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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 :  
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atores políticos 
europeus (Parlamento e  
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na experiência dos 
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comunitários; 
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 A Carta dos Direitos 

Fundamentais  da União 
Europeia; 
A liberdade de 

consciência; 
 A solidariedade. 
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Vida das 

instituições 
 Jornada internacional “Erradicação da pobreza” 

Extratos do relatório de Patrick Long, correspondente ESAN - 17 de Octubro 2013  
 

Foram discutidos os seguintes pontos… 

Na Grécia 20% da população vive abaixo da linha da pobreza…A 
importância do artigo 30 da Carta Social ... A importância do artigo 30 
da Carta Social... Cada vez mais sem abrigos… Foi dada ênfase no 
programa europeu de vulnerabilidade e pessoas com deficiência ... "O 
desemprego juvenil é um fenómeno complexo, devemos olhar para a 
Carta Social para soluções" ... Debate sobre "O que podemos fazer 
contra a pobreza? ... "Falta de apoio para as crianças ... O Comité 
Europeu dos Direitos Sociais deve melhorar a sua capacidade jurídica. 

A demanda por todos os nossos países: a implementação de direitos 
sociais ... Nossos membros exigem uma renda mínima em Espanha ... 
"Hoje devemos reconhecer a política social como um elemento de uma 
produção». 

Os indivíduos têm capacidades que devem ser desenvolvidas... A 
Cimeira de Istambul em 2012 foi focada na protecção das pessoas mais 
vulneráveis... 

Intervenientes 
 

Mme Gabriella Dragoni  
Secretária geral adjunta do conselho 

europeu 
Anne Lise Oeschger  

Presidente da comissão dos direitos 
do homem nas OING 

Jean Marie Heydt  
Presidente da Conferência das OING 

Armen Papikyan  
Presidente dos delegados dos 

ministros 
Luis Jimena Quesada 

Presidente do comité europeu dos 
direitos sociais 
Léon Dujardin  

Presidente da ESAN 
Anna Vukadinovic  

Presidente do grupo de reporters 
sobre as questões sociais e de saúde 

Testemunhos sobre a grande pobreza ... 

"Quando não trabalhas, és rejeitado e humilhado ... Os serviços sociais do Estado declaram que não somos 
capazes de criar os nossos filhos "..." Não é justo que as crianças tenham que lidar com os problemas 
deixados pelos adultos. "... 

Em itália os impostos aumentaram de forma acentuada. Há muitas pessoas sem abrigo. As casas são 
vendidas após as separações familiares. Os fundos direccionados para as escolas caíram em 40%. Estão a 
ficar sem material escolar. “Como é que um jovem sem capacidades económicas, pode ajudar no 
desenvolvimento da sociedade?” Apesar disto, as associações foram capazes de obter escolaridade 
obrigatória para os deficientes. 

A discriminação contra os ciganos... "Temos que dar voz aos ciganos… as crianças de ciganos são impedidos 
de terem acesso à educação  .. 10.000 Ciganos podem ser expulsos do país, são considerados como os sem 
abrigo… É necessário dar à comunidade cigana, uma morada fixa… a possibilidade de abrir uma conta, ter 
um telemóvel, estar dentro da lei comum… os ciganos têm know-how, temos de os promover… Hoje em dia, 
a lei do trabalho não é aplicada à comunidade cigana 

As pessoas desalojadas deviam pagar 30% da renda, normalmente estes têm boas relações com os vizinhos, 
e 95% dessas pessoas permanecem em suas casas… A Pobreza afeta muitas mulheres solteiras com filhos ... 
Mas a pobreza afeta também, famílias abastadas que num momento das suas vidas sofrem rupturas a vários 
níveis... 86% de pessoas  entrevistadas têm medo para o futuro dos seus filhos ... 70% dos trabalhadores 
pobres são mulheres ... 

O número de pensionistas vítimas da precaridade está a aumentar ... Na França, a  Secours Populaire ajuda 
no acesso ao desporto, o acesso a alfabetização, ajuda económica para férias, iniciação à informática, e 
acesso aos cuidados de saúde… A maioria das pessoas têm direitos, mas não os conhecem ... Temos direito a 
férias e à intergeracionalidade  

A sociedade só existe se for solidária… 

A genética do homem é social 

 

 Debates políticos com deputados europeus.  
 

Christoph Kusche (presidente da ESAN) participou nos dias 16 e 17 de octobre 2013 em debates políticos, 
em Bruxelas, com deputados europeus. 

http://esan.eu/fr/2013/11/political-debate-with-meps-oct-2013-engl/ 
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ELISAN é uma associação eleita localmente, e 
membro parceiro de ESAN AISBL.  

  
 

ELISAN (Rede de acção social e Inclusão Local Europeia) é uma associação eleita 
localmente, e membro parceiro de ESAN AISBL. Como resultado de uma das 
reuniões de Conselho de Administração, a ELISAN organiza várias conferências. 
Léon Dujardin, presidente fundador da ESAN  é convidado regularmente como 
observador no Conselho de Administração e participou em muitas destas 
conferências. Os membros da ELISAN participam paralelamente em seminários 
organizados pela ESAN. Não há confusões nestas organizações, e considera-se que 
estes intercâmbios são gratificantes e enriquecedores. As populações mais 
fragilizadas são tratadas por membros da ESAN. Perto das instituições europeias, 
trabalham entre si, têm reivindicações comuns, e pedem uma melhor atenção à 
população que estas instituições trabalham.  
 

Assim, em 18 de Novembro, no Comité Regional, ELISAN organizou uma 
conferência com o nome “As disposições da politica orgânica e integral para o 
reconhecimento, a promoção, e o sustento da família”. Nesta conferência falou-
se do papel central da família, espaço de solidariedade, e gerador de capital 
humano.  
 

Nesta ocasião, foram apresentadas várias experiências: 

•Para desenvolver os direitos humanos em favor da família e das mulheres… 
(Muitas das quais estão sozinhas com crianças) 

•Programas em favor do emprego jovem 

•Melhor autonomia nas pessoas idosas  

O tema de outra conferência “A necessidade de manter a ajuda alimentar para os 
mais pobres” foi abordada. 

Para demonstrar as boas relações entre as duas associações uma foto foi tirada, a 
pedido do Presidente da ELISAN, Remo Semagiotto (Ministro regional dos Serviços 
Sociais da Região de Veneza) com Leon Dujardin (Presidente Fundador da ESAN) e 
Patrick Kanner (Primeiro presidente da ELISAN, fundador da ELISAN, presidente do 
conselho geral do Norte da França) assim como múltiplos membros do conselho 
da ELISAN.  

Oportunidades 

Debate sobre o futuro da EUROPA 
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_fr.htm 
 
Enquanto o debate sobre o futuro da Europa está crescendo, a Comissão volta-
se para os cidadãos europeus que viajam para cidades de toda a Europa para 
perguntar-lhes directamente as suas opiniões. 
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr  
http://www.debatingeurope.eu/  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr  
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fr.htm  
http://europa.eu/citizens-2013/fr/home 
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Agência de saúde pública em Barcelona 
 

Esta agência pretende melhorar a saúde e a qualidade de vida nas 
pessoas que vivem em Barcelona. Esta casa tenta conhecer todos os 
factores que condicionam a saúde, as doenças, a qualidade da 
alimentação em casa e ajudar na prevenção da toxicodependência e 
os seus efeitos. 
www.aspb.cat 

Luta contra a pobreza e as desigualdades (9 Experiências para reduzir 
as desigualdades dentro da Europa) 
 
Acompanhamento da criança, por estudantes universitários, ao 
domicílio, em contacto com as famílias, ou em espaços públicos 
(Centros sociais, Bibliotecas…) http://barcelona.afev.org 
 
Centros de abrigo OBERT www.arrelsfundacio.org 
 
Formação intensiva de curta duração para as empresas 
www.casaldesinfants.org 
 
Formar sem excluir pessoas em situação de vulnerabilidade 
www.esan.eu 
 
Fundação Mambré… ajuda os sem abrigo www.fundacionmambre.org 
 
Grupo de apoio às mães de todas as origens em situação de exclusão 
www.saludyfamilia.es 
 
Serviço de ajuda entre compatriotas… 
Facilita a supervisão sanitária imediata das crianças dos homens, e das 
famílias de emigrantes em situação de extrema exclusão 
www.saludyfamilia.es 
 
Programme CROMA… os jovens que não vão para a escola são 
ajudados por estudantes universitários afim de evitar  a exclusão 
social. www.uab.cat/fas 
  
Serviço de apoio à vida autónoma, a fundação TRÉS TURONS trabalha 
para a habitação para as pessoas com problemas mentais, com o 
objectivo de contribuir para a sua autonomização www.els3turons.org 

 
 
 
 

Sites Web 
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Segurança alimentar, direito social, ecologia… 

O tratado transatlântico, um furacão que 

ameaça os europeus 
Começadas em 2008, as conversações sobre o acordo de livre transito entre o 

canadá e a união europeia continuaram no dia 18 de Outubro. Um bom 

presságio para o governo americano, que espera concluir um acordo com o 

velho continente. Negocio em segredo, este projecto pretende sustentar as 

multinacionais permitindo-lhes o ataque com justiça, a qualquer estado, e 

fugindo das normas do liberalismo. 

Por lori M. Wallach, Novembro 2013 
 

Imagine-se como uma multinacional que pudesse ignorar a justiça dos 

governos sempre que isso pudesse implicar uma descida nos ganhos, pondo 

o poder dos governos como reféns. Há que compreender que estas empresas 

podiam exigir – e obter – uma generosa compensação por um direito do 

trabalho demasiado restritivo ou uma legislação ambiental, prejudicial.   

 

Por mais improvável que possa parecer, este cenário não é novo. Aconteceu 

durante o projecto de acordo multilateral para o investimento (da AMI), 

negociado secretamente de 1995 a 1997, para os 29 estados membros da 

organização de cooperação e de desenvolvimento económico (OCDE).  

Extremamente divulgado, notoriamente pelo jornal Le monde diplomatique, 

a cópia mostrava uma vaga de protestos sem precedentes. Quinze anos 

depois ela está de volta, com uma nova roupagem. 

O acordo transatlântico (APT) negociou depois de Julho de 2013 para os 

Estados Unidos e a União Europeia uma versão como o da AMI. Preveniu 

que o as normas do livre transito e troca se estabeleçam  para as grandes 

empresas europeias e americanas, sobre pena de sanções comerciais para os 

países infractores, ou o pagamento de vários milhões de euros ao benefício 

dos queixosos. 

 

Depois do calendário oficial, as negociações não devem conduzir a um 

atraso de dois anos. A APT combina os piores elementos dos acordos 

celebrados no passado. Se entrar em vigor, os privilégios das multinacionais 

entram na lei e ficam na mão dos governantes. Impermeável à mudança 

política e mobilização popular, que se aplicaria à toa, as suas disposições só 

podem ser alteradas com o consentimento dos países signatários. Seria 

duplicar na Europa, o espírito e os termos do modelo asiático, o acordo 

[…]... Quase todos os estudos pela APT foram financiados pelas instituições 

de comércio livre ou organizações de empregadores, que é por isso que os 

custos sociais do Tratado não aparecem  mais do que suas vítimas diretas 

que poderiam ainda ser na casa das centenas de milhões. 

Mais informações:  

http://www.monde-diplomatique.fr/2013/11/WALLACH/49803 
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