των τομέων προτεραιότητας της ΕΕ (COM 2005, παρ  

3.4.2) και αφορά την προσαρμοστικότητα των νέων στις προσλήψεις και στις δομικές 

αλλαγές στην αγορά εργασίας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επισημαίνει την ανάγκη 

για υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας από τους εργοδότες και τους νέους 

εργαζόμενους ταυτόχρονα στα νέα δεδομένα. 

Ο νέος εργαζόμενος οφείλει να επιδεικνύει ανοχή και κινητικότητα μεταξύ 

των επαγγελμάτων, που σημαίνει να μη διστάζει να κινηθεί στην αγορά εργασίας, 

αναζητώντας το βέλτιστο. Από την πλευρά του ο εργοδότης οφείλει να παρακολουθεί 

στενά τις συνεχείς μεταβολές στους τομείς αιχμής και τεχνολογίας, που 

αναπτύσσονται ραγδαία και να μπορεί να προβλέπει το μέλλον του τομέα που 

δραστηριοποιείται (ΕPP’s  Main Political Program, 2007).  

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μέσα στο περιβάλλον αυτό της εργασιακής 

ανασφάλειας για τους νέους εργαζόμενους, θεωρεί απαραίτητο κατά το ενδιάμεσο της 

κίνησης των νέων από εργασία σε εργασία να υπάρχει κάποιο αξιοπρεπές εισόδημα 

ασφάλειας (δίχτυ ασφαλείας) εφάμιλλο ενός κατώτερου μισθού, ώστε να εξασφαλίζει 

την αξιοπρεπή διαβίωσή τους (ΥΕΡΡ, 2007). Ο τρόπος που θα επιτευχθεί αυτό το 

αποτέλεσμα είναι θέμα των εθνικών κυβερνήσεων (αποτελεί κατά τα λεγόμενα 

benchmark). Φυσικά υπάρχουν υποδείξεις και παραδείγματα τέτοιων επιτυχημένων 

πολιτικών, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. 

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει σύμφωνα με την 

Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών να συμβαδίζουν με 

ένα ευρύτερο πλαίσιο, βάση του οποίου η περεταίρω ευελιξία θα συνδυάζεται με την 

αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, η 

ομάδα της Προοδευτικής συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών 

υποστηρίζει ότι πρέπει να συντρέχουν 4 προϋποθέσεις (ECOSY, 2009): 

 α) καλές συμβάσεις εργασίας, 

 β)μεγαλύτερη στήριξη για τη μεταβατική περίοδο μεταξύ δυο διαφορετικών 

εργασιών ή από την ανεργία σε νέα εργασία,  
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γ) καλύτερη δια βίου εκπαίδευση, που βοηθά τους ανθρώπους να μορφώνονται και να 

εξελίσσονται διαρκώς και 

δ) σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που διασφαλίζουν σε όλους τους 

εργαζομένους κατάλληλη υποστήριξη και διευκολύνουν την κινητικότητα στην 

αγορά εργασίας. 

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας στην Ευρώπη και τον 

υπόλοιπο κόσμο είναι πλέον επιβεβλημένη, ώστε να προβλεφθούν οι σταδιακές 

οικονομικές αλλαγές και η κινητικότητα των τομέων της οικονομίας. Οι νέοι σε όλον 

τον αναπτυσσόμενο κόσμο χρειάζονται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 

για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους για το 

μέλλον. Η βασική πρόταση της Προοδευτικής συμμαχίας των Σοσιαλιστών και 

Δημοκρατικών είναι η επένδυση επιπλέον 250 εκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Κοινωνικής Προσαρμογής, ώστε να εξισορροπηθούν οι κοινωνικές 

επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη και να προαχθούν ποιοτικότερες 

θέσεις εργασίας για τους νέους και καλύτερη κοινωνική προστασία (ECOSY, 2009). 

Για το λόγο αυτό οι κανονισμοί της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πρέπει να γίνουν 

υποχρεωτικοί, ώστε να προωθήσουν τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση τόσο στις 

εσωτερικές όσο και στις διεθνείς πολιτικές. 

Από την πλευρά της η Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς / Αριστερά των Πράσινων & Βορείων Χωρών συμμετέχει από την αρχή 

στον αγώνα κατά της οδηγίας και υπέρ της αναθεώρησης της αναφορικά με τον 

χρόνο εργασίας και τη σχέση του με την στρατηγική της Λισαβόνας. Η προσέγγιση 

αυτή αποτελεί σαφές παράδειγμα όλων εκείνων που η Ομάδα θεωρεί αρνητικά, όπως 

η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση, τα συνεχή πλήγματα κατά του εργατικού δικαίου, η 

απορρύθμιση και η διαρκή τάση συρρίκνωσης των εργατικών δικαιωμάτων 

(GUE/NGL, 2010).  

Μάλιστα, η Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / 

Αριστερά των Πράσινων & Βορείων Χωρών, συνεργαζόμενη στενά με αρκετές 

ευρωπαϊκές οργανώσεις, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της κατά της 

στρατηγικής για την απασχόληση που συνίσταται στην ενίσχυση της ευελιξίας της 

αγοράς εργασίας και στην επιδείνωση της κατάστασης των νέων ανέργων 

(GUE/NGL, 2010). 
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Στο σημείο αυτί θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί η διαπίστωση ότι εκτός 

από τις 4 προαναφερθείσες κομματικές οικογένειες (χριστιανοδημοκράτες, 

σοσιαλιστικές, κομμουνιστές και συντηρητικοί) με τους εκπροσώπους τους στο 

ευρωκοινοβούλιο, κανένα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κόμματα (ALDE/ADLE, 

GREENS/EFA, EFD) δεν παραθέτει ξεχωριστή ενότητα στις προγραμματικές του 

δηλώσεις αναφορικά με το θέμα της προσαρμογής στις νέες συνθήκες, ενώ 

επιπρόσθετα η Ομάδα της Ευρώπης της Ελευθερίας και Δημοκρατίας δεν αναφέρεται 

στα επίσημα κείμενά της ούτε στο ευρύτερο κεφάλαιο της ανεργίας – απασχόλησης 

των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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4.Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.  

 

 Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας, οι νέοι στην Ευρώπη οφείλουν να είναι σε μια συνεχή 

εγρήγορση για αναζήτηση επιπλέον εφοδίων που θα τους κάνουν περισσότερο 

ελκυστικούς και επιθυμητούς από τους εκάστοτε εργοδότες, ώστε να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη τους και κατ’ επέκταση να κερδίσουν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας. 

 Πεποίθηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ότι το μέλλον της 

εργασίας στην ΕΕ βασίζεται στη δημιουργία και διαχείριση των νέων διαδικασιών 

που θα παράγουν αγαθά και υπηρεσίες ενσωματώνοντας τις καινοτομίες και 

δημιουργώντας σαφή και ξεκάθαρα πλεονεκτήματα έναντι των παλιών πρακτικών 

(ΕPP’s  Main Political Program, 2007). 

 Για να επιτευχθούν τέτοιοι υψηλοί στόχοι, το εργατικό δυναμικό οφείλει  να 

βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία δια βίου μάθησης και κατάρτισης, που θα του 

αποφέρει όλα αυτά τα εφόδια που είναι απαραίτητα ώστε να προσαρμοστεί στα 

σύγχρονα δεδομένα της εποχής. Η κατάρτιση αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και 

χρονοβόρα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κρίνει ότι σε καμιά περίπτωση δεν 

αρκούν τα υφιστάμενα εθνικά προγράμματα, ούτε θα ήταν αρκετή μια απλή αύξηση 

των εθνικών κονδυλίων στα θέματα παιδείας και κατάρτισης. Αντίθετα, το επιθυμητό 

αποτέλεσμα απαιτεί συγχρονισμένες και υπεύθυνες κινήσεις, ώστε να δημιουργηθούν 

ικανές συνθήκες ευέλικτων εργασιακών όρων σε πραγματικές καταστάσεις εργασίας 

(Youths of the European People’s Party, 2009), ώστε το εργατικό δυναμικό να έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την 

απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων, που θα αυξήσει την αποδοτικότητα και την 

ανταγωνιστικότητά του. 

 Παρά την υψηλή σημασία που της αποδίδεται όμως, η προσπάθεια για 

ανώτατη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, δεν κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη στον 

ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια. Η μάχη ώστε να κρατηθούν στη γηραιά ήπειρο 

διαπρεπείς επιστήμονες και ελπιδοφόροι νέοι που διακρίνονται στους επιστημονικούς 

τους τομείς, δυστυχώς έχει χαθεί. Προκειμένου η  Ευρώπη και τα ανώτατα ιδρύματά 

της να ξαναγίνουν ελκυστικά προς την επιστημονική κοινότητα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 

Κόμμα προτείνει να εξασφαλιστούν συνθήκες πρόσβασης σε όλους ανεξαιρέτως τους 
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νέους της Ευρώπης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς κανένα διαχωρισμό και να 

υπάρχει πλήρης αναγνώριση των πτυχίων που έχουν ίδια αξία σε όλο τον ευρωπαϊκό 

χώρο (ΕPP’s  Main Political Program, 2007). Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η 

κινητικότητα των νέων επιστημόνων, που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν στο 

έπακρο, κάθε εργασιακή ευκαιρία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.  

Ταυτόχρονα, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ακολουθώντας τις απαιτήσεις τις 

εποχής, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, να διαθέσουν επιπλέον κονδύλια στην έρευνα 

και την ανάπτυξη, επενδύοντας ταυτόχρονα στους ελπιδοφόρους νέους επιστήμονες. 

Τέλος, τα ήδη υφιστάμενα όργανα της ΕΕ (όπως για παράδειγμα το European 

Research Council και το European Institute of Technology) καλούνται να αναλάβουν 

ουσιαστική δράση και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

συνθηκών για μια Ευρώπη υψηλής εκπαίδευσης για όλους. 

Η ανάγκη για υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης δε θα μπορούσε να απουσιάζει και 

από την κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας 

των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, όπως φαίνεται και από την έκταση που 

καταλαμβάνει το εν λόγω χωρίο στις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματος.. 

Ακολουθώντας τα ορόσημα της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η ΕΕ θα πρέπει να 

εγκαθιδρύσει μια ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων εργασίας, αριθμητικά και ποιοτικά 

με επίκεντρο τη μόρφωση, την εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. 

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι νέοι είναι το μέλλον της ΕΕ και ότι θα πρέπει να 

έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων εξελίξεων, η Προοδευτική 

Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών συμπεραίνει ότι αποτελεί μονόδρομο 

για την ΕΕ η επένδυση στη συνεχή μόρφωση και εκπαίδευση των νέων ανθρώπων 

που θα συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και 

αλληλεπίδρασης στη μάθηση (ECOSY, 2009). 

 Η Προοδευτική Συμμαχία εξάλλου πιστεύει ότι εκπαίδευση δε συνιστά απλά 

και μόνο το σχολείο και η απόκτηση ενός διπλώματος. Η εκπαίδευση είναι ένα 

εργαλείο για την προαγωγή της ισότητας, της αγωγής του πολίτη, της ποιοτικής 

απασχόλησης και της καλύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης. Στο νέο ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό χώρο που πρέπει να εγκαθιδρυθεί, όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

όλα τα είδη εκπαίδευσης. Η κινητικότητα των φοιτητών, ειδικά για τους πιο 

ευάλωτους νέους και για αυτούς από τα νέα ή μελλοντικά κράτη-μέλη της ΕΕ, πρέπει 

να ενισχυθεί ουσιαστικά. Έτσι, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη για ένα 

ευρωπαϊκό κοινοτικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, ανοιχτό και προσβάσιμο σε 
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όλους, με οικονομική υποστήριξη στη διεθνή κινητικότητα των λιγότερο 

προνομιούχων φοιτητών, όταν είναι απαραίτητο. 

 Οι παραπάνω στόχοι διατυπώθηκαν και οριοθετήθηκαν το 2007 με το 

πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης. Βασικό αντικείμενο του προγράμματος  αποτελεί 

η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε συνδυασμό με 

την αναβάθμιση του ρόλου και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, η επέκταση των 

επιτυχημένων πολιτικών ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη – μέλη, μέσω των 

προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus) και η προσέλκυση νέων, εκτός ΕΕ, 

στον Ευρωπαϊκό χώρο, ώστε να ζήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ.  

 Σε άμεση συνάρτηση με τη Δια-βίου μάθηση, βρίσκεται και το υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης που οφείλει να έχει ο σύγχρονος νέος στην ΕΕ. Εξάλλου η ανώτατη 

εκπαίδευση, είναι το κλειδί στο οικοδόμημα της σύγχρονης οικονομίας και ένα από 

τα χαρακτηριστικά που θα την κάνει ανταγωνιστική στο παγκόσμιο στερέωμα, όπως 

διατυπώνεται και στο 1ο κεφάλαιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή συντελούν τα διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

που εφαρμόζονται στον Ευρωπαϊκό χώρο με τη συμβολή τους να κρίνεται από την 

Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ως ικανοποιητική. Το 

πρόγραμμα Erasmus υπολογίζεται ότι θα έχει επιτύχει μέχρι το 2011 τη μετακίνηση 

περίπου 3 εκατομμυρίων νέων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός ΕΕ, συμβάλλοντας 

καθοριστικά στη δημιουργία ενός υψηλότερου επιπέδου μόρφωσης, μέσω της 

ανταλλαγής. 

Παράλληλα όμως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα απόκτησης εμπειρίας και 

γνώσεων, η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ενθαρρύνει 

θερμά τη θεσμοθέτηση από τις εθνικές κυβερνήσεις ενός «Συμφώνου για τους 

Νέους» (ECOSY, 2009) που ουσιαστικά θα αποτελεί ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο 

που θα προσπαθεί να προσεγγίσει τους στόχους που ορίζει η Στρατηγική της 

Λισαβόνας αναφορικά με τους νέους ανθρώπους και τις δραστηριότητες τους στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έχουν 

στελεχώσει έναν οργανισμό για τους νέους, το ECOSY - Young European Socialists, 

που σε συνεργασία με άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς όπως το 

International Union of Socialist Youth (IUSY) και το International Falcon Movement 

- Socialist Education International (IFM-SEI), αναλύουν, συνθέτουν και προτείνουν 

λύσεις για τα προβλήματα και τις καταστάσεις που αφορούν τους νέους στην ΕΕ.  

http://www.iusy.info/
http://www.ifm-sei.org/
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Σε μια προσπάθεια συγκριτικής προσέγγισης μεταξύ των προτάσεων των δυο 

κυρίαρχων ευρωπαϊκών κομμάτων θα μπορούσε να επισημανθεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό Κόμμα μάλλον επιχειρεί να συνδέσει τη Δια-Βίου μάθηση με την 

απασχολησιμότητα, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές που τη συνδέουν 

άμεσα με το δικαίωμα στη γνώση. 

Αδιαμφισβήτητό δικαίωμα όλων των νέων της ΕΕ αποτελεί κατά την Ομάδα 

τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία το δικαίωμα του υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, χρώματος, 

εθνικής καταγωγής και ηλικίας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στο άτομο 

τα απαραίτητα εφόδιά που του χρειάζονται για την επιβίωσή του και τη βελτίωση των 

συνθηκών της ζωής του (European Green Party, 2009). 

Η σωστή και πλήρης εκπαίδευση πρέπει να έχει πολλαπλούς στόχους. Πρέπει 

κατά την Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία να ενθαρρύνει την 

εκμάθηση ξένων γλωσσών, ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να 

ταξιδέψουν κάποια στιγμή της ζωής τους σε χώρες πέραν της δικής τους εντός της ΕΕ 

και να αποκτήσουν έτσι εμπειρίες και γνώσεις. Ακόμη, μονόδρομο αποτελεί η 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Η/Υ,  ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 

e-books και πολλά άλλα) ώστε να επιτευχθεί μια ευρύτερα ανοιχτή κοινωνία γνώσης 

για όλους. Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο στο χώρο της 

εκπαίδευσης, αφού με τις τεράστιες δυνατότητές του διευρύνει αφάνταστα τις 

επιλογές του νέου. Ωστόσο, πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλους, ώστε ο καθένας 

να έχει πρόσβαση στο Internet ανά πάσα χρονική στιγμή αποκτώντας ταυτόχρονα 

πρόσβαση σε αναρίθμητα δεδομένα και έρευνες. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η εκπαίδευση ξεκινά από τις παιδικές ηλικίες, η 

Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ότι και η 

προσχολική εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλα τα κράτη – μέλη, 

ώστε να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μικρά παιδιά για σωστή και πλήρη 

μόρφωση από τα παιδικά τους χρόνια. Παράλληλα δίνεται η διευκόλυνση στους 

νέους γονείς να χτίσουν την οικογένειά τους σε γερά και ορθά θεμέλια, συνδυάζοντας 

αρμονικά την οικογενειακή με επαγγελματική τους ζωή. Όσον αφορά την μέση 

εκπαίδευση, αυτή θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά σε όλους, χωρίς δίδακτρα ή 

λοιπές επιβαρύνσεις και φυσικά χωρίς το παραμικρό ίχνος διάκρισης ανάμεσα στους 

εκπαιδευόμενους (Greens / EFA, 2010). Η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση θα 

πρέπει με τη σειρά της να είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους και να παρέχονται 

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
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επιπλέον διευκολύνσεις στους φοιτητές (δάνεια με ευνοϊκούς όρους, φτηνό και 

ποιοτικό φαγητό στις φοιτητικές λέσχες, καθώς και ικανοποιητικές συνθήκες 

διαβίωσης στις φοιτητικές εστίες για τα άτομα που κατάγονται από διαφορετική πόλη 

από αυτήν όπου σπουδάζουν). Οι ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης που 

αναφέρθηκαν σχετίζονται άμεσα με την απλή καθημερινότητα του νέου, ο οποίος 

έχοντας λυμένο το πρόβλημα της διαβίωσής του (πληρωμή ενοικίου, λογαριασμών 

κλπ) μπορεί να αφοσιωθεί απερίσπαστος στην επιστημονική του έρευνα και τα 

φοιτητικά του καθήκοντα, χωρίς την ανάγκη για εξεύρεση κάποιας ευκαιριακής 

εργασίας αμφιβόλου ποιότητας προς εξοικονόμηση πόρων. 

Κρίσιμος χαρακτηρίζεται και ο ρόλος της Δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, 

που δε θα πρέπει να περιορίζεται στα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια. Οι άνθρωποι έχουν 

την ανάγκη να μαθαίνουν και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 

ανεξαρτήτως ηλικίας και το δικαίωμα αυτό πρέπει να τους παρέχεται απλόχερα σε 

όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.    

Τέλος, σύμφωνα με την Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 

Συμμαχία η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάζει πλήρως τους πολίτες 

τόσο για τη μελλοντική τους επαγγελματική καριέρα, όσο και να τους καθιστά 

ενεργούς και συνειδητοποιημένους πολίτες, που θα συμμετέχουν στα κοινά, θα 

εκφράζουν τη γνώμη τους και θα ασκούν ανελλιπώς τα πολιτικά τους δικαιώματα 

(European Green Party, 2009). Φυσικά για να αποκτήσει η εκπαίδευση αυτόν 

χαρακτήρα χρειάζονται πολλές επενδύσεις, σε πόρους αλλά και σε οργάνωση καθώς 

και σωστός προγραμματισμός, αφού το έργο είναι πολύπλοκο και απαιτεί εύλογο 

χρονικό διάστημα. 

Ο ρόλος των υπερεθνικών φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης τονίζεται και 

από την Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, που με τη 

διαρκή στήριξη του European Research Council επιτρέπουν στους νέους ερευνητές 

να ανακαλύπτουν καινούργιες πορείες και κατευθύνσεις στα επιστημονικά πεδία που 

δραστηριοποιούνται. Ως καρδιά της ευρωπαϊκής έρευνας θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

η προσπάθεια των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων να καταρτίσουν νέους επιστήμονες 

εφοδιασμένους με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ικανούς να στελεχώσουν τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο (ECR, 2009). Για το λόγο αυτό τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα που υποστηρίζουν και παρακινούν τη μετάδοση γνώσης και 

διευκολύνουν το πέρασμα από το θεωρητικό επίπεδο στο πρακτικό (εργασία), πρέπει 

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.ecrgroup.eu/
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να διαδοθούν ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και να 

μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας.  

Αισθητή είναι η απουσία από το επίσημο πρόγραμμα ιδιαίτερου πεδίου 

αναφορικά με τα θέματα Δια-βίου μάθησης και εκπαίδευσης της κομμουνιστικής 

ομάδας (GUE/NGL), κάτι που έρχεται σε σαφή αντίθεση με τις πάγιες αρχές της 

ευρύτερης κομματικής της οικογένειας, που συντάσσεται ξεκάθαρα και αγωνίζεται 

για την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στη μάθηση υψηλού επιπέδου για όλους. 

Παράλληλα και εκτός από την ομάδα GUE/NGL, οι προτάσεις για εκπαίδευση και 

Δια-βίου μάθηση απουσιάζουν από τον επίσημο προγραμματικό λόγο  δύο ακόμα 

ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: της Ομάδας της Ευρώπης Ελευθερίας και 

Δημοκρατίας (EFD) και της Ομάδας Συμμαχίας Φιλελεύθερων & Δημοκρατικών για 

την Ευρώπη (ALDE/ADLE). 
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5.Κινητικότητα των νέων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Εξέχουσα σημασία στη χάραξη πολιτικών για τους νέους, κατέχει η 

εξασφάλιση της κινητικότητας αγαθών , υπηρεσιών του ανθρωπίνου δυναμικού για 

το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο προεκλογικό του 

πρόγραμμα ότι η ελεύθερη διακίνηση των νέων ανθρώπων εντός των ορίων της ΕΕ, 

συντελεί στη δημιουργία μιας πιο αρμονικής και ομοιογενούς κοινωνίας, μέσα στην 

οποία ο ευρωπαίος πολίτης μπορεί να ενταχθεί και να λειτουργήσει ομαλά (ΕPP’s  

Main Political Program, 2007).  

Με την ένταξη ατόμων με διαφορετική κουλτούρα, συνήθειες και 

ιδιοσυγκρασία στην καθημερινότητα μιας κοινωνίας, επιτυγχάνεται το «πάντρεμα» 

των πολιτισμών και των ιδεών, μειώνονται τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας 

και η ανταλλαγή αυτή των πολιτισμικών στοιχείων ανεβάζει το πολιτισμικό επίπεδο 

των ντόπιων πληθυσμών. 

Κοινοτυπία αποτελεί εξάλλου η πεποίθηση ότι η κινητικότητα του 

ανθρωπίνου δυναμικού, θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά το φαινόμενο της 

μετανάστευσης αλλά και να ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό πνεύμα μεταξύ των λαών 

των κρατών – μελλών της ΕΕ.  Στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 

επισημαίνει το σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και 

σπουδαστών (Erasmus, Socrates, Leonardo κλπ) τα οποία θα πρέπει πλέον να 

αποτελούν περισσότερο διαδεδομένη επιλογή για τους νέους της ΕΕ (Youths of The 

European People’s Party, 2009). Ήδη υπολογίζεται ότι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες 

νέων έχουν επωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα και απέκτησαν την εμπειρία μιας 

άλλης ευρωπαϊκής χώρας, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 

Μάλιστα προτείνεται μια επέκταση αυτών των προγραμμάτων ανταλλαγής 

που θα απευθύνεται σε μαθητές με τεχνικές και αθλητικές δεξιότητες από όλα τα 

μέρη της Ευρώπης και ακόμη μια μεγαλύτερη επέκταση που θα συμπεριλαμβάνει 

τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι 

νέοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν για μια σύντομη μαθητική περίοδο σε κάποιο 

πρόγραμμα ανταλλαγής σε χώρα της ΕΕ, κάτι που θα αποτελούσε γι’ αυτούς εμπειρία 

ζωής, αφού θα τους έφερνε αντιμέτωπους από τόσο μικρή ηλικία με κάποια άλλη 

κουλτούρα και πολιτισμό, με όλες τις θετικές επιδράσεις να εφαρμόζονται στη 

μετέπειτα ζωή τους και στη χώρα όπου κατοικούν(Youths of the European Peoples 
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Party, 2009). Έτσι για παράδειγμα θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί 

περιβαλλοντολογική συνείδηση σε κάποιους ευρωπαίους νεαρής ηλικίας, μετά από 

ένα σύντομο διάστημα παραμονής τους σε χώρα της ΕΕ που διακρίνεται σε αυτόν τον 

τομέα, με το επίκτητο χαρακτηριστικό αυτό να διατηρείται εφ’ όρου ζωής και να 

μεταφέρεται από τον νέο, στους φίλους και την οικογένειά του, μετά τον 

«επαναπατρισμό» του.  

Από την πλευρά της η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των 

Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σε μια κριτική αποτίμηση των προγραμμάτων που 

ευνοούν την κινητικότητα των νέων στον Ευρωπαϊκό χώρο, συμπεραίνει ότι «τα 

βήματα που πραγματοποιήθηκαν είναι σημαντικά και επιτυχημένα, όμως σε καμία 

περίπτωση δεν είναι αρκετά» (ECOSY, 2009).  

Συγκεκριμένα, εκτός από το πρόγραμμα Erasmus, που κατά πολλούς 

θεωρείται το πιο επιτυχημένο εγχείρημα, αφού κατάφερε την ανταλλαγή περίπου 3 

εκατομμυρίων νέων ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ένωσης, δε θα πρέπει να 

παραβλέπεται η συμβολή των λοιπών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα Grundtvig 

υπολογίζεται ότι μέχρι το 2013 θα έχει συμβάλει στη μετακίνηση 25.000 Ευρωπαίων 

πολιτών προς απόκτηση εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη Δια Βίου 

Μάθηση. Επίσης, 150.000 Ευρωπαίοι πολίτες ετησίως επωφελούνται από το 

πρόγραμμα Leonardo da Vinci και βρίσκουν θέση εργασίας σε χώρα μακριά από τη 

δική τους. Την ίδια στιγμή, μέσω του προγράμματος Leonardo, δίνεται η δυνατότητα 

σε νέους εργαζομένους να αποκτήσουν δεξιότητες και προϋπηρεσία μακριά από τη 

χώρα καταγωγής τους. Τέλος θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά στα 

προγράμματα Lingua και Comenius που αναβαθμίζουν το γλωσσικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απόκτηση εμπειρίας μέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η ανταλλαγή των ιδεών και 

των πολιτιστικών στοιχείων είναι χρήσιμη και απαραίτητη, όχι μόνο για την 

προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά για την κοινή ευημερία όλων (Greens / EFA, 

2010), όπως υποστηρίζει η Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 

Συμμαχία. Με την κινητικότητα των νέων εντός της ΕΕ ουσιαστικά επιτυγχάνεται η 

ομοιογένεια του πληθυσμού της ηπείρου, η μείωση των διαφορών που υπήρχαν 

εντονότερες παλιότερα (Βόρειοι- Νότιοι για παράδειγμα) και ταυτόχρονα τείνει να 

συμβαδίζει ο ρυθμός ανάπτυξης ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Οι νέοι με τον 

χαρακτήρα τους και τις ιδιαιτερότητές τους αφενός αποτελούν φορείς του οικείου 

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
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πολιτισμού της χώρας απ’ όπου κατάγονται και αφετέρου προσαρμόζονται εύκολα, 

μαθαίνουν, μιμούνται και αφομοιώνονται άμεσα από διαφορετικές κουλτούρες, τις 

οποίες ενδεχομένως να ασπάζονται και να τις ανάγουν σε τρόπο και νοοτροπία ζωής, 

μεταφέροντάς τες μαζί τους στις μελλοντικές τους μετακινήσεις (European Green 

Party, 2009). Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η Ομάδα τωv Πρασίvωv / 

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει θερμά την παρότρυνση στους νέους 

όλου του ευρωπαϊκού χώρου να κινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ.  

Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη  

(ALDE/ADLE) από την πλευρά της επιμένει στην πραγματοποίηση αληθινής 

προόδου στο θέμα της ελευθερίας των κινήσεων των νέων σε όλο τον Ευρωπαϊκό 

χώρο. Για να πραγματοποιείται αυτή η ελεύθερη μετακίνηση απαιτείται μια από 

κοινού ρύθμιση της εθνικής νομοθεσίας των κρατών –μελών, ώστε να διασφαλιστεί 

ότι τα δικαιώματα των νέων πολιτών θα είναι κατοχυρωμένα τα ίδια, οπουδήποτε και 

αν κινηθούν αυτοί εντός της Ένωσης (ALDE/ADLE, 2010). Επίσης θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση των διαδικασιών που αφορούν τη 

μετακίνηση της περιουσίας, των οικονομικών στοιχείων καθώς και των μελών της 

οικογένειας των ατόμων που αποφασίζουν να κινηθούν εντός της ΕΕ.  

Το θέμα της κινητικότητας των νέων εντός των ορίων της ΕΕ, δεν εξετάζεται 

ως ξεχωριστή ενότητα από τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κόμματα (GUE/NGL, ECR, 

EFD) κατά το προγραμματικό τους λόγο. Παρά το γεγονός αυτό όμως δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι παρουσιάζεται «κενό πολιτικής», αφού προσεγγίζεται με σαφήνεια μέσα 

από τις πολιτικές θέσεις και προτάσεις που διατυπώνουν τα αντίστοιχα κόμματα για 

το φαινόμενο της μετανάστευσης εντός της ΕΕ. 

  

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.alde.eu/
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6. Πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου.  

 

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν θα μπορούσε να διαφύγει 

χωρίς σχολιασμό το μεταναστευτικό πρόβλημα και το πώς αυτό επηρεάζει τους νέους 

ανά την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε ένα βασικό προορισμό μεταναστών, 

νόμιμων και μη, που στους κόλπους της αντικρίζουν την ελπίδα και αναζητούν τις 

ευκαιρίες που δεν τους δόθηκαν στις δικές τους πατρίδες.  

Η Ευρώπη αντιμετώπιζε διαχρονικά πιέσεις για το μεταναστευτικό φαινόμενο, 

το οποίο βαίνει συνεχώς διογκούμενο. Το ζήτημα έχει προκαλέσει ένα δημόσιο 

διάλογο που αφορά το ποια πολιτική θα πρέπει να υιοθετηθεί με στόχο την 

αντιμετώπιση της μετανάστευσης και κυρίως αν είναι εφικτό να υιοθετηθεί μια κοινή 

ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, ανάγκη που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2007. 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης, που είναι εντονότερο στις χώρες υποδοχής 

(στην Ελλάδα το ποσοστό των μεταναστών ανέρχεται στο 8,5-9% του συνολικού 

πληθυσμού της χώρας) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους νέους, αφού ένα μεγάλο 

ποσοστό των μεταναστών είναι νεαρής ηλικίας. Για το λόγο αυτό αναζητείται μια 

στρατηγική που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα φαινόμενα ξενοφοβίας και 

ρατσισμού -που αναπόφευκτα συνδέονται με τη μετανάστευση- ενώ παράλληλα θα 

δώσει την ευκαιρία ουσιαστικής βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στους νέους 

μετανάστες (Γ. Βοσκόπουλος, 2009). 

Για την επίτευξη αυτής της εξισορρόπησης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 

προτείνει την υιοθέτηση μιας πολιτικής προσέγγισης των ομάδων μεταναστών που θα 

συμβαδίζει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ευρωπαϊκή 

ουμανιστική παράδοση και ταυτόχρονα θα διαχειρίζεται τον αριθμό των μεταναστών 

προς όφελος της ολοκλήρωσής της (Youths of the European Peoples Party, 2009). Με 

τα υφιστάμενα δημογραφικά προβλήματα που καταγράφονται (γήρανση πληθυσμού 

της Ευρώπης, ανάγκη για εξεύρεση φτηνού και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

κα) και τη συνεχή πίεση των χωρών που βρίσκονται στις πύλες εισόδου προκειμένου 

να εξευρεθεί μια συλλογική λύση, η ανάγκη για διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και 

υλοποιήσιμου σχεδίου με βάση τις αρχές της ΕΕ και της αντικειμενικής ικανότητας 

απορρόφησης μεταναστών, είναι σχεδόν επιβεβλημένη (ΕPP’s  Main Political 

Program, 2007).   



46 
 

Για να αντιμετωπιστεί η μαζική μετανάστευση, η Προοδευτική Συμμαχία 

των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών διευκρινίζει ότι θα πρέπει να εντοπιστούν και να 

καταπολεμηθούν οι βασικές αιτίες της (ECOSY, 2009). Ενδεικτικά, μερικές από τις 

αιτίες που οδήγησαν περισσότερους από 20 εκατομμύρια ανθρώπους να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους είναι η φτώχεια, η οικονομική κατάρρευση, η 

καταπίεση, οι ένοπλες συγκρούσεις, η κρίση των ανθρωπιστικών αξιών στις χώρες 

καταγωγής και πολλές άλλες. 

Η δημιουργία μιας Ευρώπης – οχυρού, δε θα σταματήσει τη μετανάστευση, 

αλλά θα ενισχύσει τη λαθρομετανάστευση και θα χειροτερεύσει τις συνθήκες ζωής 

των μεταναστών, κατά την εκτίμηση των Ευρωπαίων Νέων Σοσιαλιστών (ECOSY, 

2009). Πλέον, θεωρείται απαραίτητη μια ορθολογιστική και αλληλέγγυα προσέγγιση 

στο φαινόμενο της μετανάστευσης, βασισμένη στα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία 

θα προσφέρει ασφάλεια σε όσους αναζητούν άσυλο και θα αντιμετωπίζει τους 

οικονομικούς μετανάστες με σεβασμό και υπευθυνότητα.  

Κινούμενο προς την κατεύθυνση αυτή, η Προοδευτική Συμμαχία των 

Σοσιαλιστών και Δημοκρατών προτείνει τον τερματισμό του καθεστώτος θεωρήσεων 

εισόδου (Visa) το οποίο και χαρακτηρίζει άδικο. Επίσης προτείνεται η εφαρμογή 

γενικής αμνηστίας για όλους τους «παράνομους κατοίκους» της Ευρώπης και πολύ 

παραπάνω των νεαρών ηλικιακά, προσφέροντάς τους την ιδιότητα του ευρωπαίου 

πολίτη, αλλά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Παράλληλα, μέχρι το έτος 2014 θα 

πρέπει να θεσπιστεί μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, που θα συμπεριλαμβάνει την 

εναρμόνιση των κριτηρίων και της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αλλά και τη δίκαιη 

κατανομή του οικονομικού βάρους της φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης των 

μεταναστών. Αυτή η πολιτική θα προβλέπει πλήρη πολιτικά και κοινωνικά 

δικαιώματα για τους μετανάστες, το δικαίωμα στην επανένωση της οικογένειας, στην 

εργασία, στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες-εκπαίδευση καθώς και το δικαίωμα 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Η Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά 

των Πράσινων & Βορείων Χωρών αρνείται τη δημιουργία μιας Ευρώπης – φρουρίου 

(GUE/NGL, 2010) και έχει επιχειρήσει να υπογραμμίσει τις θετικές πλευρές της 

μετανάστευσης και να προτείνει πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου που σέβονται 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασίζονται στην ελεύθερη κυκλοφορία των νέων, 

περιλαμβάνουν βελτιωμένα δικαιώματα στη χορήγηση ασύλου και διασφαλίζουν ίση 

μεταχείριση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δικαιώματα. 
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Ταυτόχρονα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των νέων και τα πολιτικά δικαιώματα, 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στις 

τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές. 

 Η Ομάδα GUE/NGL αντιτίθεται στην επιλεκτική μετανάστευση, ιδιαίτερα 

στη δημιουργία ποσοστώσεων που στοχεύουν μόνο στην εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αντιστοιχούν στην κλοπή εργατικού 

δυναμικού από άλλες χώρες. Για το λόγο αυτό συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία 

που ηγούνται ενώσεις κατά της δημιουργίας «ευρωπαϊκών ναυλωμένων πτήσεων» οι 

οποίες έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις συλλογικές απελάσεις. Η Ομάδα έχει 

ξεκινήσει μια online εκστρατεία με σκοπό να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις προκειμένου να κλείσουν τα κέντρα κράτησης μεταναστών σε όλη την 

Ευρώπη.  

Ξεκάθαρα υπέρ της διευθέτησης των ζητημάτων της μετανάστευσης και 

παραχώρησης ασύλου τίθεται και η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και 

Μεταρρυθμιστών (ECR,2009) αφού και αυτά σαφώς επηρεάζουν τη νεολαία σε όλο 

τον ευρωπαϊκό χώρο με την ίδια ένταση, όπως σημειώνεται στο προεκλογικό 

πρόγραμμα της Ομάδας, που την επηρεάζουν και άλλα κοινωνικά θέματα, όπως η 

γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης, η υγεία, τα ναρκωτικά, οι διακρίσεις μεταξύ 

των κοινωνικών ομάδων, οι ενδο-οικογενειακές σχέσεις - διαζύγια και πολλά άλλα. 

Τέλος, η Ομάδα της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας (EFD) τίθεται 

υπέρ της κινητικότητας των νέων εντός των συνόρων της ΕΕ και κατακρίνει κάθε 

φαινόμενο ρατσισμού –πολιτικού και κοινωνικού, τα φαινόμενα αντί-σημιτισμού, 

ξενοφοβίας και κάθε άλλη μορφή διάκρισης (EFD, 2009) που θέτει υπό αμφισβήτηση 

την ισότητα των ανθρώπων και ειδικά των νέων στους κόλπους της Ένωσης. 

Σημείο αναφοράς τέλος, αποτελεί η μη ύπαρξη ιδιαίτερου πεδίου στις 

προγραμματικές δηλώσεις της Ομάδας των Πρασίνων αναφορικά με τα ζητήματα 

μετανάστευσης και ασύλου, τη στιγμή  που θα ήταν περισσότερο αναμενόμενο να 

λαμβάνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της κατάργησης των εθνικών συνόρων, της ελεύθερης 

μετακίνησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ιδιαίτερα προς τα άτομα που 

αναζητούν άσυλο εντός της ΕΕ, πολιτικές θέσεις άλλωστε που υποδεικνύει και η 

ευρύτερη οικολογική κομματική οικογένεια.  

Αξιοσημείωτο επίσης σημείο διαφοροποίησης είναι ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 

Κόμμα προσεγγίζει το ζήτημα των μεταναστών σε άμεση σύνδεση με τις συνέπειές 

http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.efdgroup.eu/
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του στο γηγενή πληθυσμό, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, την 

Ευρωπαϊκή Αριστερά και τους Πράσινους που το προσεγγίζουν μόνο ως ζήτημα 

εφαρμογής των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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7. Κοινωνικές Πολιτικές, Πολιτικές Υγείας (σωματικής & ψυχολογικής, 

εξαρτήσεις, σεξουαλικότητα) και Πολιτικές κατά των διακρίσεων. 

 

Ένα από τα βασικά και αναμφισβήτητα δικαιώματα του κάθε Ευρωπαίου 

πολίτη, είναι το δικαίωμα στην υγεία, που πρέπει να παρέχεται ανεξαιρέτως και 

αδιακρίτως σε όλους. Οι νέοι, αποτελούν μια πιο ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, 

λόγω της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα τους. Ειδικότερα, αν στον ευρύτερο τομέα 

της υγείας συμπεριλάβουμε τον εθισμό στο αλκοόλ, το κάπνισμα και τα ναρκωτικά, 

γίνεται αμέσως αντιληπτή η ανάγκη για περαιτέρω πολιτική βούληση, προκειμένου οι 

νέοι να μην παρασυρθούν στις ανωτέρω εξαρτήσεις. Εξάλλου, τόσο το αλκοόλ, όσο 

και οι ναρκωτικές ουσίες συνδέονται άρρηκτα με γενικότερη παραβατική 

συμπεριφορά, όπως εγκληματικότητα, βανδαλισμοί, αυτοκτονίες, συζυγικά 

προβλήματα και άλλα πολλά που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και δυσμενείς 

συνθήκες διαβίωσης.  

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διατυπώνει ότι κάθε ένα ευρώ που επενδύεται 

στην οικογένεια και με σκοπό την αρτιότερη διαβίωσή της και την ομαλή ενηλικίωση 

των παιδιών της, αποτελεί επένδυση για το μέλλον της ΕΕ (ΕPP’s  Main Political 

Program, 2007). Προκειμένου οι νέοι να μη στραφούν στα λανθασμένα μονοπάτια 

των ναρκωτικών ουσιών, του αλκοολισμού, ακόμα και του καπνίσματος, προτείνει οι 

εμπορικές εταιρίες που αναμειγνύονται με την παρασκευή αλκοόλ και (νόμιμων) 

φαρμακευτικών ουσιών, να αναλάβουν την κοινωνική τους ευθύνη και να 

συνδράμουν στην πρόληψη από τα δεινά που μπορεί να αποφέρει η κατανάλωση των 

εμπορευμάτων τους (Youths of the European People’s Party). Αυτό θα μπορούσε να 

επιτευχθεί με ανοιχτές συζητήσεις (debates) κατά τις οποίες θα γίνεται ενημέρωση 

για τις συνέπειες της χρήσης ουσιών, αλλά και με διοργάνωση ημερίδων και 

εκστρατειών (έντυπες, ηλεκτρονικές, διαδικτυακές κλπ), ώστε οι νέοι ανά την 

Ευρώπη να αποκτήσουν πλήρη γνώση των επιλογών τους να καταναλώσουν κάποιες 

από τις παραπάνω ουσίες. Σε κάθε ενδεχόμενο, το ΕΡΡ τίθεται υπέρμαχο της 

άσκησης εθνικής πολιτικής για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και για να 

διασφαλιστεί η γενικευμένη κοινωνική υγεία, παρακάμπτοντας την πάγια θέση των 

ευρωπαϊκών κομμάτων για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. 

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη και 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό ειδικότερα τους νέους ανθρώπους, είναι η σεξουαλική 

υγεία.  Η ανάγκη για εξασφάλιση ασφαλούς σεξουαλικής ζωής αποτελεί μείζον 
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ζήτημα, αφού συνδέεται άμεσα με θέματα υγείας (σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα) αλλά και με λοιπά κοινωνικά θέματα (ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, 

αμβλώσεις, ομοφυλοφιλία, κρούσματα κοινωνικού ρατσισμού και πολλά άλλα). 

Οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι, διανύουν μια περίοδο της ζωής τους, όπου 

λειτουργώντας επιπόλαια και χωρίς σύνεση, συχνά θέτουν σε αμφισβήτηση τη 

σεξουαλική τους υγεία, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των σεξουαλικών 

μεταδιδόμενων νοσημάτων και των αμβλώσεων σε όλη την Ευρώπη (Youths of the 

European Peoples Party, 2009). Η συζήτηση αυτή , κάθε άλλο παρά θέμα- ταμπού θα 

έπρεπε να αποτελεί κατά το ΕΡΡ. Μάλιστα, η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να 

περιοριστούν τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν θα ήταν η διάχυση της γνώσης, η 

σωστή ενημέρωση για τους κινδύνους που υπάρχουν, η ορθή χρήση των μέσων 

πρόληψης και προφύλαξης. Ταυτόχρονα με τις εκστρατείες ενημέρωσης που θα 

διοργανώνονται, πρέπει να τονιστεί παράλληλα η επικινδυνότητα των αμβλώσεων 

και το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λύση αποδεκτή στα θέματα 

οικογενειακού προγραμματισμού.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος αναφορικά με το φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας σε όλες τις ηλικίες και 

κατ’ επέκταση στους νέους. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα να 

αποφασίσει αυτός για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του (EPP’s Main Political 

Program, 2007) και για το λόγο αυτό, δε θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ 

των ανθρώπων. Παρόλα αυτά η σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι υποχρέωση 

των εθνικών πολιτικών και πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία (από τα σχολικά 

χρόνια ακόμη) με τη μέριμνα του κράτους. Αυτό αφενός θα συντελούσε στο να 

προληφθεί η λανθάνουσα συμπεριφορά έναντι των ανθρώπων με ομοφυλοφιλικό 

σεξουαλικό προσανατολισμό από μικρή ηλικία και αφετέρου στο να γίνει κατανοητό 

και αποδεκτό από την κοινωνία, ότι τα άτομα με ομοφυλοφιλικές τάσεις, έχουν ίσα 

δικαιώματα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες να ζήσουν τη ζωή τους όπως 

αυτοί επιλέγουν και έτσι να μην υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού 

εναντίον τους (EPP’s Main Political Program, 2007).  

Οι κοινωνικές διακρίσεις κάθε είδους δεν έχουν καμία απολύτως θέση μέσα 

στη σύγχρονη Ευρώπη και ανάμεσα στους νέους της ανθρώπους σύμφωνα με την 

ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Στην 

ανοιχτή κοινωνία του 21ου αιώνα όλοι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως, 

ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, την εθνική ή κοινωνική τους καταγωγή, τις 
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σεξουαλικές τους προτιμήσεις, την ηλικία, τη φυσική τους κατάσταση ή αναπηρία 

τους, τον θρησκευτικό ή πολιτικό τους προσανατολισμό και την ιθαγένειά τους. «Ο 

αποκλεισμός, οι διακρίσεις, η ξενοφοβία, η ομοφυλοφιλία και οι ανισότητες ανάμεσα 

στα δυο φύλα δεν έχουν θέση ανάμεσα στους νέους εντός της ΕΕ» (ECOSY, 2009). 

Συγκριμένα, όσον αφορά το φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας, το οποίο 

εμφανίζεται σήμερα σαφώς εντονότερο στις νεαρές ηλικίες σε σχέση με το πρόσφατο 

παρελθόν, η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών προχωρά 

στην άκρως προοδευτική πρόταση της νομιμοποίησης του γάμου μεταξύ 

ομοφυλόφιλων σε όλα τα κράτη –μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα μάλιστα με την εξαγγελία 

των προτάσεών τους: «Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάποιου να είναι ομοφυλόφιλος. 

Υποστηρίζουμε ενεργά τον αγώνα για τα ίσα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων γυναικών 

και ανδρών, των αμφιφυλόφιλων και των ανθρώπων που έχουν αλλάξει φύλο. Πολλά 

κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν αναγνωρίσει νομικά τη συμβίωση ή το γάμο των 

ομοφυλόφιλων, ακόμα λιγότερα δίνουν στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια το δικαίωμα να 

υιοθετήσουν παιδιά, ενώ τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κάνουν διακρίσεις εις 

βάρος τους. Αυτό πρέπει ν’ αλλάξει (ECOSY 2009).  

Ταυτόχρονα, προς διευκόλυνση των νεαρών ζευγαριών, ειδικά στην 

περίπτωση που και οι δυο γονείς εργάζονται και προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα 

της στενότητας χρόνου, η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 

προτείνει να προσφέρεται επαρκής γονική άδεια (τόσο για τη μητέρα, όσο και για τον 

πατέρα) χωρίς μισθολογικές διακρίσεις. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται τόσο οι 

άνδρες όσο και οι γυναίκες να επιλέγουν τη γονική άδεια και το σύστημα να είναι 

ανοιχτό τόσο για τη νεαρή εργαζόμενη μητέρα, όσο και για τον πατέρα που θέλει να 

ασχοληθεί με την οικογένειά του. Η αρχή αυτή πρέπει να υποστηριχθεί με κρατικούς 

πόρους και ποιοτικά συστήματα φροντίδας για τα παιδιά, που να επιτρέπουν στις 

γυναίκες να επιστρέφουν στην εργασία ή στις σπουδές τους στο τέλος της γονικής 

άδειας.  

«Μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας, τόσο για 

τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες, τείνει να αυξάνει τις διακρίσεις» 

(GUE/NGL, 2010), διατυπώνει η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Ως 

αποτέλεσμα της εν λόγω πολιτικής, ορισμένα κοινωνικά στρώματα, όπως οι νέοι που 

είναι συνήθως τα πιο ευάλωτα και έχουν βιώσει τις μεγαλύτερες στερήσεις, 

υποφέρουν συχνά, είτε στον χώρο εργασίας, είτε στην καθημερινή τους ζωή. Η 

καταπολέμηση των διακρίσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να προσδώσει εκ νέου 
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νόημα στην αρχή των ίσων δικαιωμάτων και στην πρόσβαση στα δικαιώματα. Στις 

θετικές ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκαταλέγεται το γεγονός ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει στη θέσπιση νομοθεσίας για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, κυρίως στο πλαίσιο της ΕΕ, εγκρίνοντας πληθώρα ψηφισμάτων.  

Η Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά 

των Πράσινων & Βορείων Χωρών έχει μεταδώσει στις ευρωπαϊκές αρχές τη δράση 

διαφόρων συλλόγων και ενώσεων, κάτι που οδήγησε στην υιοθέτηση πολλών 

οδηγιών και κανονισμών, καθώς και κοινών προγραμμάτων δράσης. Παραδείγματα 

αποτελούν πλήθος από οδηγίες που είτε προτάθηκαν, είτε υποστηρίχτηκαν από την 

Ομάδα όπως: το «Ευρωπαϊκό Έτος Ατόμων με Αναπηρία», η οδηγία για «την ίση 

μεταχείριση των νέων στην απασχόληση και την εργασία», η οποία στοχεύει στην 

καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης στην αγορά εργασίας (πρόσβαση σε 

θέση εργασίας, κριτήρια επιλογής, επαγγελματική κατάρτιση, απολύσεις, αμοιβή), η 

οδηγία «για την ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνικής τους 

καταγωγής», η οδηγία για την «ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών». Είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι αυτές οι οδηγίες αποτελούν ένα ανεκτίμητο στήριγμα για την 

ανάληψη ουσιαστικών δράσεων κατά των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας.  

Την ίδια στιγμή αναφορικά με τις πολιτικές υγείας σε κοινοτικό επίπεδο έχουν 

σημειωθεί βελτιώσεις και η Ομάδα GUE/NGL έχει συμβάλει με πολλαπλές 

δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη της συνεργασίας, η διασφάλιση 

ισότιμης πρόσβασης για όλους στην ιατρική περίθαλψη, η δημιουργία 

αντικαπνιστικών εκστρατειών, η απαγόρευση καρκινογόνων προϊόντων, η εξάλειψη 

των διακρίσεων σε βάρος των νέων φορέων του ιού HIV και πολλά άλλα.  

Παράλληλα, η Ομάδα GUE/NGL είναι αντίθετη στη δημιουργία μιας 

εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων υγείας η οποία θα ωφελούσε μόνο τις 

ασφαλιστικές εταιρείες (GUE/NGL, 2010). Η συζήτηση για τη νομοθεσία σχετικά με 

τα φάρμακα είναι ενδεικτική των στοιχείων που τίθενται σε κίνδυνο στον τομέα της 

δημόσιας υγείας που έρχεται αντιμέτωπος με τα συμφέροντα της αγοράς. Το 

ζητούμενο για την Ομάδα είναι μια υπεύθυνη πολιτική στην υπηρεσία της δημόσιας 

υγείας και της προστασίας όλων ανεξαιρέτως των καταναλωτών και ιδίως αυτών της 

νεαρής ηλικίας. 

Η άποψη ότι η μέριμνα για δωρεάν παροχή υγείας σε όλα τα κράτη-μέλη με 

ίση ιατρική μεταχείριση για όλους (European Green Party, 2009), βρίσκει σύμφωνη 

και την Ομάδα των Πράσινων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Ειδικά οι νέοι 

http://www.greens-efa.org/
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άνθρωποι συχνά παραβλέπουν κάποια θέματα υγείας και πρόληψης γιατί αυτά 

συνεπάγονται σχετικά υψηλό χρηματικό κόστος, για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η 

ανάγκη ύπαρξης πανεπιστημιακών νοσοκομείων και γιατρών, τα οποία θα 

λειτουργούν δωρεάν (ή με πολύ μικρή – συμβολική συμμετοχή) καθ’ όλο το έτος, 

συμπεριλαμβανομένων των σχολικών αργιών, για να μπορούν να εξυπηρετούν το 

ανάλογο κοινό.   

Η Ομάδα των Πρασίνων συνδέει τα θέματα υγείας με τον αθλητισμό, ο οποίος 

με τις πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις του αφενός συμβάλλει στην καλή φυσική 

κατάσταση και αφετέρου στην πνευματική διαύγεια του νέου. Ο συνδυασμός μάλιστα 

του αθλητισμού με τη σωστή διατροφή από την παιδική ηλικία, θα πρέπει να 

εμφυτεύεται στα παιδία από το σχολείο και να ακολουθείται και στο σπίτι, 

συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Επιβεβλημένη 

ακόμα είναι η ύπαρξη της ψυχολογικής υποστήριξης των νέων από εξειδικευμένους 

επιστήμονες (Greens / EFA, 2010), οι οποίοι θα συζητάνε μαζί τους τα θέματα που 

τους απασχολούν (προσωπικά, επαγγελματικά κ.ά.) εξασφαλίζοντας έτσι την 

ψυχολογική υγεία των νέων ανά την ΕΕ. 

Παράλληλα, η Ομάδα των Πράσινων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

επισημαίνει τη σπουδαιότητα της σεξουαλικής υγείας που αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν τους σύγχρονους νέους της Ευρώπης 

(Greens / EFA, 2010). Από τα πρώτα κιόλας στάδια της εκπαίδευσης, πριν καν 

αρχίσει η σεξουαλική δραστηριότητα, πρέπει να παρέχεται σεξουαλική παιδεία και 

συμβουλές. Στο επόμενο στάδιο της ζωής των νέων, την εφηβεία, η Ομάδα των 

Πράσινων προτείνει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των νέων σχετικά με τα 

σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τις μεθόδους αντισύλληψης και τις 

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Πρέπει να γίνει κτήμα όλων των νέων ανθρώπων και 

ειδικά των νέων γυναικών, ότι το σώμα τους ανήκει αποκλειστικά σε αυτές και ότι το 

δικαίωμά τους αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μάλιστα προς αποφυγή φαινομένων 

ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού αμβλώσεων, η 

Ομάδα των Πρασίνων προτείνει να παρέχονται δωρεάν συμβουλές για οικογενειακό 

προγραμματισμό και δωρεάν μέθοδοι αντισύλληψης για τα άτομα κάτω των 18 ετών. 

Ταυτόχρονα, τα κέντρα εξέτασης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων θα πρέπει 

να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες δωρεάν. 

Τέλος, σύμφωνα με την Ομάδα των Πράσινων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 

Συμμαχία θα πρέπει επιτέλους να ανοίξει το θέμα – ταμπού των ομοφυλοφιλικών 

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
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σχέσεων και να εξαλειφθούν τα όποια φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού προς αυτά 

τα άτομα (European Green Party, 2009), τα οποία φυσικά έχουν το δικαίωμα να 

επιλέξουν τον τρόπο που θα ζήσουν την ζωή τους. 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα των νέων είναι αναμφισβήτητα και σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να συρρικνωθούν κατά την Ομάδα της Συμμαχίας 

Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE/ADLE). Το δικαίωμα για 

ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, ασφάλεια, μόρφωση, υγεία και εργασία θα πρέπει να 

κατοχυρωθούν θεσμικά (ALDE/ADLE, 2010) και να καταβληθεί ακόμα μεγαλύτερη 

προσπάθεια από την ΕΕ ώστε να μην καταπατούνται σε κανένα σημείο της 

επικράτειάς της. 

H συντηρητική παράταξη με τη σειρά της, εκπροσωπούμενη από τους 

Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, αποφεύγει να αναφερθεί εκτενώς 

στις επίσημες προγραμματικές δηλώσεις της σε θέματα ανισοτήτων και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Αρκείται στην απλή παραδοχή της ελευθερίας της προσωπικότητας και 

ιδιαιτερότητας του κάθε ατόμου και επισημαίνει την ύψιστη σημασία της οικογένειας 

ως θεμέλιου λίθου της κοινωνίας (ECR,2009), κάτι που συνδέεται με τα παραδοσιακά 

μειωμένα περιθώρια ανοχής των συντηρητικών κομμάτων στη διαφορά. 

  

http://www.alde.eu/
http://www.alde.eu/
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8. Πολιτικές για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Οι κλιματικές και περιβαλλοντολογικές αλλαγές είναι κάτι παραπάνω από 

προφανείς στον πλανήτη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παρατηρεί αμέτοχη της αλλαγές 

αυτές, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 

πιστεύει ότι οι νέοι, με την πλεονάζουσα ευαισθησία που τους διακατέχει, θα πρέπει 

να κινητοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην σύγχρονη πολιτική για το 

περιβάλλον (Youths of the European Peoples Party, 2009). Η συμμετοχή τους σε 

οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε 

περιβαλλοντολογικά θέματα (αναδασώσεις, προστασία σπάνιων ειδών κ.ά.) θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αρχή για ένα περισσότερο ευοίωνο μέλλον.   

Ακόμη, η οικολογική συνείδηση που πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι 

Ευρωπαίοι πολίτες, μπορεί μεν κατά ένα μεγάλο ποσοστό να αποτελεί προϊόν της 

ιδιοσυγκρασίας και της κουλτούρας των πολιτισμών, αλλά κατά ένα εξίσου σεβαστό 

ποσοστό είναι και αποτέλεσμα σωστής διαπαιδαγώγησης, κάτι που οφείλουν να 

καλλιεργήσουν οι εθνικές πολιτικές από τα σχολικά χρόνια του νέου. Με 

πρωτοβουλίες, όπως η χρήση ποδηλάτου από όλους τους ευρωπαίους πολίτες και 

πρωτίστως τους νέους, για τις σύντομες καθημερινές μετακινήσεις ή τη χρήση 

οχημάτων με καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον (π.χ. υγραέριο), θα μπορούσε να 

δοθεί το έναυσμα για μια οργανωμένη περιβαλλοντολογική πολιτική σε όλο τον 

ευρωπαϊκό χώρο (ΕPP’s  Main Political Program, 2007), που θα έχει μόνο ευεργετικά 

αποτελέσματα για όλους και με τους νέους ουσιαστικά να αποτελούν τον κινητήριο 

μοχλό στο εγχείρημα αυτό. 

Οι  Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταπολέμηση 

των κλιματικών αλλαγών και την εύρεση ενός νέου, βιώσιμου τρόπου ζωής, στον 

οποίο η υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον θα ανταμείβεται και όποιος ρυπαίνει θα 

πληρώνει επιπλέον «πράσινους» φόρους. Το τμήμα του επίσημου προγραμματικού 

τους λόγου εξάλλου, που αναφέρεται σε θέματα οικολογίας και πρασίνου, είναι 

ιδιαίτερα εκτεταμένο και μακροσκελές. 

Η Ευρώπη διαθέτει την τεχνολογία και τις υποδομές για να εφαρμόσει 

πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, 

για την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων και για μια υπεύθυνη 

περιβαλλοντολογικά αγροτική πολιτική. «Η εμβάθυνση στην περιβαλλοντική 
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εκπαίδευση, ειδικά για τους νέους που αποτελούν και τα αύριο αυτού του τόπου, πρέπει 

να αποτελέσει θεμέλιο για τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές», αναφέρει 

χαρακτηριστικά (ECOSY, 2009). 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλεύεται 

καλύτερα τις δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών, αλλά και να εκδημοκρατίσει την 

παροχή ενέργειας, ώστε μέχρι το έτος 2014 η μισή ενέργεια που καταναλώνεται στο 

σπίτι, να παράγεται σε αυτό. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να προαχθούν 

εναλλακτικά μέσα μεταφοράς στις συμβατικές οδικές και αεροπορικές μεταφορές, με 

στόχο να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα κυκλοφοριακά προβλήματα.  

Οι νέοι της ΕΕ αποτελούν κατά την Ομάδα Σοσιαλιστών την κοινωνική 

εκείνη ομάδα που θα μπορούσε να αποτελέσει τον μοχλό εφαρμογής πολιτικών, που 

θα έχουν στόχο την εξάλειψη των καυσαερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Στην προσπάθεια αυτή επίσης θα μπορούσε να συνδράμει ο ΟΗΕ, αν 

στα πλαίσια του θεσπιζόταν ένα Συμβούλιο Ασφαλείας για περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά 

των Πράσινων & Βορίων Χωρών, χαρακτηρίζοντας στα επίσημα κείμενά της 

(GUE/NGL, 2010) τα μέλη της ως «άτομα επιφορτισμένα με τη φροντίδα του πλανήτη, 

που έχουν αντιληφθεί το καθήκον τους να τον παραδώσουν σώο και αβλαβή στην 

επόμενη γενιά», προτείνει μέτρα για μια Ευρώπη που θα δίνει προτεραιότητα στα 

οικολογικά ζητήματα προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος όπου ζουν.  

Το έργο της καθοδηγείται από μια σειρά αρχών: 

α) η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι αειφόρος και να έχει τον μικρότερο δυνατό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον,  

β) ο «ρυπαίνων» πρέπει να πληρώνει για τη ζημία που προκαλεί και να μην έχει τη 

δυνατότητα να αφήνει τον λογαριασμό σε άλλους που δεν φέρουν καμία ευθύνη ή 

εντέλει στον φορολογούμενο πολίτη,  

γ) μόνο ένα ζήτημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και αυτό είναι το δικαίωμα των 

νέων να ζουν σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον και  

δ) πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αρχές αυτές δεν εξαρτώνται ποτέ από την ατομική 

οικονομική ευχέρεια του κάθε πολίτη (GUE/NGL, 2010). 

Για τους παραπάνω λόγους, η ομάδα GUE/NGL συνεχίζει να ενθαρρύνει και 

να προτρέπει τη συμμετοχή των νέων σε όλη την ήπειρο στην εκστρατεία για την 
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ανανεώσιμη ενέργεια και την ανακύκλωση, για μια σωστή πολιτική για τα χημικά 

που θα χρησιμοποιεί την αρχή της αντικατάστασης προκειμένου να δώσει ώθηση 

στην οικολογική χημεία, για ποιοτικές δημόσιες μεταφορές, για καθαρό αέρα και 

αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων, για τον τερματισμό της συρρίκνωσης της 

βιοποικιλότητας, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την καλή 

μεταχείριση των ζώων και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Εκφράζεται ακόμα η άποψη ότι το περιβάλλον πρέπει οπωσδήποτε να 

ενταχθεί αποτελεσματικά σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως επίσης πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση στη διαχείριση 

των προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ, που καλύπτουν περίπου το 17% του 

εδάφους της. 

Παράλληλα, η ομάδα GUE/NGL έχει συμβάλει στη θέσπιση νέας νομοθεσίας 

για την ενίσχυση των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

με στόχο την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη 

διάσκεψη του Κιότο. Προωθεί παγκοσμίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

υπογραμμίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι άνθρωποι στην έρευνα για τα 

ενεργειακά αποδοτικά οχήματα και η επένδυση σε «καθαρά» και οικολογικά μέσα 

μαζικής μεταφοράς στον περιορισμό της ρύπανσης και στην προστασία του 

μέλλοντος του πλανήτη. 

 Η ενεργός ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας θα συμβάλει κατά κάποιο 

τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης των ορυκτών καυσίμων και ενδέχεται να 

οδηγήσει σε περιβαλλοντικές βελτιώσεις που θα βελτιώσουν με τη σειρά τους το 

βιοτικό επίπεδο των ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί τέλος να επιφέρει οικονομικά 

οφέλη, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας. 

Πιστή στις αρχές της οικολογικής κομματικής οικογένειας την οποία και 

εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή 

Ελεύθερη Συμμαχία θεωρεί το θέμα του περιβάλλοντος και της μείωσης της 

ρύπανσής του μείζονος σημασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «έχει έρθει το 

πλήρωμα του χρόνου για την πράσινη επανάσταση των νέων, που θα έχει μπροστάρηδες 

και αρωγούς τους νέους ανθρώπους σε όλη την ΕΕ» (European Green Party 2009).  

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
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Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επενδύσουν σε φιλικές προς το περιβάλλον 

πολιτικές συνυπολογίζοντας τη διάθεση των νέων να συμβάλουν στην καταπολέμηση 

της ρύπανσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα μεταφορών με 

οικολογικά μέσα, (π.χ. ποδήλατα) στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Με τις 

απαραίτητες κρατικές επενδύσεις για την επισκευή ποδηλατοδρόμων και τις 

κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των 

χρηστών και φυσικά με αρωγούς της προσπάθειας τους νέους, θα μπορούσε εύκολα 

και γρήγορα, να απαλλαχθεί η ατμόσφαιρα από έναν εκ των σημαντικότερων 

παραγόντων ρύπανσης, τα καυσαέρια των αυτοκινήτων που εκπέμπονται κατά τις 

καθημερινές μετακινήσεις στα αστικά κέντρα. Επίσης, η προώθηση της χρήσης των 

μέσων μαζικής μεταφοράς με κατάλληλες καμπάνιες και κίνητρα (πχ φτηνά 

κόμιστρα, ελεύθερες μετακινήσεις σε μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους κλπ) θα 

συνέβαλε καθοριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, με τα θετικά αποτελέσματα να 

είναι ορατά πολύ γρήγορα στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Παράλληλα, οι νέοι μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αξιοποίηση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι φιλικές προς το περιβάλλον (Greens / EFA, 

2010), σε αντίθεση με τις ευρύτερα διαδεδομένες σήμερα, όπως υποστηρίζει η Ομάδα 

των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.  Ο ρεαλιστικός στόχος που έχει 

τεθεί είναι μέχρι το έτος 2020 να έχει μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 20% σε 

σχέση με το έτος 1990 και να έχει αντικατασταθεί με άλλες μορφές όπως γεωθερμική, 

ηλιακή, αιολική και με την ορθή χρήση της πυρηνικής υπό προϋποθέσεις..   

Οι κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ασφαλώς και επηρεάζουν τις 

προοπτικές ανάπτυξης των κρατών-μελών και τις ευκαιρίες που δίνονται στους νέους 

σύμφωνα με τον προγραμματικό λόγο της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων 

και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Για να επιτευχθεί η ταυτόχρονη επιθυμητή 

οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας των νέων, μονόδρομο αποτελεί η 

επένδυση σε νέες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον, με τη χρήση στοιχείων 

καινοτομίας και την ευαισθησία που διακρίνει τους νέους ανθρώπους (ALDE/ADLE, 

2010). Οι νέοι μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και δραστήρια σε 

πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, στη χρήση μεταφορικών 

μέσων φιλικών προς το περιβάλλον που θα ρυπαίνουν λιγότερο, σε προγράμματα 

ανακύκλωσης και σε πολλές ακόμη δραστηριότητες, ώστε να διασφαλίσουν ένα 

καλύτερο βιοτικό επίπεδο για το σύντομο μέλλον.  

http://www.greens-efa.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.alde.eu/
http://www.alde.eu/
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Αναμενόμενη στα περιβαλλοντολογικά ζητήματα χαρακτηρίζεται και η στάση 

της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών που ενθαρρύνει 

τη χρησιμοποίηση νέων οικολογικών τεχνολογιών, οι οποίες θα αποδίδουν 

περισσότερο, ρυπαίνοντας λιγότερο. Η διαφοροποίηση της Ομάδας αυτής έγκειται 

στη σύνδεση της φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας με την παραγωγικότητα 

και τελικά την οικονομική ανάπτυξη. Η συμμετοχή των νέων τις διαδικασίες αυτές 

κρίνεται απαραίτητη, αφού λόγω του χαρακτήρα τους και της ευαισθησίας που τους 

διακρίνει, μπορούν αφενός να καθιερώσουν αντιλήψεις και πρακτικές και αφετέρου 

να εισάγουν καινοτομίες που θα αποσκοπούν στο κοινό όφελος (ECR,2009). Η ορθή 

χρήση της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί άλλο ένα σημείο - κλειδί των 

προτεινόμενων πολιτικών της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και 

Μεταρρυθμιστών, αφού θα μπορούσε να παρέχει περίπου το 40% της ηλεκτρικής 

ενέργειας που καταναλώνεται σήμερα στην Ευρώπη, ουσιαστικά χωρίς να επιβαρύνει 

την ατμόσφαιρα. 

  

http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
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9. Ανακεφαλαίωση – Συγκεντρωτική παρουσίαση.. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι τομείς για τους οποίους τα υπερεθνικά κόμματα του ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου επιδεικνύουν εντονότερο πολιτικό ενδιαφέρον και παραθέτουν τις 

απόψεις και προτάσεις τους κατά τον  επίσημο προγραμματικό τους λόγο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 EPP S&D GUE/NGL GREENS/EFA ALDE/ADLE ECR EFD 

1. Συμμετοχικότητα Χ Χ Χ Χ  Χ Χ 

2.Ανεργία & 

Απασχόληση 
Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

3.Flexicurity Χ Χ Χ   Χ  

4.Εκπαίδευση &  

Δια-βίου μάθηση 
Χ Χ  Χ  Χ  

5.Κινητικότητα Χ Χ  Χ Χ  Χ 

6.Μετανάστευση &    

Άσυλο 
Χ Χ Χ   Χ Χ 

7.Κοινωνικές Πολιτικές 

(Υγεία, Σεξουαλικότητα, 

Διακρίσεις) 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

8.Περιβάλλον & Ενέργεια Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

 

Σε μια κριτική αποτίμηση των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι τα δυο κυρίαρχα 

κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Ευρωπαίοι 

Σοσιαλιστές) παραθέτουν τις πολιτικές τους προτάσεις για όλους ανεξαιρέτως τους 

εξεταζόμενους τομείς, κάτι που φανερώνει τον υψηλό βαθμό πληρότητας του 

προγραμματικού τους λόγου. Ασφαλώς, τόσο η οπτική γωνία, όσο και η έκταση που 
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καταλαμβάνουν οι προτάσεις αυτές στις προγραμματικές τους δηλώσεις, διαφέρουν, 

όπως επίσης διαφέρει και η σειρά προτεραιότητας με την οποία εμφανίζονται στα 

επίσημα κείμενα. 

Οι Ομάδες των Πρασίνων και των Συντηρητικών-Μεταρρυθμιστών 

εμφανίζουν μια αρκετά μεγάλη πληρότητα αναφορικά με τις πολιτικές προτάσεις 

τους στα ζητήματα που αφορούν τους νέους. Συγκεκριμένα, η Ομάδα των Πρασίνων 

ενσωματώνει στις προγραμματικές της θέσεις όλα τα εξεταζόμενα ζητήματα, με 

μοναδική εξαίρεση την μη αναφορά πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται η παράλληλη προσέγγιση του ζητήματος της 

«ευελισφάλειας» (flexicurity) με τις πολιτικές απασχόλησης και όχι η μεμονωμένη 

εξέτασή της σε  διακριτή κατηγορία. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ομάδα των 

Συντηρητικών-Μεταρρυθμιστών, όπου εξετάζεται το φαινόμενο της κινητικότητας 

των νέων εντός της ΕΕ ταυτόχρονα με τα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου, σε 

μια ενιαία θεματική ενότητα του προγράμματος της Ομάδας. 

Στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς παρουσιάζεται ένα «κενό 

πολιτικής» όσον αφορά τα ζητήματα εκπαίδευσης και Δια-Βίου μάθησης, το οποίο 

δεν συμπνέει με το πνεύμα της ευρύτερης κομμουνιστικής κομματικής οικογένειας, 

την οποία και αντιπροσωπεύει η Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς / Αριστερά των Πράσινων και Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της κινητικότητας, δεν 

εξετάζεται ως αυτούσιο πεδίο πολιτικών, αλλά παράλληλα με την μεταναστευτικές 

πολιτικές, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην Ομάδα των Συντηρητικών-

Μεταρρυθμιστών. 

Τέλος, οι ομάδες της Συμμαχίας των Φιλελεύθερων & Δημοκρατικών και της 

Ευρώπης Ελευθερίας & Δημοκρατίας, έχοντας και τα μικρότερα σε έκταση κείμενα 

προγραμματικών θέσεων, παρουσιάζουν αναπόφευκτα σημαντικές ελλείψεις στην 

πολιτική τους ατζέντα. Αμφότερες δεν εκθέτουν τις πολιτικές τους για ζητήματα 

εκπαίδευσης, δια-βίου μάθησης και ευελισφάλειας (flexicurity). Επιπρόσθετα, οι  

Φιλελεύθεροι & Δημοκρατικοί δεν παρουσιάζουν τις πολιτικές τους προτάσεις για 

την αύξηση της συμμετοχικότητας των νέων και την μετανάστευση, ενώ από το 

πρόγραμμα της Ομάδας της Ευρώπης Ελευθερίας & Δημοκρατίας απουσιάζουν 

παντελώς οι αναμενόμενες προτάσεις για περιβαλλοντολογικά ζητήματα αλλά και για 

το μείζον θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας των Ευρωπαίων νέων.  
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Ενότητα Γ’ : 

Οι Πολιτικές νεολαίας των δύο ελληνικών κομμάτων εξουσίας 

(ΠΑΣΟΚ & Νέα Δημοκρατίας).  

Στην προσπάθεια εξακρίβωσης της πολιτικής συνέπειας που διακατέχει τα 

εθνικά κόμματα όσον αφορά τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες στις 

οποίες ανήκουν, θα εξεταστούν ενδεικτικά οι εξαγγελίες αλλά και οι εφαρμοσμένες 

πολιτικές των δύο κυρίαρχων κομμάτων που διαδέχονται το ένα το άλλο στη 

διακυβέρνηση της Ελλάδας μετά την μεταπολίτευση.  

Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι ο τρόπος που τα πολιτικά κόμματα 

διαμορφώνουν τις γενικές και ειδικές θέσεις τους στα ζητήματα που αφορούν τους 

νέους συναρτάται ευθέως με την έκταση και την ένταση της πολιτικής ατζέντας, όπως 

αυτή διαμορφώνεται εκτός Ελλάδος, στις Βρυξέλλες ή στα λοιπά κέντρα αποφάσεων. 

Είναι δηλαδή «μια συζήτηση σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη, συγκυριακή και χωρίς 

διάρκεια» (Α. Γ. Πασσάς, 2009).   

Στο σημείο αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η μελέτη που ακολουθεί 

βασίζεται στις επίσημες προγραμματικές δηλώσεις των δυο ελληνικών κομμάτων 

εξουσίας, πριν τις εθνικές εκλογές του 2009. Ως εκ τούτου, η διαφορά στον τρόπο 

παρουσίασης των πολιτικών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρισκόταν στην αντιπολίτευση 

κατά τη συγγραφή των υπό εξέταση κειμένων είναι εμφανής σε σχέση με τον τρόπο 

παρουσίασης των πολιτικών της ΝΔ, η οποία αναλύει τις πολιτικές της μέσω της 

περιγραφής των πεπραγμένων της ως κυβέρνησης. 

Αυτό που απομένει είναι να διαπιστωθεί το κατά πόσο συγκλίνουν ή 

αποκλίνουν οι πολιτικές που υιοθετούν τα ελληνικά εθνικά κόμματα με τις 

αντίστοιχες των υπερεθνικών κομμάτων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Τα ελληνικά 

κόμματα αποτελούν έναν απλό μιμητή των πολιτικών που προτείνονται στις 

Βρυξέλλες ή μήπως είναι συνδιαμορφωτές του πολιτικού κλίματος που αφορά τους 

νέους, προτείνοντας πραγματικά καινοτόμες ιδέες που μπορούν αν εφαρμοστούν και 

σε άλλες χώρες- εταίρους στην ΕΕ; 
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Γ1.Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - ΠΑΣΟΚ  

α) Πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. 
 

Άμεση προτεραιότητα για την ελληνική κοινωνία αποτελεί κατά το 

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

και η επαναφορά της αναπτυξιακής διαδικασίας σε ανοδική τροχιά. Στρατηγικός 

στόχος της οικονομικής πολιτικής, είναι να βγει η χώρα από την κρίση και να τεθούν 

οι βάσεις για τις μεγάλες τομές που θα επαναφέρουν την Ελλάδα σε τροχιά 

ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής φυσικά με την απαραίτητη 

στήριξη και βοήθεια στους νέους ανθρώπους, που αποτελούν το αύριο αυτής της 

χώρας.  

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και την πολυπλοκότητα του προβλήματος 

της ανεργίας των νέων και την αναγκαιότητα της αντιμετώπισής του, το ΠΑΣΟΚ 

προτείνει μια σειρά από μέτρα που θα αποσυμφορίσουν το πρόβλημα και θα 

στηρίξουν την αγορά εργασίας και τους ανέργους (ΠΑΣΟΚ, 2009). Ανάμεσα σ’ αυτά 

είναι η άμεση ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ώστε το οκτάωρο, οι 

υπερωρίες, η κανονική άδεια και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων να 

ελέγχονται και να εφαρμόζονται, το επίδομα ανεργίας σταδιακά να ανέλθει στο 70% 

του βασικού μισθού, να γίνει ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης 

εργαζομένων που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα και ειδικές ρήτρες ώστε τα 

δάνεια με εγγύηση Δημοσίου να διοχετευθούν άμεσα στις επιχειρήσεις που διατηρούν 

ή αυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.  

Ακόμη, πρέπει να καταπολεμηθούν οι κερδοσκοπικές καταθέσεις και με 

συγκεκριμένες ρυθμίσεις να σταματήσει η προσχηματική εκμετάλλευση της κρίσης 

για μείωση της απασχόλησης και να αναπληρώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το 

εισόδημα των νέων εργαζομένων. Η επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού 

νόμου θα δημιουργούσε νέες θέσεις απασχόλησης με επιπλέον κίνητρα πρόσληψης 

νέων ατόμων με πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών.  

Τέλος απαραίτητο κρίνεται να καταργηθεί ο θεσμός των STAGE, που 

‘εκμεταλλεύεται’ την ανάγκη χιλιάδων νέων για εργασία, προτείνοντάς τους 

συνθήκες εργασίας και απολαβές χαμηλότερες του προσδοκώμενου.  
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Η παραπάνω πολιτική που θέτει το ΠΑΣΟΚ, έρχεται σε πλήρη συνάφεια με 

τις προγραμματικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και 

Δημοκρατών, που δηλώνουν ότι οι νέοι πρέπει να «προστατευθούν από την 

εκμετάλλευση σε άμισθες μαθητείες και πρακτικές ή από βραχυχρόνιες συμβάσεις 

εργασίας χωρίς πλήρη κοινωνική ασφάλιση» (ECOSY, 2009) όπως συνέβαινε στα 

προγράμματα STAGE. 

 

β) Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση. 

 

Στο λεπτό και πολύ σημαντικό θέμα της παιδείας και εκπαίδευσης το ΠΑΣΟΚ 

εγγυάται στη νέα γενιά και στην κάθε οικογένεια τη δημόσια δωρεάν Παιδεία που 

έχει σήμερα ανάγκη ο τόπος. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα στηριγμένο στην ποιότητα 

και στην αξιολόγηση, όπου οι σύγχρονες υποδομές, η πληροφορική και οι νέες 

τεχνολογίες θα είναι αυτονόητη καθημερινότητα στο σχολείο και στο Πανεπιστήμιο, 

με φορητό υπολογιστή, ηλεκτρονικό βιβλίο και γρήγορη δωρεάν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο για κάθε μαθητή και φοιτητή. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που λειτουργεί 

ως δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ως εργαλείο αναδιανομής του 

πλούτου και όχι ως μέσο αναπαραγωγής των κοινωνικών διακρίσεων και δημιουργίας 

νέων αποκλεισμών. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα συνδεδεμένο με την κοινωνία και την 

παραγωγή, που θα δίνει στους νέους όλες τις δυνατότητες να γίνουν ισότιμοι πολίτες 

της Ευρώπης (ΠΑΣΟΚ, 2009). 

Το ΠΑΣΟΚ προάγει τη συνεχή αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία, 

ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ, φτάνοντας το 1 δις ευρώ και εγγυάται 

τη διαρκή επιμόρφωση, την αντικειμενική αξιολόγηση, τη συμμετοχή και την αύξηση 

των μισθών των εκπαιδευτικών.  

Αναφορικά με την ανώτατη εκπαίδευση, το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι τα 

αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική 

χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας και αυτοδιαχείριση η οποία θα 

αποτελεί υπόδειγμα διαφάνειας με στόχο την αριστεία, την προετοιμασία των 

αυριανών ενεργών πολιτών και τη σύνδεση με την επαγγελματική ζωή.  

Παράλληλα, επανεξετάζεται η χωροταξική κατανομή των πανεπιστημίων και 

ΑΤΕΙ με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και τη ζήτηση αλλά και τις 

προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία. Τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν 
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ισχυρή, ευέλικτη, δυναμική διοίκηση που λειτουργεί με διαφανείς, δημόσια 

ελεγχόμενους οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς, με πολυετείς 

προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία όπου θα καθορίζονται οι δικοί τους 

στόχοι, η δική τους φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία.  

Οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες πρέπει να είναι πλήρως εμπλουτισμένες, με 

ψηφιοποίηση των διδακτικών συγγραμμάτων, συνδεδεμένες μεταξύ τους, με την  

ψηφιοποιημένη  Εθνική Βιβλιοθήκη και διεθνείς βάσεις δεδομένων και περιοδικών, 

με διευρυμένα ωράρια λειτουργίας που αποτελούν κέντρα μάθησης και μελέτης και 

δίνουν πρόσβαση στην επιστημονική γνώση στην ευρύτερη κοινωνία σε συνδυασμό 

με τα εργαστήρια πληροφορικής και τους χώρους πρόσβασης στο γρήγορο διαδίκτυο. 

 Ακόμη, απαραίτητη κρίνεται η ανώτατη εκπαίδευση με διεθνή χαρακτήρα 

(ΠΑΣΟΚ, 2009) δηλαδή η οργάνωση κοινών προγραμμάτων με ιδρύματα του 

εξωτερικού, την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες και 

μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Τα ιδρύματα πρέπει 

να  ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα στη μάθηση και να δίνουν δυνατότητες 

οικοδόμησης της γνώσης στους φοιτητές, ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων, με 

αυξημένη ελευθερία επιλογών, όπως εξάλλου διατύπωσε στις εξαγγελίες της και η 

Ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009 (ECOSY, 

2009). Αναγκαία εξάλλου κρίνεται η ελευθερία μετακίνησης των φοιτητών μεταξύ 

διαφορετικών τμημάτων, γνωστικών αντικειμένων και Ιδρυμάτων, με ακαδημαϊκά 

κριτήρια και με δυνατότητα παρακολούθησης αναγνωρισμένων περιόδων σπουδών 

στο εξωτερικό. Τέλος, κάθε Πανεπιστήμιο θα αξιολογείται με βάση τους στόχους που 

το ίδιο έχει δημοσιοποιήσει και έχει συμφωνήσει με την Πολιτεία. 

Παράλληλα όμως με την υποχρεωτική και την ανώτατη εκπαίδευση, το 

κράτος πρέπει να μεριμνήσει και για τις ευκαιρίες για μάθηση σε ολόκληρη τη ζωή. Η 

σημασία εξάλλου της Δια Βίου μάθησης, έχει τονιστεί και από το κόμμα των 

Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο και –ως αναμενόταν- η πολιτική του 

ΠΑΣΟΚ επί του θέματος είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις αντίστοιχες προτάσεις 

της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. 

Έτσι το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για την ενίσχυση της προσφοράς ευκαιριών για 

μάθηση, διευκολύνει τη συμμετοχή, ενισχύει τα κίνητρα, βελτιώνει την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης δια βίου 

μάθησης με επιτελικό σχεδιασμό και συντονισμό σε εθνικό επίπεδο, με 
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αποκέντρωση, κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων και των 

επιχειρήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου μάθηση για τον πολίτη 

και τον εργαζόμενο, στην ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων, 

επιδοτώντας εκπαιδευτικά δάνεια για νέους ανέργους. Ενισχύονται τα κίνητρα των 

επιχειρήσεων για την συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού τους και 

επεκτείνονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Πλέον τα προσόντα που αποκτώνται με επαγγελματική κατάρτιση και άτυπες μορφές 

μάθησης θα πιστοποιούνται και οι δυνατότητες της εξ αποστάσεως μάθησης θα 

αξιοποιούνται. Στη μεγάλη ζήτηση για δια βίου ανώτατη μάθηση, η απάντηση 

έρχεται με την ενίσχυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου, δίνοντας προτεραιότητά στις 

κοινωνικές ομάδες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. 

Συγκριτικά με την ευρύτερη πολιτική σοσιαλιστική οικογένεια, θα μπορούσε 

να αναφερθεί ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση θέσεων και ακολουθία των γενικών 

πολιτικών γραμμών που διατυπώθηκαν από την ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας 

Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, από το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε 

θεωρητικό επίπεδο εξαγγελιών, κατά τις προεκλογικές προγραμματικές του δηλώσεις. 

 

γ) Συμμετοχή των νέων στους δημοκρατικούς θεσμούς. 

 

Κοινοτυπία αποτελεί το γεγονός ότι η οικονομική κρίση, δεν είναι η μοναδική 

κρίση στις ημέρες μας. Πρωταρχικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ, κρίνοντας από την έκταση 

που διαθέτει για την περιγραφή του προβλήματος στα επίσημα κείμενά του και τις 

προτεινόμενες λύσεις, είναι η αντιμετώπιση της κρίσης της πολιτικής. Οι 

πρωτοβουλίες που λαμβάνει το κόμμα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις να θωρακισθεί 

η αυτονομία της πολιτικής, να αναβαθμισθεί το κοινοβούλιο και να ενδυναμωθεί η 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία με συμμετοχικούς θεσμούς, καθώς και να θεσπισθούν 

αυστηροί κανόνες διαφάνειας (ΠΑΣΟΚ, 2009).  

Η περιορισμένη συμμετοχή των νέων στις συμμετοχικές διαδικασίες 

προτείνεται να λυθεί με τη χρήση της «Διαβούλευσης», ως θεσμού συμμετοχής των 

νέων σε μείζονες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της χώρας. Η δημόσια 

διαβούλευση μπορεί να κλιμακωθεί από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 



67 
 

έως τη ψήφιση των νόμων από το Κοινοβούλιο. Απαραίτητη κρίνεται εξάλλου η 

λογοδοσία όλων των δημοσίων φορέων και όλων των οργάνων, που εκλέγονται από 

το λαό σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Το όραμα για ένα νέο μοντέλο ανοιχτής διακυβέρνησης με τους νέους 

ενεργούς και συνδιαμορφωτές των πολιτικών, αποτελεί άλλη μια πολιτική του 

ΠΑΣΟΚ. Ο πολίτης χρειάζεται απλοποιημένες και φιλικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, σε τομείς άμεσης σχέσης με την καθημερινότητά του. Εξάλλου, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει διαφάνεια, απλοποίηση και ταχύτητα 

εξυπηρέτησης εκεί όπου υπάρχει ταλαιπωρία για τον πολίτη. 

Παράλληλα, η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη 

στόχο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο προωθεί τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου και ενός Εθνικού Μητρώου για τις ΜΚΟ για 

την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησής τους), τη ρύθμιση των σχέσεων ΜΚΟ και Δημοσίου, καθώς και την 

αποτροπή κάθε ενδεχόμενης χειραγώγησης από κρατικούς, κυβερνητικούς ή 

εμπορικούς φορείς. 

Η ιδέα της χρήσης της διαβούλευσης ως μέσου δραστηριοποίησης των νέων 

έχει διατυπωθεί από την ευρύτερη σοσιαλδημοκρατική κομματική οικογένεια και 

αποτελεί και πρόταση της ομάδας Συμμαχίας των Δημοκρατών και Σοσιαλιστών στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίθετα, μια από τις βασικές επιδιώξεις και προτάσεις του 

υπερεθνικού σχήματος στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί η διεκδίκηση του δικαιώματος 

ψήφου από την ηλικία των 16 ετών, ως μέσο αύξησης της συμμετοχής των νέων στα 

κοινά (ECOSY, 2009). Η θέση αυτή αποτελεί όντως μια ριζοσπαστική πρόταση, για 

την οποία όμως δεν γίνεται η παραμικρή νύξη στα επίσημα κείμενα του ΠΑΣΟΚ 

κατά τον προεκλογικό του λόγο το 2009. 

 

δ) Κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές ισότητας και κατά των διακρίσεων. 

  

Η ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των 

πολιτών, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων 

και σεξουαλικού προσανατολισμού, αποτελεί θεμέλιο λίθο της πολιτικής του 

ΠΑΣΟΚ. 
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Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της Δημοκρατίας, 

δημόσια υποχρέωση και λειτουργία που διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα, ίσες 

ευκαιρίες για όλους, ποιοτικές υπηρεσίες και δομές αλληλεγγύης. Διασφαλίζει την 

αναγκαία κοινωνική συνοχή που είναι προϋπόθεση για την οικονομική και 

περιφερειακή ανάπτυξη. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ένα Κοινωνικό Κράτος με 

καθολικό χαρακτήρα(ΠΑΣΟΚ, 2009), αποτελεσματικό και αποκεντρωμένο που 

καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες των πολιτών και ιδίως των νέων και δημιουργεί 

κλίμα ασφάλειας και σταθερότητας.  

Για το ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή σοσιαλιστική 

οικογένεια το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί ουσιαστικό μέλημα, το οποίο πρέπει 

να αντιμετωπιστεί με πολιτική ευθύνη και ευαισθησία απέναντι στις ελεύθερες 

επιλογές των πολιτών (ΠΑΣΟΚ, 2009).  

Τα νέα ζευγάρια ενθαρρύνονται να μεγαλώσουν όχι όσα παιδιά μπορούν αλλά 

όσα παιδιά θέλουν. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα και να 

δίνεται η δυνατότητα σε όλα να ξεκινήσουν με καλές συνθήκες τη ζωή τους, με 

πρόσθετη στήριξη σε όσα έχουν αυξημένες ανάγκες λόγω φτώχειας, αναπηρίας ή 

κοινωνικών διακρίσεων. «Το παιδί, ως αυτόνομη ύπαρξη, προστατεύεται από ό,τι το 

απειλεί και υποστηρίζεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του» (ΠΑΣΟΚ, 2009). 

Για να στηριχθούν λοιπόν οι νέες οικογένειες προγραμματίζεται ο 

διπλασιασμός του αριθμό των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά μέχρι 

4 ετών και η επιμήκυνση του ωραρίου λειτουργίας τους. Εξασφαλίζεται η 

προτεραιότητα στις μονογονεϊκές οικογένειες και κυρίως στα παιδιά άνεργων 

ανασφάλιστων ή μόνων νέων μητέρων και διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή 

παιδιών με αναπηρία στην προσχολική φύλαξη.  

Ακόμη, παρέχεται κάλυψη των εξόδων της ιατρικώς υποβοηθούμενης 

σύλληψης με θέσπιση ενιαίων κανόνων παροχών από τους ασφαλιστικούς φορείς και 

κάλυψη από τον κρατικό Προϋπολογισμό των δαπανών για τις νεαρές άνεργες, 

ανασφάλιστες ή άπορες γυναίκες. Τέλος, επαναξιολογείται το σύστημα των γονικών 

αδειών με στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση των γονέων και ενδυναμώνονται οι 

μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας, 

τις γονικές άδειες και την προστασία της κύησης, με παράλληλο σχεδιασμό μιας νέας 

στεγαστικής πολιτικής, η οποία να στηρίζει τους νέους που θέλουν να κάνουν 

οικογένεια. 
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Όσον αφορά τις λοιπές υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, το ΠΑΣΟΚ 

προωθεί κατά προτεραιότητα ένα αποτελεσματικό δίχτυ ασφάλειας που εγγυάται ένα 

ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους, το οποίο συνδυάζει τόσο τις 

σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των μεσαίων και 

ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων όσο και την στοχευμένη εισοδηματική 

ενίσχυση αυτών που πραγματικά έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, και ιδιαίτερα των 

νέων και των παιδιών. 

Για το λόγο αυτό προτείνει τη δημιουργία ενός Δικτύου Κοινωνικής 

Προστασίας σε δημοτικό επίπεδο (ΠΑΣΟΚ, 2009), δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, για 

να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και άμεσα προβλήματα όπως η βία στην οικογένεια ή 

μεταξύ ανηλίκων, η σχολική διαρροή, η ρήξη των οικογενειακών σχέσεων, η χρήση 

ναρκωτικών, η ψυχική ασθένεια, η αναπηρία, η απώλεια συντρόφου ή γονιού, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός κ.α. Στο Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας υπάγονται και οι 

υπηρεσίες που αφορούν τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών και των 

οικογενειών τους, καθώς και πολιτικές για τις ειδικές πολιτισμικές ομάδες όπως είναι 

οι Ρομά - Τσιγγάνοι. 

Επίσης τοποθετούνται σύμβουλοι - ψυχολόγοι στα σχολεία, επιφορτισμένοι 

με την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και την συμβουλευτική μαθητών και την 

καθοδήγηση γονιών και καθηγητών. Οι ψυχολόγοι μπορούν εξάλλου να συμβάλουν 

στην αποτροπή εκδήλωσης επιθετικότητας των ανηλίκων με τη χρήση της 

συμβουλευτικής και άλλων μεθόδων που εξασφαλίζουν την ομαλή κοινωνικοποίησή 

τους.  

Ταυτόχρονα προτείνεται η τροποποίηση του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης, δημιουργώντας εναλλακτικές λύσεις για ανήλικους αντί της προσφυγής 

σε ποινικά μέτρα και η εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Αποϊδρυματοποίησης (με 

σχεδιασμό δεκαετίας), το οποίο θα στηρίζεται στην αναδιοργάνωση των υπαρχουσών 

δομών κλειστής περίθαλψης και στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλαισίου το οποίο 

διασφαλίζει την παραμονή όσο το δυνατόν περισσότερων νέων με βαριές αναπηρίες 

και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης στην κοινότητα. 

Εξίσου σημαντική με τη σωματική υγεία είναι όμως χαρακτηρίζεται από το 

ΠΑΣΟΚ και η ψυχική υγεία που επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά την 

καθημερινότητα στην οικογένεια, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας και αναψυχής. 

Σήμερα, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς 
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ψυχική υγεία (ΠΑΣΟΚ, 2009). Η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

παρουσιάζει η ψυχική υγεία είναι αναγκαία και αφορά τους πάντες. 

Για τον παραπάνω λόγο το ΠΑΣΟΚ θέτει ως προτεραιότητα την προώθηση 

της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των νέων και την ενίσχυση της προληπτικής 

δράσης και της αυτοβοήθειας, την παροχή υποστήριξης και επαρκούς θεραπείας στα 

νέα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειες τους και φυσικά την 

καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, που 

ενδεχομένως να εμφανίζεται εις βάρος τους. 

Τέλος, αναφορικά με τα προβλήματα που εμπίπτουν στον κοινωνικό τομέα, 

βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ αποτελεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

μάστιγας των ναρκωτικών, με την διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου και την εξασφάλιση 

των πόρων για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και θεραπευτικών 

προγραμμάτων.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη νέων μορφών 

«εξάρτησης», ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες που συνιστούν σημαντικές απειλές, όπως 

νικοτίνη, αλκοόλ, φαρμακευτικά σκευάσματα, παχυσαρκία, καθώς και τα 

συμπτώματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση τίθεται η βούληση της ενίσχυσης των κέντρων 

πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, η εξασφάλιση για κάθε νέο-ασθενή του δικαιώματος 

για θεραπεία, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και η θέσπιση 

μέτρων εναλλακτικών της φυλακής καθώς και η στήριξη του απεξαρτημένου χρήστη  

ώστε να ενταχθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στην κοινωνία. Παράλληλα, πρέπει να 

επιτευχθεί η κινητοποίηση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 

ιδίως η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η ενημέρωση και η ενεργός 

συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Σε αντίθεση με την έμφαση που αποδίδεται στις εξαρτήσεις και την 

εξασφάλιση ψυχικής υγείας στους νέους, από τις προγραμματικές δηλώσεις του 

ΠΑΣΟΚ απουσιάζει η ανάλογης έκταση αναφορά σε θέματα σεξουαλικότητας των 

νέων και ομοφυλοφιλίας. Η πρόταση για θεσμική κατοχύρωση του συμφώνου 

διαβίωσης ως αναγνωρισμένη νομική μορφή ελεύθερης επιλογής συμβίωσης, 

ανεξάρτητα από το φύλο, αποτελεί τη σημαντικότερη αναφορά του ΠΑΣΟΚ στα εν 

λόγω θέματα και αποτελεί μια λογική προέκταση της πρότασης των 
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Σοσιαλδημοκρατικών για νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου 

σε όλες τις χώρες της ΕΕ (ECOSY, 2009). 

 

ε) Πολιτική για Μετανάστευση – Άσυλο.  

 

Η πολιτική βούληση που περιγράφεται στις προγραμματικές θέσεις του 

ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα ζητήματα μετανάστευσης, λαθρομετανάστευσης και 

ασύλου, ουσιαστικά στηρίζεται σε δύο πυλώνες: πρώτον, σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα που διασφαλίζονται με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία και τις 

ανθρωπιστικές αξίες που χαρακτηρίζουν ένα σοσιαλιστικό κόμμα και δεύτερον, 

διαφύλαξη των συνόρων και αποτροπή παράνομης εισόδου μεταναστών με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της δημόσιας τάξης με την καταστολή παράνομων 

δραστηριοτήτων, τόσο από μετανάστες όσο και από οποιονδήποτε επωφελείται από 

το καθεστώς παρανομίας των μεταναστών. Αυτή η ιεράρχηση στην αξία  των δύο 

πυλώνων αποτελεί και την ουσιαστική διαφορά της προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ από τη 

ΝΔ στο ζήτημα της μετανάστευσης. 

 Η συμβολή των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή 

της χώρας μας είναι αναμφισβήτητη (ΠΑΣΟΚ, 2009). Μάλιστα διακηρύσσεται 

ξεκάθαρα η σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέλησή του ΠΑΣΟΚ να παρέμβει στα 

θέματα που αφορούν στους μετανάστες στους άξονες της κοινωνικής και οικονομικής 

ένταξης, του εξορθολογισμού της διαδικασίας χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας, 

την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για όλα τα παιδιά μεταναστών οι οποίοι διαβιούν 

έναν ελάχιστο αριθμό ετών στη χώρα μας, και τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα, 

καθώς και στη διευκόλυνση χορήγησης του καθεστώτος του «επί μακρόν 

διαμένοντος» και η ενθάρρυνση οικογενειακής επανένωσης με χαλάρωση των 

υφιστάμενων περιορισμών. 

Απαραίτητος ακόμη είναι ο σχεδιασμός πολιτικών που σκοπεύουν στην 

κοινωνική ένταξη των μεταναστών, η πρόσβαση στην υγεία, στις δομές πρόνοιας και 

στήριξης που έχουν αναπτυχθεί σε όλους τους δήμους (βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

συμβουλευτικές δομές κλπ.) για την οικογένεια κάθε μετανάστη, όπως και η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μέσα από δομές που να επιτρέπουν την 

παράλληλη εργασία του μετανάστη σε χώρους που οφείλει να εξασφαλίσει η 

τοπική αυτοδιοίκηση. 
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Η συμμετοχή των μεταναστών στην παραγωγική διαδικασία της χώρας κάτω 

από τους ίδιους όρους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και η διευκόλυνση της 

κοινωνικής ένταξης τους μέσω της πολιτικής ενεργοποίησης και συμμετοχής είναι 

κοινωνικά επιβεβλημένη. Επίσης η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποτραπεί 

κάθε προσπάθεια δημιουργίας γκέτο, και να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα για τη 

διασπορά των μεταναστών στην πόλη.  

Όσον αφορά τις προτεινόμενες από το ΠΑΣΟΚ πολιτικές για το άσυλο, 

προτείνονται η πλήρης και εμπρόθεσμη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με όλες τις 

Κοινοτικές Οδηγίες, η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και του ελληνικού 

δικονομικού δικαίου και η απλοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης στην αίτηση 

πολιτικού ασύλου. Τέλος, πρέπει να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής 

των αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής, με τη δημιουργία ειδικών χώρων για 

παιδιά και γυναίκες και κοινωνική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων 

προσφύγων, όπως άλλωστε υποδεικνύει και το ευρύτερο σοσιαλιστικό πολιτικό 

πνεύμα . 

Αναμφισβήτητη θα πρέπει να θεωρείται η παροχή ασύλου στα αποδεδειγμένα 

θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης μορφής ηθικής, φυσικής ή σεξουαλικής 

βίας, όπως ορίζεται εξάλλου στην κατεύθυνση της αναθεώρησης του Κανονισμού του 

Δουβλίνου ΙΙ, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότιμη ανάληψη ευθύνης από όλα τα 

κράτη-μέλη της Ευρώπης. 

 

στ) Πολιτικές για το Περιβάλλον. 

 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ανάγκη για υιοθέτηση  ενός νέου 

πρότυπου ανάπτυξης για τη χώρα που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του 

ανάγκες. Η «πράσινη» ανάπτυξη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, αυτή που «σέβεται το 

περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα και όχι ως αντιαναπτυξιακό 

βαρίδι, είναι η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο» (ΠΑΣΟΚ, 2009). Η 

πολιτεία θα αναλάβει ηγετικό ρόλο ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια εφαρμογής του 

μοντέλου πράσινης ανάπτυξης δίνοντας το παράδειγμα με το ‘πρασίνισμα’ της 

λειτουργίας του κράτους αλλά και την παρέμβαση στην λειτουργία των αγορών με 

νομοθετικές ρυθμίσεις και οικονομικά κίνητρα 
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Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σαφώς επηρεασμένες στην πλειοψηφία τους από 

τις ανάλογες πολιτικές γραμμές που διατυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 

την Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, επιδιώκουν την ανασυγκρότηση της 

παραγωγικής βάσης της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας για τους νέους. Όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν χωρίς 

επένδυση στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να 

ανοίξουν νέες δυνατότητες από τον αγροτικό μέχρι τον τουριστικό τομέα, νέες 

προοπτικές στον κλάδο της μεταποίησης, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα 

της ενέργειας. Να γίνουν επενδύσεις στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και 

ιδιαίτερα στο φυσικό περιβάλλον της χώρας, στο πολιτιστικό απόθεμα, στη 

δημιουργικότητα του λαού και των νέων της. 

 Η «πράσινη» ανάπτυξη θα βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας, 

θα προσελκύσει σημαντικές ξένες επενδύσεις και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής για 

όλους. Θα γεννήσει νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες. Θα 

δημιουργήσει έναν νέο και ισχυρό παραγωγικό ιστό που θα ανοίξει πεδία δράσης για 

τους νέους επιστήμονες που σήμερα ασφυκτιούν σε μια κλειστή και αγκυλωμένη 

οικονομική δομή. 

Κατά το ΠΑΣΟΚ εξάλλου, η διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει για την 

Ελλάδα σημασία εθνικού ζητήματος (ΠΑΣΟΚ, 2009). Άμεση είναι η ανάγκη για 

αναθεώρηση της υδατικής πολιτικής με επανεξέταση και ορθή εφαρμογή εθνικού 

προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και αντιμετώπιση 

προβλημάτων όπως η λειψυδρία και η ξηρασία που αναμένεται να μεγαλώσουν λόγω 

κλιματικών αλλαγών. 

Επίσης επιβεβλημένη πρέπει να θεωρείται και η ολοκληρωμένη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων με μείωση της παραγωγής τους, ανάκτηση, ανακύκλωση, 

επαναχρησιμοποίηση υλικών. Η διαχείριση των απορριμμάτων για μια σύγχρονη 

κοινωνία δεν είναι απλά ένα ζήτημα προστασίας του περιβάλλοντος. Δημιουργεί μια 

αγορά και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας, στα 

προγράμματα ανακύκλωσης, στην κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων 

επεξεργασίας και εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων.  

Για τις μετακινήσεις των πολιτών στον αστικό χώρο, βασικός στόχος του 

ΠΑΣΟΚ είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων του Μετρό στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη , του Τραμ, του Ηλεκτρικού και του Προαστιακού Σιδηρόδρομου και η 

υλοποίηση Σταθμών Μετεπιβίβασης για τη διασύνδεση αυτών με το δίκτυο των 
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λεωφορείων και τρόλεϊ, η ταυτόχρονη επέκταση του δικτύου λεωφορειολωρίδων και 

την αποτελεσματική αστυνόμευσή τους με την παράλληλη βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης που παρέχεται από τα λεωφορεία και τρόλλεϋ. 

Επίσης, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία άνετων και 

ανεμπόδιστων πεζοδρομίων, λωρίδων πεζοπορίας για τις μετακινήσεις πεζών και 

ποδηλάτων στις πόλεις καθώς και η διαχείριση της κυκλοφορίας, της στάσης και της 

στάθμευσης των ειδικών κατηγοριών οχημάτων (ταξί, οχήματα τροφοδοσίας, 

φορτηγά, οχήματα άμεσης επέμβασης κ.ά.). 

Τέλος, για την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της στροφής στην 

πράσινη ανάπτυξη, αναγράφεται στις διακηρυχθείσες θέσεις του κινήματος η 

πρόθεση να προωθηθούν: 

 (α) ο μεγαλύτερος δυνατός συντονισμός μεταξύ των πολιτικών ενίσχυσης των 

επενδύσεων, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης - 

κατάρτισης, και  

(β) η έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών σε επαγγέλματα, γνώσεις και προσόντα και ο 

συντονισμός των επιμέρους συστημάτων εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Γ2. Νέα Δημοκρατία - ΝΔ. 
 

α) Πολιτικές για την απασχόληση & την ανεργία των νέων στην Ελλάδα. 

 

Η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής 

συνοχής αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας κάτι που απορρέει 

εύκολα από την μελέτη του εκτενούς αποσπάσματος στα επίσημα κείμενα του 

κόμματος που αναφέρονται σε θέματα ανεργίας και απασχόλησης. Ο στρατηγικός 

στόχος που τίθεται είναι «η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής 

οικονομίας, ικανής να διατηρεί την ανάπτυξη και να δημιουργεί περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας μέσα σε περιβάλλον κοινωνικής συνοχής»  (Νέα 

Δημοκρατία, 2009). 

Για το λόγο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή το 2004 το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό 

Πρόγραμμα με κύριους στόχους: την αύξηση της απασχόλησης ιδίως των νέων 

ανθρώπων, την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου 

δυναμικού, την ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, των γυναικών και άλλων 

ευπαθών ευάλωτων ομάδων που πλήττονται διαχρονικά από την ανεργία και την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην προστασία της οικογένειας. 

Από τα στοιχεία που αναφέρονται 3  συνάγεται το γεγονός ότι η Νέα 

Δημοκρατία, ενστερνιζόμενη τις πολιτικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος για συμμετοχή των νέων στην οικονομική ζωή μέσω της απασχόλησης και 

της αυτό-απασχόλησης (Youths of the European Peoples Party, 2009), επιχειρεί να 

δώσει τα ανάλογα κίνητρα στους νέους Έλληνες, συνδράμοντας καθοριστικά στην 

μείωση της ανεργίας που πλήττει τις υπό εξέταση ηλικιακές ομάδες.  

                                                             
3 Στην προσπάθεια στήριξης της απασχόλησης και των νέων εργαζομένων, αξιοποιήθηκε το 

πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» με έργα και δράσεις ύψους 2,4δις ευρώ, 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, από τις ενέργειες κατάρτισης 

επωφελήθηκαν 149.000 άνεργοι, 31.600 αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα και περισσότεροι από 100.000 άνεργοι τοποθετήθηκαν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Την 

ίδια χρονική στιγμή προσφέρθηκαν πάνω από 260.000 ευκαιρίες απασχόλησης και αυτό-απασχόλησης 

μέσω 70 στοχευμένων προγραμμάτων. 
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Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών 

ενισχύονται μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ ενώ οι νέες γυναίκες επιχειρηματίες 

επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο 

χώρο της κατοικίας τους, εφόσον έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας ή φροντίζουν 

άτομα με αναπηρία.  

Στις ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργαζόμενες νέες μητέρες, παρέχεται το 

δικαίωμα ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας διάρκειας 6 μηνών, με αποδοχές και 

ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους. Ταυτόχρονα, 

επιδοτείται με ειδικές δράσεις η μερική απασχόληση των νεαρών μητέρων, οι οποίες 

θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας, με μειωμένο ωράριο, λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων. 

 

β) Πολιτικές για παιδεία & εκπαίδευση. 

 

Ένα από τα θέματα που βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της 

Νέας Δημοκρατίας, είναι η παιδεία και οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες 

πρέπει να προχωρήσει η χώρα, με βασικούς πυλώνες την ποιότητα, την αξιολόγηση, 

την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την αξιοκρατία και την έμφαση στην ελεύθερη 

επιλογή (Νέα Δημοκρατία, 2009).  

Ήδη εντός της τετραετίας 2004-2008 και ακολουθώντας την πολιτική θέση 

του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που εισηγείται αύξηση των κονδυλίων για την 

παιδεία, οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν σύμφωνα με τα επίσημα 

κείμενα της Νέας Δημοκρατίας.4.   

Η θεμελιώδης αξία της του συστήματος αξιολόγησης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση εισήλθε με επιτυχία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμμορφωμένος με 

τους στόχους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που θέτει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 

η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε το νέο νόμο που αφορά την Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

στην Ελλάδα και ενισχύει την αυτοδιοίκηση του πανεπιστημίου, διασφαλίζει τη 

διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων, κατοχυρώνει την ελευθερία του φοιτητή 

                                                             
4  Αυξήθηκαν συνολικά κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ και πιο ειδικά, τα κονδύλια από το πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ που διατίθενται για την παιδεία φτάνουν τα 3,37δισεκατομμύρια ευρώ, όντας αυξημένα κατά 

29% σε σχέση με το ΕΠΑΝ Ι.  
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στην επιλογή συγγράμματος και εδραιώνει τη δημοκρατία στην ανάδειξη των 

οργάνων διοίκησης με την καθολική ψηφοφορία των φοιτητών.  

Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε η βελτίωση των συνθηκών στο δημόσιο σχολείο 

αφού: μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη (από 30 σε 25 για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από 35 σε 30 για τη δευτεροβάθμια), μειώθηκε ο 

αριθμός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων από 9 σε 6, βελτιώθηκε η 

προσχολική αγωγή (αφού όλα τα παιδιά 5-6 ετών φοιτούν υποχρεωτικά στο 

νηπιαγωγείο, αυξήθηκαν οι προσλήψεις νηπιαγωγών και κατασκευάστηκαν 125 νέα 

νηπιαγωγεία) και αναβαθμίστηκε το ολοήμερο σχολείο (το 85% των δημοτικών 

σχολείων και το 50% των νηπιαγωγείων είναι ολοήμερα).  Παράλληλα, ενισχύθηκε η 

εκμάθηση ξένων γλωσσών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής δεύτερης ξένης 

γλώσσας για τους μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. 

Στο κάλεσμα της νέας εποχής της πληροφορικής και της εισαγωγής της στην 

εκπαίδευση, διατέθηκαν συνολικά πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουν 

την εξοικείωση των μαθητών και των καθηγητών με τις νέες τεχνολογίες. Δόθηκαν 

126.000 φορητοί υπολογιστές σε μαθητές Α’ τάξης γυμνασίου όλων των σχολείων 

της Ελλάδας με τη χρήση του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη», οι οποίοι υπολογιστές 

περιλαμβάνουν σε ψηφιακή μορφή τα βιβλία του Γυμνασίου και το υποστηρικτικό 

εκπαιδευτικό λογισμικό. Ταυτόχρονα παραχωρήθηκε η δυνατότητα σε 45.000 

πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και 8.000 καθηγητές να αποκτήσουν το δικό τους 

φορητό υπολογιστή. 

Εξάλλου από τον Ιανουάριο του 2009 με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας 

και μέσω της διαβούλευσης, όπως επιτάσσουν και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

ξεκίνησε ένας εθνικός διάλογος για την αναμόρφωση του λυκείου και τη δημιουργία 

ενός νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος του 

διαλόγου ήταν: «να επιτευχθεί μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση, ώστε να 

προχωρήσουν οι βασικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ελλάδας» (Νέα Δημοκρατία, 2009). 

Ως μακροπρόθεσμο στόχο των παραπάνω η ΝΔ αναγνωρίζει τη σύγκλιση με 

τα καλυτέρα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και την ισότιμη συμμετοχή 

των ελληνικών ΑΕΙ στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης εκπαίδευσης  

Αναφορικά με το θέμα της Δια-βίου μάθησης και εκπαίδευσης, η αναφορά 

που γίνεται στις προγραμματικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μικρή σε 
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έκταση και ουσιαστικά επιγραμματική, αφού περιορίζεται απλά στη διατύπωση της 

θέσης ότι θα ενισχυθεί ο χαρακτήρας της Δια-βίου μάθησης σε όλη τη χώρα (Νέα 

Δημοκρατία, 2009), χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτή η στάση 

έρχεται σε σαφή αντίθεση με το αντίστοιχο μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος, το οποίο παρακινεί τα επιμέρους εθνικά κόμματα να αναπτύξουν 

πολιτικές που θα βοηθούν τους ανθρώπους να μορφώνονται και να εξελίσσονται 

διαρκώς, ανεξαρτήτως ηλικίας (ΕPP’s  Main Political Program, 2007).  

 

γ) Πολιτική μετανάστευσης και πολιτικές  κατά των διακρίσεων  

 

Σε ένα δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος τμήμα στο πρόγραμμα της, το οποίο φέρει τίτλο «Κοινωνικό Κράτος με 

Συνοχή και Αλληλεγγύη», η Νέα Δημοκρατία παραθέτει τις θέσεις της που 

σχετίζονται με τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη της στις εν λόγω κατηγορίες η ΝΔ 

σημειώνει ότι προώθησε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα δράσης για  την κοινωνική 

ένταξη των Ελλήνων τσιγγάνων, κατά το οποίο χορηγήθηκαν 9.000 στεγαστικά 

δάνεια με ευνοϊκούς όρους και την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έργο 

συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. 

Ταυτόχρονα, με την πολιτική της προώθησε τις διαδικασίες για απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας των Βορειοηπειρωτών ομογενών και χρηματοδότησε την 

επίσκεψη αποδήμων και ομογενών κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, ενισχύοντας με αυτήν 

την ενέργεια τους δεσμούς τους με την πατρίδα., 

Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό κενό πολιτικής παρατηρείται (στον γραπτό 

τουλάχιστον επίσημο λόγο του κόμματος) όσον αφορά τις εξαγγελίες περί 

λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα και παραχώρησης ασύλου, όπως επίσης και 

άλλων σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως οι πολιτικές κατά των διακρίσεων 

φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, οι εξαρτήσεις και οι κοινωνικές μάστιγες 

(ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ, κάπνισμα κλπ) που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία 

και συζητούνται εκτενώς στον προγραμματικό λόγο τόσο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος, όσο και στις αντίστοιχες διακηρύξεις του έτερου κόμματος εξουσίας στην 

Ελλάδα, του ΠΑΣΟΚ. 
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δ) Πολιτικές για το περιβάλλον 

 

Η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος συνιστά εθνική 

προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 

κείμενό της με τίτλο: «Καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας» που αποτελεί 

και το πολιτικό της μανιφέστο για θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας. 

 Το μεγάλο ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης και για το 

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που διατυπώνει πανομοιότυπες θέσεις, είναι η αειφόρος 

βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να 

υπονομεύει το μέλλον και να θέτει σε κίνδυνο τις γενιές που θα ακολουθήσουν (Νέα 

Δημοκρατία, 2009).  

Πρώτη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας  είναι να προστατεύσει το περιβάλλον 

και είναι δεδομένη η δέσμευση της να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, 

ώστε να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα με ακόμα καλύτερο φυσικό 

περιβάλλον.  

Ακολουθώντας τα ορόσημα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Νέα 

Δημοκρατία εφαρμόζει στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη πολιτική για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Η Ελλάδα σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος είναι μια από τις 4 ευρωπαϊκές χώρες που 

βρίσκονται μέσα στους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο και μεταξύ των 4 

χωρών που θα πετύχουν το στόχο του Κιότο μέχρι το 2012, με το πρόγραμμα που 

εφαρμόζουν, χωρίς να λάβουν πρόσθετα μέτρα. Με τον τρόπο αυτό και όντας 

συνεπής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, η χώρα συμβάλλει στο μερίδιο 

που της αναλογεί στον παγκόσμιο αγώνα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη.  

Επίσης, τα τελευταία χρόνια με την άσκηση της κατάλληλης πολιτικής και 

βάσει πάντα τα στοιχεία που δημοσιεύει η Νέα Δημοκρατία, τετραπλασιάστηκε το 

ποσοστό ανακύκλωσης του συνόλου των απορριμμάτων (που σήμερα ξεπερνάει το 

26%) και δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο ώστε στην Ελλάδα να μπορούν να 

ανακυκλωθούν τα πάντα: συσκευασίες, λιπαντικά έλαια, απόβλητα ηλεκτρονικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ελαστικά, φορητές 

ηλεκτρικές συσκευές, συσσωρευτές οχημάτων, υλικά κατεδάφισης – κατασκευών και 

εκσκαφών (Νέα Δημοκρατία, 2009). Ταυτόχρονα εκπονήθηκαν επιχειρησιακά σχέδια 
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αντιμετώπισης της ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα) και προωθήθηκαν αναπλάσεις καινοτόμου 

χαρακτήρα. 

Εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, η Νέα Δημοκρατία προωθεί τις οικολογικές και φιλικές προς το 

περιβάλλον μετακινήσεις εντός των αστικών κέντρων, που εντείνουν την 

περιβαλλοντολογική ρύπανση. Με συντονισμένες ενέργειες πρότεινε και πέτυχε να 

διπλασιαστεί το δίκτυο του μετρό στην Αθήνα και να ξεκινήσει η κατασκευή του 

έργου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο που 

θα γίνει στη σύγχρονη Ελλάδα.  

Ακόμη, προωθήθηκε ο «πράσινος δακτύλιος» στην Αθήνα και σε όποιο άλλο 

αστικό κέντρο έκρινε η τοπική αυτοδιοίκηση απαραίτητο και δόθηκαν κίνητρα για 

την ανανέωση και απόσυρση του στόλου των παλιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων 

καθώς και των βαρέων φορτηγών και την αντικατάστασή τους με καινούρια, πιο 

φιλικά προς το περιβάλλον.  

Την ίδια στιγμή και ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών σύγχρονων 

ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, προωθήθηκε το ποδήλατο ως εναλλακτικό οικολογικό 

μέσο μεταφοράς5.  Το εγχείρημα αυτό βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην 

προσδοκώμενη υψηλή συμμετοχή των νέων σε αυτόν τον φιλικό προς το περιβάλλον 

τρόπο μετακίνησης, χωρίς την στήριξη των οποίων, το εγχείρημα αυτό είναι μάλλον 

καταδικασμένο να αποτύχει.   

Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε το 2004 και πέτυχε να τριπλασιάσει την 

εγκατεστημένη ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεσμοθετώντας το Ειδικό 

Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απλοποιώντας τις 

διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και επισπεύδοντας το 

πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» για παραγωγή ηλεκτρισμού με ακόμα 

απλούστερες διαδικασίες. 

  

                                                             
5 Κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα 90 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων σε 16 Δήμους (έργο συνολικού 

κόστους πάνω από 19εκατομ. ευρώ). 
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Γ3. Συμπεράσματα 

 

Ο εξευρωπαϊσμός των εθνικών κομμάτων γενικά και κατ’ επέκταση και των 

ελληνικών, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Η ανάγκη για εξευρωπαϊσμό στα εθνικά 

κόμματα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον εξευρωπαϊσμό των κοινωνιών και την 

παγκοσμιοποίησή τους. Τα κόμματα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας τους, 

αναγκάζονται να προσαρμόσουν την πολιτική τους ατζέντα σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα (Meny, Y., P. Muller and J. – L. Quermonne, 

1996), ώστε να προσφέρουν στην εκλογική τους βάση ένα πρόγραμμα πλήρες και 

σύγχρονο με τις εκάστοτε συνθήκες, που θα τους αποδώσει και το επιθυμητό 

αποτέλεσμα κατά τις εθνικές εκλογές.   

Σε μια προσπάθεια κριτικής αποτίμησης των όσων αναλύθηκαν στα ανωτέρω 

πεδία και αφορούν τις πολιτικές νεολαίας που εισάγουν στον προγραμματικό τους 

λόγο τα δυο κυρίαρχα ελληνικά κόμματα, θα χαρακτηριζόταν κάτι παραπάνω από 

έκδηλη και εμφανής η επιρροή που έχουν από τα υπερεθνικά κόμματα, στη 

διαμόρφωση των τελικών τους θέσεων και προτάσεων.   

Στις περισσότερες  από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις διαπιστώνεται στενή 

ιδεολογική ακολουθία των ελληνικών κομμάτων με τις αντίστοιχες θέσεις που 

διατυπώνει ο ευρύτερος πολιτικός σχηματισμός στον οποίο υπάγονται ιδεολογικά στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε δε να υποστηριχτεί ότι τα ευρωπαϊκά 

κόμματα είναι αυτά που διατυπώνουν χρονολογικά προγενέστερα τις πολιτικές 

«γραμμές», δίνοντας την ελευθερία στα αντίστοιχα εθνικά να τις υλοποιήσουν, 

εντάσσοντας και προσαρμόζοντας τες  στα εκάστοτε εγχώρια πολιτικά δεδομένα. 

Η χρονολογική αυτή αλληλουχία έχει ως αποτέλεσμα κάποιες από τις  ήδη 

διατυπωμένες θέσεις των υπερεθνικών φορέων να μην έχουν ενσωματωθεί ακόμα 

στις προγραμματικές δηλώσεις των εθνικών κομμάτων. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 

γεγονότος ότι συχνά οι συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας δεν είναι οι απαιτούμενες 

που θα επιτρέψουν την επιβολή κάποιας προτεινόμενης πολιτικής, η οποία πιθανόν 

θα άρμοζε  καλύτερα σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. Σπανιότερα δε, ο αντίστοιχος 

φορέας σε εθνικό επίπεδο αξιολογεί κάποιες θέσεις και πολιτικές  ως ανέφικτες για 

την ελληνική κοινωνία ή μη-αποδεκτές την εκλογική βάση που εκπροσωπεί, οπότε  
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και αρνείται να την συμπεριλάβει στις προγραμματικές του δηλώσεις, προκειμένου 

να μην επωμιστεί  επιπρόσθετη πολιτική ευθύνη6. 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένος πρέπει να θεωρείται ο σε ένα μεγάλο ποσοστό 

εξευρωπαϊσμός των ελληνικών εθνικών κομμάτων και η συμμόρφωσή τους με τους 

αντίστοιχους προγραμματικούς λόγους των  ευρωπαίων εταίρων.  Συγκεκριμένα στο 

ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρει και ο Πασσάς (2009) «…υιοθετήθηκε το σύνολο της 

παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατικής ατζέντας για μια Ευρώπη περισσότερο κοινωνική, 

οικολογική, πολυπολιτισμική, μια Ευρώπη με ισχυρή και δημοκρατικά νομιμοποιημένη 

οικονομική πολιτική». Αυτή η υιοθέτηση του συνόλου των πολιτικών έχει ως 

αντίκτυπο την ύπαρξη πλήρους ενημερωμένης πολιτικής ατζέντας για το ΠΑΣΟΚ για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν τόσο την Ελλάδα, όσο και κατά προέκταση ολόκληρο 

τον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της, παρότι της ανήκει δικαιωματικά η 

πρωτοβουλία της ένταξης της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια  και ήταν το πρώτο 

ελληνικό κόμμα το οποίο εντάχθηκε σε κάποιον από τους κομματικούς σχηματισμούς 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το1983), σε μεγάλο βαθμό αδυνατεί να αρθρώσει 

συγκροτημένο λόγο εφάμιλλο με του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, λόγω του 

καθυστερημένου και ανολοκλήρωτου οργανωτικού εξευρωπαϊσμού της 

(Κωνσταντινίδης Ι., 2009). 

Ο χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό Κόμμα την καθιστά σε μια θέση «παθητικού συνδιαμορφωτή των πολιτικών 

θέσεων», που περιορίζεται απλά στην καταγραφή και όχι στη διαμόρφωση των 

όποιων προτάσεων και εξελίξεων. Η παραπάνω διατύπωση θα μπορούσε να 

αποτελέσει εξήγηση για την αδυναμία εκφοράς συγκεκριμένων και συγκροτημένων 

προτάσεων για σημαντικά ζητήματα της εγχώριας πραγματικότητας, για τα οποία ο 

βασικός εγχώριος πολιτικός αντίπαλος (ΠΑΣΟΚ) έχει πλήρως διαμορφωμένη 

πολιτική ατζέντα.  

                                                             
6 Για να γίνει σαφές το παραπάνω συμπέρασμα παρατίθεται ένα παράδειγμα: Το Μάρτιο του 2007, 

έπειτα από εισήγηση του Δανού βουλευτή Σίμον Εμίλ Άμιτζμπελ, υπερψηφίστηκε στη Δανία το 

νομοσχέδιο που επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Με δεδομένη την 

υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, μια παρόμοια πρόταση από ένα εκ των κομμάτων εξουσίας, κατά 

πάσα πιθανότητα θα προκαλούσε σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις στην εκλογική τους βάση και θα 

δημιουργούσε επιπρόσθετα πολιτικά βάρη.  
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