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Με µεγάλη χαρά φιλοξενούµε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Columbia της Νέας Υόρκης, Kim Hopper,
ο οποίος για περισσότερα από 30 χρόνια ασχολείται µε τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και υποστήριξης των αστέγων στις ΗΠΑ. Ο Hopper ισχυρίζεται ότι η συνηγορία
συνίσταται στο να προσφέρουµε επιχειρήµατα στους άστεγους για να ζήσουν, να απαντάµε σε
ερωτήµατα για τις ηθικές και υλικές προϋποθέσεις της αλληλεγγύης, να µετατρέπουµε το σοκ της ορατής
φτώχειας σε δύναµη αλλαγής.
Στην Ελλάδα σήµερα οι επαγγελµατίες και ερευνητές της δηµόσιας υγείας και φροντίδας αντιµετωπίζουν
τη συρρίκνωση των δηµόσιων υπηρεσιών τη στιγµή που αυξάνουν οι ανάγκες για χρήση τους,
διογκώνεται η ορατή φτώχεια, οι διακρίσεις και η ρατσιστική βία διαχέονται στην καθηµερινή ζωή.
Παράλληλα όµως πολλαπλασιάζονται οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης των πολιτών που θα µπορούσαν να
αξιοποιήσουν την πολυετή εµπειρία των δικτύων διεκδίκησης των δικαιωµάτων των φτωχών και των
αστέγων.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να συζητήσουµε τη δυνατότητα που έχουν οι εναλλακτικές µορφές
αλληλεγγύης να ανακόψουν το κύµα απελπισίας και µίσους που προκαλεί η εγκατάλειψη των πολιτών
στην ατοµική τους µοίρα και να µετασχηµατίσουν τις γραφειοκρατικές, συγκεντρωτικές και αυταρχικές
δοµές της δηµόσιας διοίκησης.
Οι φορείς που θα συµµετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα πεντάλεπτης παρέµβασης σε µια από τις
ακόλουθες θεµατικές:
Ι. Ποιοι είναι οι άστεγοι, πως και που εκφράζονται οι ανάγκες τους;
ΙΙ. Πως αντιµετωπίζουµε τις διακρίσεις και την καταστολή;
ΙΙΙ. Ποια είναι τα κεντρικά ζητήµατα διεκδίκησης και πως χτίζουµε συµµαχίες;
Επειδή ο αριθµός των θέσεων είναι περιορισµένος, παρακαλούµε να δηλώσετε συµµετοχή µέχρι την
Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου.
Κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα συµµετοχής µε έναν/µια εκπρόσωπό του.
Παρακαλούµε επίσης να µας ενηµερώσετε αν επιθυµείτε να κάνετε µια σύντοµη παρέµβαση.
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