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Δημόσιες Υπηρεσίες με πρόγραμμα για την κοινωνία
Κείμενο της εκστρατείας της CGT για τις ΔΥ

Η γαλλική Γενική Συνομοσπονδία
Εργαζομένων CGT, στο πλαίσιο της
εκστρατείας ’Δημόσιες Υπηρεσίες Παντού
και για Όλους/ες’ παρουσιάζει σε πέντε
κείμενα τις βασικές θέσεις της για τη
λειτουργία και το μέλλον των Δημόσιων
Υπηρεσιών

Για την CGT, η Οργάνωση και η Διαχείριση
των δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να βγει
από τη λογική της αγοράς. Οι δημόσιες
υπηρεσίες – και οι εργαζόμενοι/ες που τις
λειτουργούν – δεν πρέπει να απαντούν σε
στόχους που ορίζονται με κριτήρια του
κέρδους, της παραγωγικότητας και του
ανταγωνισμού, αλλά αντιθέτως χρειάζεται
να ανακάμψουν τα κριτήρια της
ανταπόκρισης στις ανάγκες, της
συνεργατικότητας και της ποιότητας τους.
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται:
Μ ετ α ρ ρύ θμ ισ η το υ φ ο ρ ο λο γ ικο ύ

Ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών
στην Ευρώπη: Στοιχεία από την
έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη το 2016
Από τα συνολικά αποτελέσματα της
τέταρτης έρευνας του Eurofound για
την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, η
οποία πραγματοποιήθηκε το 2016,
προκύπτει ότι έχει σημειωθεί γενική
πρόοδος στους τρεις βασικούς τομείς
αξιολόγησης: ποιότητα ζωής, ποιότητα
της κοινωνίας και ποιότητα δημόσιων
υπηρεσιών. ιδιαίτερα σε ότι αφορά την
ποιότητα των ΔΥ παρατηρείται συνολική
βελτίωση των αξιολογήσεων με βάση το

συστήματος:
Η φορολογία αποτελεί ισχυρό μέσο
χρηματοδότησης
μακρόπνοων
επενδύσεων και ανταπόκρισης στις
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και
επομένως της περεταίρω ανάπτυξης των
δημόσιων υπηρεσιών.
Η CGT, τάσσεται υπέρ μιας
βαθιάς
φορολογικής μεταρρύθμισης η οποία:
Θ α ξ α ν αδ ώσ ε ι σ τ η φ ο ρο λο γ ί α
εισοδήματος τη θέση που έπρεπε να έχει.
Θα μειώσει το ΦΠΑ,
τον πλέον άδικο φόρο που καταβάλλεται
από όλους ανεξάρτητα από το
εισοδηματικό επίπεδο που βρίσκονται και
την ικανότητα συνεισφοράς τους.
Φορολογία των επιχειρήσεων: εργαλείο
στραμμένο
στην
οικονομική
αποτελεσματικότητα.
Η CGT για τις Επενδύσεις: Σύμφωνα με τη
δογματική νεοφιλελεύθερη θέση, το
δημόσιο χρέος αποτελεί ένα εξ’ ορισμού
πηγαίο κακό και γι αυτό το λόγο θα πρέπει
να μειώνονται οι δημόσιες δαπάνες. Το
υψηλό δημόσιο χρέος θέτει σήμερα ένα
πραγματικό πρόβλημα εφόσον όσο
υψηλότερο είναι, τόσο υψηλότερες είναι
οι χρεώσεις αποπληρωμής .
Όμως, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, το
πρόβλημα πηγάζει από τη μείωση των

μέσο όρο στη 10βάθμια κλίμακα
ικανοποίησης των 28 χωρών. Βασικό
συμπέρασμα είναι ότι η ποιότητα των
δημόσιων υπηρεσιών εξακολουθεί να
παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις
μεταξύ των κρατών μελών.
Συγκεκριμένα:
-Τα επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά
αρκετές βασικές ΔΥ, όπως η υγειονομική
περίθαλψη και οι δημόσιες μεταφορές,
έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ορισμένες
χώρες αλλά έχουν μειωθεί σε άλλες.
-Η βρεφονηπιακή μέριμνα έχει βελτιωθεί
σε αρκετές χώρες συγκριτικά με
αξιολογήσεις προηγούμενων ετών.
-Η πρόσβαση σε υποδομές ανακύκλωσης

εσόδων του κράτους, είτε με τη μορφή
έκπτωσης φόρου είτε ως απαλλαγή των
εργοδοτικών εισφορών στην κοινωνική
ασφάλιση, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
εκτοξεύει το δημόσιο χρέος στη Γαλλία σήμερα
περισσότερο
από
οτιδήποτε.
Για την CGT, οι πιστώσεις φόρου αποτελούν
βοήθημα για τη δημιουργία υπερκερδών. Οι
δαπάνες που δημιουργούνται από τη
συσσώρευση χρεών επιτρέπουν τη δημιουργία
κερδών, κατά πολύ υψηλότερων από το κόστος
χρέωσης. Απαιτούνται νέοι τρόποι
χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους. Η CGT
προτείνει την εγκαθίδρυση ενός δημόσιου
χρηματοδοτικού πόλου. Όπου η αποστολή
του θα είναι η υποστήριξη ενός πλάνου
οικονομικής μαζί με την κοινωνική
ανάκαμψη. Συγκεκριμένα, αρκεί να
συνεισφέρουμε ισόποσα τόσο στα μέσα
παραγωγής όσο και σε αυτά που σχετίζονται με
την εκπαίδευση και ανάπτυξη του εργατικού
δυναμικού, την έρευνα και την καινοτομία.
Επιπλέον χρειάζεται να επενδύσουμε
οικονομικά στις βασικές υποδομές (οδικά
δίκτυα, σιδηρόδρομοι, λιμάνια).
Ο φόρος των εταιριών πρέπει να σπρώξει τις
επιχειρήσεις στην μεγ έ θυνση της
παραγωγικής επένδυσης, ιδιαίτερα για την
ανάπτυξη της απασχόλησης, με επένδυση
στην εκπαίδευση και την έρευνα. Πηγή: CGT

αποτελεί νέο ζήτημα σε διάφορες χώρες.
- Η πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες
στις
αγροτικές
περιοχές
συνιστά
πρόβλημα σε ορισμένες χώρες.
Έτσι, στο Βέλγιο, στην Κύπρο, στην
Ελλάδα, στη Λετονία και στη Μ. Βρετανία
ο δείκτης ικανοποίησης είναι χαμηλότερος
το 2016 συγκριτικά με αυτόν του 2011.
Επιπλέον η Ελλάδα είχε τον υψηλότερο
βαθμό δυσκολίας σε ποσοστό όσων
απάντησαν 'Μάλλον δύσκολο ή πολύ
δύσκολο'
στην
ερώτηση 'Δυσκολία:
χρόνος αναμονής για να δω το γιατρό την
ημέρα του ραντεβού'. Οι χώρες με τη
χαμηλότερη δυσκολία είναι η Σουηδία, η
Φινλανδία, και η Ολλανδία.
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Οι Εκπαιδευτικοί της Ευρώπης ενώνονται για τα παιδιά πρόσφυγες
Κ εί με ν ο α π ό τ η Δ ι ε θ νή Ε κ π αι δ ευτ ι κώ ν ( E I)

περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ατομικής υποστήριξης
και τέλος επαίνεσε τα συμμετέχοντα σωματεία για τη
δημιουργία απαραίτητης βάσης για την υποστήριξη των
μελών τους.
Θέτοντας το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Δ ά σ κ α λ ο ι κ α ι δ α σ κ ά λ ε ς απ ό τ η ν Γ ε ρ μ α ν ί α κ α ι τ η ν
Ισπανία
προχώρησαν
σε
μια
από
κοινού
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ο μ α λ ή ε ν σ ω μ ά τ ωσ η
των παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική
δ ι α δι κ α σ ί α , κ α ι κ ά ν ο ν τ α ς α υ τ ό π ρ ά ξ η , σ ή μ ε ρ α
μπορούν να παρουσιάζουν πολύ σαφή αιτήματα
στην πολιτική ηγεσία των χωρών τους.
Με δύο έρευνες, εστιασμένες στα ζητήματα ενσωμάτωσης
των παιδιών προσφύγων μέσα από και στην εκπαίδευση, οι
οποίες κοινοποιήθηκαν συγχρόνως στις 6/12 στη Βρέμη
και στη Μαδρίτη, παρουσιάζονται εστιασμένες περιπτώσεις
συνεργατικής προσπάθειας και αποφασιστικότητας των
ευρωπαίων εκπαιδευτικών να σταθούν δίπλα σε εκείνα τα
παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο.
Με τον συντονισμό της Διεθνούς Εκπαιδευτικών και την
συνεργασία των τοπικών οργανώσεων των δύο χωρών GEW
(Γερμανία) και FECCOO (Ισπανία), οι εκθέσεις που
προέκυψαν από την ερευνητική προσπάθεια ρίχνουν μια
διεισδυτική ματιά στις συνθήκες που επικρατούν όταν
παιδιά προσφύγων και ανήλικοι/ες ασυνόδευτοι/ες
πρόκειται να εγγραφούν και να περάσουν τα στάδια
ένταξης στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών
φιλοξενίας.
Ο Εκπρόσωπος της EI στη Βρέμη Martin Henry
υπογράμμισε ότι μια ευθυγραμμισμένη με τη Συνθήκη των
ΗΕ για τους πρόσφυγες (1951) στρατηγική και την
Ευρωπαϊκή Οδηγία (2013) για την Υποδοχή αποτελεί τον
καλύτερο τρόπο για να διασφαλιστεί η προστασία και
ενσωμάτωση των προσφύγων.
Η Εκπρόσωπος της EI στην Ισπανία τόνισε τη δέσμευση στο
αίτημα για περισσότερη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών
συστημάτων ειδικά εκείνων που σχετίζονται άμεσα με την
εκπαίδευση προσφύγων. Υπογράμμισε επίσης ότι πολύ
συχνά οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπονται μόνοι/ες στην
αντιμετώπιση των νέων δοκιμασιών που θέτουν οι
νεοεισερχόμενοι μαθητικοί πληθυσμοί οι οποίοι χρήζουν

Τα αιτήματα που η EI και τα μέλη της πρόκειται να θέσουν
στους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
καλύπτουν τόσο τα θέματα χρηματοδότησης και στήριξης,
αλλά περιλαμβάνουν επίσης γενικότερα αιτήματα όπως:
1. Όλες οι χώρες να δέχονται τους/τις πρόσφυγες και τους
ασυνόδευτους ανήλικους στα σχολεία, με όλους και όλες να
έχουν άμεση πρόσβαση στο πλήρες πρόγραμμα
εκπαιδευτικής και κοινωνικής υποστήριξης, όπως και στα
προγράμματα ψυχικής υγείας,
2. Κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα γλωσσικής
ένταξης .
3. Παιδαγωγική υποστήριξη: Εφαρμογή της Παιδαγωγικής
διαδικασίας 2ης γλώσσας και της διδασκαλίας σε ομάδες.
Μαθησιακή στήριξη στην μητρική γλώσσα.
4. Η Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (Global Citizenship
Education) να ενταχθεί σε όλα τα εθνικά προγράμματα
σπουδών (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του
ΟΟΣΑ 2030 και της ΕΕ).
5. Οργάνωση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων που θα
αναμιγνύουν τους νεοεισερχόμενους μαθητικούς
πληθυσμούς με τους τοπικούς χρησιμοποιώντας το σχολείο
ως κόμβο συνάντησης ·
6. Επαναδιαπραγμάτευση του κανονισμού του Δουβλίνου,
ώστε να σταματήσει η παγίδευση προσφύγων και η
εξαίρεσή τους από διεθνείς κανονισμούς προστασίας.
Κατεβάστε εδώ την έκθεση
των Ισπανικών συνδικάτων
εκπαιδευτικών και εδώ της
Γερμανικής GEW
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Το Οργανωτικό Πλαίσιο για την 24ωρη Απεργία Πέμπτη 14 Δεκέμβρη
Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ προς τις Ομοσπονδίες μέλη & ΝΤ

(Από την ΕΕ, 7/12)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας την
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 24ης του
Νοέμβρη, αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης
Απεργιακής Κινητοποίησης την Πέμπτη, 14 του
Δεκέμβρη 2017 και καλεί τους εργαζόμενους στο
Δημόσιο να συμμετέχουν μαζικά σε αυτήν.
Η απεργία της 14ης του Δεκέμβρη είναι Πανυπαλληλική
– Πανεργατική (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ) και συμμετέχουν σε
αυτήν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό
Τομέα.
Ο αγώνας για να διεκδικήσουμε μισθούς και συντάξεις
αξιοπρέπειας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για
την προαγωγή της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, της
περίθαλψης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι
ΤΩΡΑ περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Και αυτό γιατί
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την
πολιτική των προκατόχων της (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ), φέρνει για
ψήφιση στη Βουλή έναν προϋπολογισμό λιτότητας,
δυσβάσταχτης φορολόγησης, όπου για μια ακόμη φορά
οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να
σηκώσουν τα βάρη των δημοσίων εσόδων.
Η Κυβέρνηση, παράλληλα, προωθεί για ψήφιση τα
προαπαιτούμενα του 3ου Μνημονίου,
που
περιλαμβάνουν, νέα μείωση των εισοδημάτων,
ιδιωτικοποιήσεις της ενέργειας, του νερού και των
ΜΜΜ, παράδοση των κόκκινων δανείων στα
κερδοσκοπικά funds και φαλκίδευση του δικαιώματος
της απεργίας.

Ο ελιγμός της Κυβέρνησης που απέσυρε την τροπολογία, με
την οποία περιορίζεται το απεργιακό δικαίωμα δεν πρέπει να
καλλιεργήσει αυταπάτες αφού η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα
την επαναφέρει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Συνεπώς, τις επόμενες κρίσιμες μέρες οφείλουμε να
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της Γενικής
Απεργίας και των απεργιακών συλλαλητηρίων. Σε ό,τι αφορά
τον κεντρικό σχεδιασμό, η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τις Ομοσπονδίες, τα Νομαρχιακά Τμήματα
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καθώς και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να
διοργανώσουν ΑΜΕΣΑ, αξιοποιώντας και το ενημερωτικό
υλικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., πρόγραμμα Γενικών Συνελεύσεων,
συγκεντρώσεων και επισκέψεων σε χώρους εργασίας, με τη
συμμετοχή στα κλιμάκια μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
και του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και να
ενημερώσουν εγκαίρως στο e-mail: adedy1@adedy.gr ή στο
φαξ: 210 3246165 ή στο 2131616901-902.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα Νομαρχιακά
Τμήματα όλης της χώρας, να πάρουν πρωτοβουλία για τη
συνδιοργάνωση συσκέψεων και εκδηλώσεων τις επόμενες
ημέρες σε όλες τις πρωτεύουσες Νομών με τη συμμετοχή
οργανώσεων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα,
οργανώσεων επαγγελματιών, επιστημόνων, αγροτών,
συνταξιούχων, φοιτητών, ανέργων κ.λπ.
Θεωρούμε, επίσης, αναγκαίο να διοργανωθούν με
πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών συσκέψεις, με συμμετοχή
των μελών των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και
ευρύτερα των εργαζομένων, στις οποίες μπορούν να
παρευρεθούν και μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μετά από
σχετική ενημέρωση.
Πηγή: adedy.gr
Διαβάστε εδώ την απεργιακή ανακοίνωση
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