
ESAN-NEWS é um documento de ligação entre os membros. Tem um formato simplificado é amplamente 
distribuído, permitindo que o leitor, graças às suas muitas ligações, tenha  acesso ao site e plataforma digital para 

ESAN aisbl. 

Nosso objetivo:  

ESAN aisbl tem um objetivo 
filantrópico e científico de 
estimular na  Europa  a 
conceção e implementação 
de uma política social 
coerente baseada no 
respeito dos valores 
comuns aos seus membros 

 

Nossa ação :  

- Chamar a atenção dos 
atores políticos europeus 
(Parlamento e  Comissão) 
através  de contribuições 
baseadas na experiência dos 
nossos membros; 

- Desenvolver a cooperação 
entre as organizações 
sociais e apoiar a 
participação dos cidadãos; 

 - Informar das políticas e 
programas comunitários; 

 - Servir de base logística 
para a procura  de parcerias 
transnacionais; 

 - Ajudar na elaboração de 
dossiês europeus. 

 

Nossos valores :  

-  A rede europeia ESAN 
baseia-se em: 

- O respeito da dignidade da 
pessoa; 

- Os Direitos do Homem, a 
Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança; 

- A Carta dos Direitos 
Fundamentais  da União 
Europeia; 

- A liberdade de consciência; 

- A solidariedade. 
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Mensagem 

do 

presidente 

 

Mensagem do nosso novo Presidente Christoph Kusche 
Durante a Assembleia Geral 27 de Setembro de 2013 , 

defini minhas prioridades nas próximas acções: 

 

No nosso envolvimento para uma Europa social, devemos nos concentrar em prioridades, que são muito 

importantes para todas as organizações sociais: 

• Decisões urgentes para um pacote de Investimento Social ( PIS) e para a aplicação do Fundo Social 

Europeu (FSE ), que devem ajudar os jovens a encontrar um emprego em quatro meses, e ajudar a 

combater o desemprego entre os jovens na Europa . 

•A UEM (União Económica e Monetária) deve ter uma dimensão social. As estatísticas mostram o estado 

da justiça social na Europa. É por isso que nós somos, com plataforma social de Bruxelas, em favor dos 

padrões sociais europeus. Mais precisamente, vamos lutar por um rendimento mínimo adequado, para um 

salário mínimo, e por um acesso universal aos serviços públicos. 

 
 

Vamos reforçar ESAN no seu papel de plataforma comum para a troca de informações e experiências. É por 

isso necessário que a melhoria da comunicação exista, utilizando as novas ferramentas digitais. Estas 

formas directas e electrónicas de troca são projectadas para transportar as nossas ideias. Mas eu também 

gostaria de reviver um diálogo directo, onde as pessoas enfrentam uns aos outros, com reuniões e 

seminários compartilhados. Teremos, pois, de encontrar novos recursos financeiros para os nossos custos de 

viagem. 

A ESAN é apreciada pelos membros de nossa rede que valorizam a nossa posição como parceira, 

coordenadora e gerente de projectos comuns europeus. A ESAN deve mostrar as suas capacidades... Fico 

feliz que no ano passado, com o meu projecto europeu " Nestor " que poderia mais uma vez encontrar um 

projecto para combater o desemprego dos jovens.   

Também este ano, o meu pedido para o projecto europeu ELLAN, para melhorar a vida das pessoas de 

idade, foi aceite pela Comissão Europeia. Com este projecto, seremos capazes de fazer o que sabemos e 

gostamos de fazer. 
 

Nós ainda temos muito trabalho a fazer. Eu desejo uma colaboração aberta e honesta no desenvolvimento 

da ESAN, e terei todo o prazer em receber toda a ajuda no desenvolvimento das actividades da ESAN. Um 

grupo de profissionais voluntários está a ajudar com a comunicação interna através do site (www.esan.eu) e 

para a tradução em várias línguas. Outro grupo de profissionais voluntários (entre eles vários amigos do 

SPF francês) está a ajudar-nos a olhar para questões de financiamento... Esses grupos precisam da ajuda de 

outras organizações e de outros países... Por favor, respondam ao nosso pedido de ajuda! Pode ser de 

parcerias para projectos europeus, à procura de novos amigos ESAN, suporte técnico, consultoria especial, 

partilha de ideias ou doações para as nossas acções comuns. 

Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que vão com a ESAN na estrada para uma Europa social e 

solidária. 

 

Atenciosamente, 

Cristoph Kuche 

 

 
 
 
 
(1) Ver a publicação da plataforma social , Carta a Sr. Barroso 
http://www.socialplatform.org/wpcontent/uploads/2013/03/20121001_SocialPlatform_letter_EC_AGS_2013.pdf ) 
(2) http://community.esan.eu/pg/blog/read/15273/eu-nestor-project-result-published-in-a-book-in-5-languages-nestor-
rsultats-publies-dans-un-livre-dans-5-langues.  
(3) http://community.esan.eu/pg/blog/read/15701/esan-partner-in-eu-awarded-project-ellan 
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Uma representação ESAN, em Bruxelas, para fazer o quê?  
A plataforma social europeia é a nossa casa, criada à imagem de Amsterdão pela 
Comissão Europeia, que agora tem mais de 40 redes europeias activas que cobrem 
todos os aspectos sociais. Ser um membro da Plataforma Social Europeia permite-
nos ser reconhecido pelas instituições oficiais europeias.  
 
«Este é o lugar onde tudo começa quando queremos lutar por uma melhor política 
social europeia». A plataforma social é hoje um parceiro de confiança para a 
Comissão Europeia. 
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Trabalhamos com vários grupos sobre os seguintes tópicos: 
«Protecção Social - Igualdade de Género - Estatutos dos serviços sociais públicos sem fins lucrativos - 
Direitos fundamentais - Política de imigração – Pobreza Infantil - direitos individuais ... ». Aqui fazemos 
propostas à Comissão, e a outros órgãos competentes. Muitas vezes somos chamados a participar no 
trabalho de peritos da Comissão. 
ESAN foi uma das primeiras redes para se juntar a plataforma social de Bruxelas, em 1995. Hoje, com cerca 
de 46 outras redes, estamos ansiosos para...... « levar a voz dos cidadãos que nunca têm uma palavra a 
dizer » . 
Christophe Kusche , nosso presidente , e eu somos seus representantes em Bruxelas. Precisamos de si para 
responder a todas as chamadas diferentes.  

Nós realmente queremos ser o seu « porta-voz » . 
... Vamos continuar agindo e contamos com você ". 

 

Pedimos-lhe para fazer de tudo para manter as portas abertas, para que possamos levar para a plataforma 
e à Comissão... As suas avaliações sobre os envolvimentos em seus países em matéria de luta contra a 
pobreza (estes relatórios são importantes para a Comissão porque mostram a real qualidade de vida dos 
cidadãos, elemento mais expressivo da realidade que estatísticas ou grandes discursos). 
Sabemos que é difícil, mas precisamos dessa ferramenta para ajudar a construir uma Europa de justiça e 
solidariedade. 
 

Trabalhamos também com o Comité Económico e Social Europeu no subgrupo SOC, 
preocupado com questões delicadas, tais como " a pobreza dos trabalhadores ", " a saúde das 
crianças ", " igualdade homens / mulheres "... 
 

Somos hoje 28 países da UE. 
Há membros ESAN em 17 países. Você pode ter um papel importante na cultura de um desenvolvimento 
económico, político da União Europeia ... Devemos superar a sensação de que nada pode ser feito, 
participar e mostre o que se pode fazer para « uma vida melhor para todos».  
 

« ESAN é o seu parceiro nesses esforços »  

Preparamos algumas ferramentas para melhorar a qualidade dos serviços e a participação 

efectiva dos cidadãos no desenvolvimento de seu ambiente. 

• Os livretos « falar para agir » ... ajudar as pessoas em dificuldades para recuperar sua auto-

estima e esperança em seu futuro. 

• «Luta contra estereótipos » ... com uma série de cartões para entender as mensagens 

transmitidas pelos meios de comunicação; 

• «Educar e treinar sem excluir ninguém» ... Propõe uma lista de «boas práticas» para ajudar 

as pessoas com dificuldades em seu caminho de volta para um trabalho. 

• «Diferentes olhares sobre a violência» ... Como lidar com situações de violência e reagir a 

indiferença e a renúncia à violência. 
 

Não hesite em contactar-nos, estamos à sua disposição 
Contacte-nos em Bruxelas : 19/21 rue du Luxembourg 

Tel : 00.32.2.351.57.35   /  GSM : 0032494050455  /  liliane.esan@skynet.be 
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ESAN, FORÇA DENTRO DO CONSELHO EUROPEU 

Em 17 de Outubro de 2013, dia internacional para a luta contra a 

pobreza, oito ONGs foram convidadas pela ESAN, e poderam explicar as 

suas posições no Conselho Europeu  em Estrasburgo ...  

 

 

 

 

 

 

Seus delegados (representantes de ONGs e pessoas em situação de 

pobreza – os "embaixadores") usou ferramenta educacional ", os livros 

dizem para fazer", distribuídos pela ESAN. A primeira exposição feita, 

foi a síntese e os objectivos das  associações  presentes (2). A segunda 

(3), descrevendo, com emoção contida e com grande inteligência, a 

insegurança que enfrentam diariamente.  Os representantes destacaram, 

em particular, o impacto da crise, reduzindo seu financiamento, 

acrescentando miséria à miséria, cortando a sua capacidade financeira 

para ajudar quando necessário, aqueles que são excluídos. Por sua vez, 

os "embaixadores", jovens e velhos, foram capazes de falar e ser ouvido 

com os líderes do Conselho da Europa. Recordou-se que a pobreza é 

uma violação dos direitos humanos. 

Léon Dujardin  (ESAN), forçosamente lembrou, aos participantes, que os planos 
de austeridade, apresentadas como respostas à crise económica e financeira 
agravaram, de fato, a situação dos mais pobres e atingiram novas pessoas. Um 
estudo completo sobre os efeitos negativos desses planos tem de ser  estudado 
no Conselho ... 

O público presente sentiu que,  que os criadores destas políticas de austeridade 
não estão em conformidade com a Carta Social Europeia. Membros do Conselho 
convidaram as ONGs participantes para mobilizarem-se em seus respectivos 
países, para promover a Carta Social, com o apoio do Conselho europeu e com 
René LEDERMANN (Representante Conselho ESAN) para perseguir todas as ações 
para erradicar a pobreza. Uma avaliação da implementação da Carta Social e do 
artigo 30 será  realizada a 17 Outubro de 2014. 

 

(1) ARPOMT, France / ARRELS Fundacio, Espagne / San Joan des Déu, Espagne/ Marta Olaria 
de Casa del Sole Onlus, Italie / Ornella Compagnari, Italie / Fundaçao COI, Portugal /IAC 
Projecto Rua, Portugal / Secours Populaire, France/ Mouvement ATD Quart Monde, France  

(2) Les ONG ont été reçues par J-M HEYDT (Président de la Conférence des OING dotées 
comme ESAN du statut participatif par le Conseil de l’Europe), par G.BATTAINI (Secrétaire 
Générale adjointe du Conseil de l’Europe), par A. PAPIKYAN (Président des Délégués des 
Ministres et autres personnalités du Conseil ).  

(3) Les représentants ont pu s’exprimer à tour de rôle en présence de Anne-Lise OESCHGER 
(Présidente du Comité Droit de l’Homme) qui avait préparé cette réunion de travail avec 
ESAN et de Luis Jimena QUESADA (Président du Comité européen des Droits Sociaux) qui a 
vécu toute cette journée avec eux et qui a rappelé l’importance de l’article 30 de la charte 
sociale européenne révisée.  

 

 

 

 
 
 

 

 



Vida dos 

nossos 

membros 

 

ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France 
Chefe de inprensa: Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com) 
Correspondentes : Christoph, Léon, Bernard, René, liliane… 

«A EUROPA DAS 
SOLIDARIEDADES» 

 

European  Social   
Action Network  

______ 

 

Habilitada a receber 
Legados e doações 

____________ 

Nosso objetivo:  

ESAN aisbl tem um objetivo 
filantrópico e científico de 
estimular na  Europa  a 
conceção e implementação 
de uma política social 
coerente baseada no 
respeito dos valores 
comuns aos seus membros 

 

Nossa ação :  

- Chamar a atenção dos 
atores políticos europeus 
(Parlamento e  Comissão) 
através  de contribuições 
baseadas na experiência dos 
nossos membros; 

- Desenvolver a cooperação 
entre as organizações 
sociais e apoiar a 
participação dos cidadãos; 

 - Informar das políticas e 
programas comunitários; 

 - Servir de base logística 
para a procura  de parcerias 
transnacionais; 

 - Ajudar na elaboração de 
dossiês europeus. 

 

Nossos valores :  

-  A rede europeia ESAN 
baseia-se em: 

- O respeito da dignidade da 
pessoa; 

- Os Direitos do Homem, a 
Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança; 

- A Carta dos Direitos 
Fundamentais  da União 
Europeia; 

- A liberdade de consciência; 

- A solidariedade. 

 

Para além dos diferentes meios de luta contra a pobreza e as desigualdades, nós insistimos em quatro 
pontos que nos focámos, durante o dia: 

•Educação como pedra basilar, das políticas de protecção social; 

•Desemprego jovem, Desemprego de longa duração: nós temos de dar a cada pessoa desempregada, 
formação para que esta possa voltar a trabalhar com oportunidades iguais de pessoa para pessoa  

•A crise e a ruína do estado social levam-nos irreversivelmente a uma sociedade com cidadão de primeira e 
segunda zona, com fracos acessos a serviços sociais, saúde, e educação.. 

•O problema do alojamento, com os despejos e a impossibilidade das pessoas voltarem para suas casas, e a 
dificuldade, hoje em dia, de construir, casas sociais. 

 

Acreditamos que nós deveríamos considerar a defesa e o desenvolvimento do estado social, e a garantia de 

politicas sociais publicas para todos os cidadão, e desenvolver os valores sociais, da solidariedade, e 

participação cívica. .    ECAS | ESAN 

Nota: Se o seu logo não está publicado, agradece-se o contacto com o redactor 

JORNADA | Nossos caminhos de luta contra a pobreza. 
Experiências para a redução de igualdades na europa. 

 26.09.2013, Palau Macaya 

SÍNTESE DAS CONCLUSÕES DA JORNADA 

A situação actual, provocada pela crise, gerou um processo que está fora de 
controlo e levou a um empobrecimento progressivo e um aumento de 
desigualdades entre as pessoas por todo o mundo. 

ESAN-NEWS 
N°26  

Novembro-2013 

Educação: 

•Vamos tomar medidas para que a educação e 
formação para crianças e jovens (com a devida 
adaptação à realidade social e cultural, e para o 

mercado)…  

•Os estados devem garantir educação para todos… 
tendo em consideração as capacidades de cada um, 

com ajuda individual ao longo das suas vidas.  

•Vamos começar a usar o critério “Garantia Jovem” 
da Comissão Europeia, que deve dar a cada jovem 

uma oferta para um trabalho, treino ou estágio dentro 
de 4 meses, no máximo no fim da sua aprendizagem, 

ou a perca do seu trabalho. 

Cidadania Activa: 

•Cada pessoa deve ser reconhecida como um 
cidadão, com os seus direitos próprios, e que pode 
agir consoante as suas habilidades, participando na 

vida da comunidade.  

•É importante promover acções onde a comunidade é 
um agente de transformação social, promovendo 
valores sociais evitando situações desfavoráveis. 

•Ter espaços onde indivíduos que são frágeis, ou 
socialmente vulneráveis possam ser ouvidos, e serem 

cidadãos completos, activos com o seu meio, e 
respectiva comunidade. 

  

Rendimento mínimo garantido: 

•Acreditamos que há uma responsabilidade do estado 
para dar ajuda aos cidadãos nas suas necessidades 

básicas, para que possam viver em dignidade. 

•O que observamos é o degradar das condições de 
vida de muitas pessoas: trabalho social é assim mais 
difícil, correndo o resto de ser criarem ainda maiores 

diferenças sociais.  

•A protecção de famílias pobres com crianças, deve ser 
uma prioridade.  

•Cada pessoa tem o direito à dignidade, este direito 
deve ser o mais importante, e tendo precedência sobre 

todos os outros. 

  

O direito à habitação: 

•Uma casa não tem de ser outro produto do 
consumismo, e vitima dos preços provocados pela 
especulação imobiliária, mas sim socialmente, e 

legalmente considerado como uma necessidade vital, 
sobre o artigo 47 da Constituição Espanhola, que 
reconhece o direito à habitação como um direito 

humano. 

•Nós devemos construir agora casas públicas 
suficientes por todos os nossos países, e desenvolver 

diferentes maneiras de posse destas casas. 

•Pelo nome dos direitos individuais, e também pelo 
bem comum, é uma prioridade de uma maneira ou de 

outra, por um fim aos despejos… 


