تجربه

قلمرورفاه

قبلیام« ،تی.ای.آی پاتراس» ،10آغاز کردم میپردازم که دانشجویان
سال آخر دوره کارشناســی مددکاری اجتماعی را ،که روی جوامع
آسیبدیده از آتش و سازماندهی برای آگاهیرسانی درباره موقعیت
آن جوامع کار میکردند ،درگیر کرده بود .فک ر میکنم که این پروژه
آموزشی ،بصیرتی ارزشــمند برای کار اجتماعی متعهد در شرایط
پسا-فاجعه و به صورت کلیتر برای اقدامات کار اجتماعی سازمانده
اجتماع [محلی] فراهم میکند.
از بررسی واکنش فوری به آتشسوزیهای سال  2007آغاز میکنم.

1 . Maria Pentaraki (also
)known as Pendaraki

 . 2بخش جنوبی از استان یونان
غربی در تقسیمات کشوری
رسمی یونان .این بخش برخالف
بخشهای دیگر این استان در
سرزمین اصلی نیست و در غرب
جزیرهای که سایر مناطق آن جزء
استان پلوپونز هستند ،قرار دارد .از
این رو در عرف بخشی از پلوپونز به
شمار میآید.

3 . New Democracy
4 . Polidoras
5 . Minister of Public
Order [and Citizen
]Protection

 . 6بادهای معمول ،بادهایی
هستند که به طور طبیعی به دلیل
اختالف فشار تودههای هوایی
پرفشار و کمفشار در یک منطقه
میوزند و حاصل ورود تودهها و
سیستمهای پرفشار یا کمفشار
بیرونی نیستند.

7 . forest-killing laws

 . 8ماده ( )24قانون اساسی
یونان ،ماده حفاظت از
جنگلهاست .درباره همزمانی
دو آتشسوزی جدی جنگلها
در سالهای  2000و  2007با
تالشهای برنامهریزی شد ه به
ترتیب دولتهای حزب پاسوک
(سوسیال دموکراتها یا به قول
خودشان سوسیالیستها) و حزب
دموکراسی نوین (راستگراها)،
نکات قابل توجهی طرح شده
است« :هر دو تالش برای افزودن
تبصره به مهمترین ضمانت
حقوقی حفاظت از محیطزیست،
تالشهایی مذبوحانه در جهت
تسهیل سودای برخی از کاسبان
توسعه کالش بود که مدت مدیدی
به دنبال تملک ظرفیتهای
ییالقات یا زمینهای نزدیک
به ییالقات منطقه بودند .هر دو
تالش با مخالفت احزاب چپگرای
پارلمان ،جنبش زیستمحیطی
و همچنین گروههای اقدام
محلی شهروندان روبهرو شد»).
«با در نظر گرفتن آتشسوزی
جنگلها در سال  2007در بستر
تالشهای برای تجدیدنظر در
ماده ( )24قانون اساسی و نبود
ثبت [ملی] [و حداقل] نصفه و
نیمه زمینها و جنگلها ،بررسی
جامعتری از علل و پیامدها ارائه
شده است»

9 . Pan-Iliaki
10 . TEI Patras
11 . efficient
12 . holistic
13 . disaster check
14 . Mpistas Kyriakos
15 . Agia Anna
16 . Ministry of
Environment, Town
Planning and Public Work

در سال  ،2009این وزارتخانه
منحل و بخشهایی از کار آن به
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برخالف اعال ن پرشــتاب سیاستهای
دولت از رســانهها که بالفاصله پس از
واکنش دولت
آتشســوزیها اتفاق افتــاد ،فرایند
بازسازی به شکلی کارآمد  ،11جامع  12و
پایدار یا در واقع طوری که متناســب با
نیازهای مردم آســیبدیده از آتشســوزیها باشــد ،اجرا نشد.
سیاســتهای ترمیمی بر مردم ،بســته به موقعیــت اجتماعی-
اقتصادیشان ،تاثیرات متفاوتی داشت .کشــاورزان خرد از مزایای
سیاستهای بازسازی محروم شدند ،سیاستهایی که از نظر طبقاتی،
یکجانبه و با رویکردی باال به پایین اجرا شــد و به واســطه عالیق
نئولیبرال دولت ،با منافع مردم غیرهمدالنه بود .به جای فرایندی از
بازسازی که فرصتی را برای روی پای خود ایستادن مردم فراهم کند
و بیعدالتیهای پیشــین را التیام و بهبود دهد و توسعهای از نظر
اجتماعی عادالنه را پشتیبانی کند ،این سیاستها حیاط خلوتی فراهم
کردند که در آن گردن فســاد و سوداگری کلفت شد .متاسفانه این
موضوع نادر نیست چهبسا نمونههای پسا-فاجعه مشابهی نیز در نقاط
مختلف دنیا وجود دارد.
عالوه بر این ،مردمان بسیاری در جوامع آسیبدیده از آتشسوزیها
سیاستهای بازسازی را به واســطه تفاوتهای فاحش میان آنچه
در تبلیغات احزاب سیاســی برای انتخابات ســپتامبر سال 2007
ت کمکرسانیها پس از اتمام انتخابات،
قول داده شده بود و واقعی 
مورد انتقاد قرار دادند .بالفاصله پس از آتشسوزی ،مردمان عادی،
سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی ،انجمنها و دولتهای
بسیاری ،مبالغی را برای مردمان آســیبدیده از آتشسوزی اهدا
کردند .این مبالغ توسط صندوق اختصاصی واکنش به بحران وزارت
اقتصاد و امور مالی که برای چنین هدفی تشکیل شده بود ،تقسیم
شــد .بر اســاس آمار این صندوق ( ،)2010مبلغ جمعآوری شده
 198میلیارد  123میلیون یورو بود که با سود در گردشش به مبلغ
 211میلیادر یورو رسید .تا دهم مارس سال  2010مبلغ  7میلیارد و
 662میلیون یورو از این پول خرج شده و  13میلیارد و  446میلیون
یورو «بالاستفاده» ماند.
جوامع محلی آسیبدیده انتقاداتشان را از سازوکارهای بهشدت
ی یکجانبه مقامات
متمرکز ،بوروکراتیک ،باال به پایین و از نظر طبقات 
یونانی فریاد میزدند .مشورت ناچیزی پیش از اعالن سیاستهای
بازسازی با آنها شده بود .یکی از انتقاداتی که توسط کشاورزان بیان
شد این بود که از آنها به عنوان بخشــی از تبلیغات دولتی پیش از
انتخابات سوءاستفاده شد .برخی از کشاورزانی که مورد مصاحبه قرار
گرفتند ،این موضوع را اینگونه بیان کردند:
کشــاورز الف« :همین که نورافکن تبلیغاتی خاموش شــد ،چهره
رحمانی دولت هم عوض شد .همه تالشهای ترمیمی خالصه شد
در توزیع  3هزار یورو جلــوی دوربینهای تلویزیونی برای تبلیغات
انتخاباتی».
کشاورز ب« :این سیاستمداران گفتند که همه بدون بررسی میزان
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تاثیر از فاجعه  13پول نقد خواهند گرفت .اگر این رشــوه انتخاباتی
نیست ،پس چیست؟» (مصاحبه ،ژانویه .)2009
همین که حزب دموکراسی نوین دوباره انتخاب گردید ،شرایط عوض
شد .مقامات اداره مالیات یونان شــروع کردند به ارسال اخطارهای
فوری برای بازپرداخت کمکهای مالی .مشخصا این اخطارها برای
خانوادههایی که در آن دو بزرگسال کمک دریافت کرده بودند ارسال
شد .دولت مدعی بود که این اقدامی درست است زیرا کمک نباید دو
بار به یک خانواده پرداخت شود .این سیاست ،این موضوع را نادیده
میگرفت که در بسیاری از مناطق روستایی ،رایج است که پدربزرگ
و مادربزرگ در همان خانهای زندگی کنند که فرزندان بزرگسالشان
به همراه خانواده خود زندگی میکنند؛ امری که بازتابی اســت از
ســنتهای طبقاتی و فرهنگی که توســط فقر تقویت شدهاند .در
ش آمده بود هم پدربزرگان و
چنان شرایطی که در جریان بحران پی 
مادربزرگان و هم فرزندان بزرگسالشان ،زمینها ،وسایل امرار معاش
و محصوالت کشــاورزی خود را (که برای تامین زندگی سه نسل از
خانواده کشتشده بود) از دســت داده بودند .بنابراین کار درستی
بود که هم آنها و هم فرزندان بزرگسالشان کمک مطالبه کنند ،زیرا
که هم زمین و هم دارایی خود را از دست داده بودند .دولت همچنین
این واقعیت را که خانوارهایی هستند که هم شوهر و هم زن ،هر کدام
زمین خودشان را دارند ،نادیده گرفت .در هر صورت دولت برای آنها
صورتحسابهای مالیاتی که حاوی درخواست بازپرداخت کمکهای
مالی بود ارسال کرد .تقریبا هیچکس نتوانست این درخواستها را
اجابت کند ،چهاینکه هم ه بعد از آتشسوزیها از نظر مالی در مضیقه
بودند .نتیجه اینکه خانهها/زمینهای بسیاری از خانوارهایی که دو
کمک نقدی دریافت کرده بودند ،حاال توســط دولت ،تا زمانی که
مبلغی را که گرفته بودند پس دهند ،گرو گرفته شده بود (مفیستاس
کایریاکوس  ،14مصاحبه شخصی 2 ،می .)2010
یکی از موضوعاتی کــه در مصاحبه با
افرادی که مســتقیما از آتشسوزیها
ماهیت طبقاتی
سیاستها
آســیبدیدهاند روشن شــد ،ماهیت
طبقاتی سیاســتهای پسا-بازسازی
بود .اظهاراتــی که دو فعــال مردمی
مطرحکردهاند این موضوع را به بهترین شــکل نشان میدهد .نفر
اول یکی از اعضای بنیانگذار کمیته عمل مردمی از روستای «آیگا
آنا» 15است که در خالل یکی از جلسات شورایی که در یکی از جوامع
آسیبدیده از آتشسوزی برگزار شده بود ،استدالل کرد:
«فرایند بازسازی به صورتی برابر شامل حال همه آحاد مردم نمیشود.
در عمل ،سیاستهای بازسازی آنهایی را که منابع کافی برای افزودن
بر مبلغی که برای بازسازی داده میشود ندارند ،درنظر نمیگیرد و
کمک فقط به آنهایی که پول دارند میرسد .اگر دولت نمیداند چه
سیاستی را اجرا کند ،چرا از ما نمیپرسد؟ ما تالش کردیم تا به دولت
درباره لزوم بازنگری در سیاستها اطالع دهیم تا همه بتوانند از مزایای
سیاستها بهرهمند شوند ،اما افاقه نکرد .ظاهرا آنها انتخابی سیاسی
کردهاند .اینطور نیست که ندانند چهچیزی به نفع مردم است ،ماجرا
این است که اهمیتی نمیدهند» (ژانویه .)2009
«مفیستاس کایریاکوس» ،عضو بنیانگذار کمیته عمل پان ایلیاکی
ن موضوع را اینطور
برای مناطق آسیبدیده از آتشســوزیها ،ای 
بیان میکند:
ل ماههای گذشــته ،شاهد سیاســتهای تحملناپذیری
«در طو 
در پرداخت خســارت به مردمان بیخانمانشــده در آتشسوزی،
کشاورزان ،چوپانان و کشــاورزان خویشفرما بودیم .بعد از در نظر

