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Η εκστρατεία της ITUC ενάντια στην έμφυλη βία στην εργασία

Με αφορμή τις επικείμενες εργασίες της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη
διεθνή συνδιάσκεψη τον Ιούνιο του 2018
και την υιοθέτηση ενός νέου εργασιακού
κανόνα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας
και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας
η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία
ξεκίνησε εκστρατεία δράσεων στήριξης του
κανόνα και της προοπτικής υπογραφής μιας
διεθνούς σύμβασης .
Συγκεκριμένα η εκστρατεία στοχεύει :
- Να δημιουργήσει μια κριτική υποστήριξη
από την πλευρά των συνδικάτων για μια
Σύμβαση της ΔΟΕ που θα συνοδεύεται από
μια Σύσταση για την αντιμετώπιση της ’Βίας
και Παρενόχλησης ανδρών και γυναικών
στους χώρους εργασίας’ εστιασμένης στα
ζητήματα της έμφυλης βίας.

Ενδυνάμωση των συνδικάτων στην
εκπαίδευση τους να απευθύνουν θέματα
ισότητας των φύλων στο επάγγελμα τους
μέσα από τον κοινωνικό διάλογο (20182019). Κείμενο της Ευρωπαϊκής
Συνδικαλιστικής Επιτροπής για την
Εκπαίδευση (ETUC) για τη διάχυση του
προγράμματος της «Κοινωνικός διάλογος &
ισότητα των φύλων’.

Να κινητοποιήσει και να δυναμώσει τη
δράση των συνδικάτων για εξάλειψη της
έμφυλης βίας στην εργασία.
“Τα συνδικάτα είναι πρωτοπόρα στο δρόμο
για την εξάλειψη της βίας στους χώρους
εργασίας ενάντια στις γυναίκες και η
στήριξη ενός διεθνούς νομικού εργαλείου
προς αυτή τη κατεύθυνση είναι ουσιώδης’
Δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ITUC
Sharan Burrow.

35% των γυναικών άνω των 15 ετών
– 818 εκατομμύρια παγκόσμια –
έχουν βιώσει σ
εξουαλική ή άλλη σωματική βία ,στο
σπίτι , στην εργασία ή στις
κοινότητες τους
(Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Υγείας)
Η ITUC καλεί τα συνδικάτα και τους
εκπροσώπους τους να αναλάβουν δράση
με τους εξής τρόπους:
Να καλέσουν σε συνάντηση με
εκπροσώπους των κυβερνήσεων της χώρας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη των
συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου
των εκπαιδευτικών με στέρεα εργαλεία και
πρακτικές για την ενίσχυσή τους στην
απεύθυνση των προκλήσεων που θέτουν
τα ζητήματα ισότητας μέσω του
βελτιωμένου κοινωνικού διαλόγου στον
κλάδο των εκπαιδευτικών σε εθνικό,
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το
διετές πρόγραμμα (Δεκέμβριο 2017Νοέμβριος 2019) αποτελεί τη συνέχεια
των εργασιών που έχει κάνει η ETUCE και
οι οργανώσεις μέλη της σε ζητήματα
ισότητας με στόχο αφενός την ενημέρωσή
του Πλάνου Δράσης της που είχε
δημοσιεύσει το 2010 αλλά και αφετέρου
την προώθηση στέρεων πολιτικών σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν ερευνητικά
έργα όπως η online έρευνα για τη συλλογή

τους και να προτείνουν τους λόγους
δράσης υπέρ της ψήφισης της Σύμβασης
της ΔΟΕ. Στη συνέχεια να διαμοιράσουν
φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα
ακολουθώντας το εργαλείο άσκησης πίεσης
προς τις κυβερνήσεις που προτείνει η ITUC .
Διοργάνωση πορείας ή άλλης δημόσιας
εκδήλωσης στην οποία εκπρόσωποι των
συνδικάτων και άλλα δημόσια πρόσωπο
υποστηρικτικά στην ανάδειξη της έμφυλης
διάστασης θα μιλήσουν υπέρ της
υιοθέτησης ενός δεσμευτικού εργαλείου
από την ΔΟΕ που θα στοχεύει στην
εξάλειψη της έμφυλης βίας στην εργασία.
Τέλος η ITUC προτείνει στα συνδικάτα να
κατεβάσουν και να διαμοιράσουν τα
κείμενα της εκστρατείας των 23 ημερών η
οποία κορυφώνεται στις 8 Μαρτίου ημέρα
της γυναίκας και να ενημερώνουν τη
συνομοσπονδία για τις δράσεις τους με
φωτογραφικό και άλλο υλικό στην
διεύθυνση equality@ituc-csi.org .
Περισσότερα για την εκστρατεία της ITUC
εδώ

πρωτογενούς υλικού από τις οργανώσεις μέλη
της η οποία θα συνδυαστεί με την επεξεργασία
δευτερογενούς υλικού από
προηγούμενες
μελέτες της ETUCE, του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου για την Ισότητα των φύλων (EIGE)
και άλλων οργανώσεων.
Επιπλέον το πρόγραμμα προβλέπει τη
διεξαγωγή workshops σεμιναριακού τύπου στα
οποία θα γίνεται ανταλλαγή πληροφορίας για
τις ορθές πρακτικές αντιμετώπιση της
ανισότητας στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, μέσω
διαφόρων εργαλείων του κοινωνικού διαλόγου,
θα συζητούνται τα αποτελέσματα της online
έρευνας και θα γίνεται ο εμπλουτισμός της με
συγκεκριμένα κατά χώρα στοιχεία, τέλος θα
συλλεχθούν οι προτάσεις των μελών για το νέο
Πλάνο Δράσης της ETUCE.
Περισσότερα εδώ
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Έκθεση της EPSU για τη Διαχείριση Αποβλήτων στην Ευρώπη
και τις νέες θέσεις εργασίας που υπόσχεται η κυκλική οικονομία

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των
χωματερών μειώνεται σε όλη την Ευρώπη εδώ
και πάνω από μια δεκαετία, περίπου το 50%
των αποβλήτων στην ΕΕ εξακολουθούν να
πηγαίνουν σε χωματερές ή να καταλήγουν στη
θάλασσα. Η Ελλάδα μαζί με την Κροατία, την
Μάλτα και την Λετονία είναι οι χώρες όπου
πάνω από το 80% των δημοτικών
απορριμμάτων πηγαίνουν σε χωματερές. Η
ταφή μεγάλης ποσότητας αποβλήτων είναι
γενικά αποδεκτό ότι δεν αποτελεί βιώσιμο
τρόπο διαχείρισης τους όπως δεν είναι η
αποτέφρωση και η ρίψη στις θάλασσες . Η
κυκλική οικονομία — όπου η αξία των
προϊόντων, των υλικών και των πόρων
παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν
περισσότερο, και η παραγωγή αποβλήτων
περιορίζεται στο ελάχιστο - υπόσχονται
υπέρβαση του προβλήματος με την
επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την
αντιμετώπιση των αποβλήτων ως νέα πρώτη
ύλη. Η έκθεση της EPSU και του Ερευνητικού
Ινστιτούτου της PSI (PSIRU) που ανέλαβε τη
συγγραφή της, με
τίτλο “Η διαχείριση
αποβλήτων στην Ευρώπη: καλές θέσεις
εργασίας στην κυκλική οικονομία?’
παρουσιάζει τις τάσεις θετικές και αρνητικές
που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και τους κινδύνους που επιφυλάσσουν για το
δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών
υπηρεσιών και για τον κόσμο της εργασίας.
Εταιρίες όπως η SUEZ και οι πολυεθνικές που
έχουν ηγετική παρουσία στον τομέα της
ανακύκλωσης προωθούνται ως οι πλέον
αρμόδιες να λειτουργήσουν υπηρεσίες
διαχείρισης αποβλήτων προβάλλοντας ως
κύριο επιχείρημα την υπεροχή τους σε
εμπειρία έναντι των Δήμων που υποτίθεται
δεν πληρούν τις προδιαγραφές.
Είναι κρίσιμης σημασίας για τις εταιρίες
αυτές να προβληθούν με αυτό τον τρόπο
ιδιαίτερα σήμερα που η τάση
επαναδημοτικοποίησης υπηρεσιών βρίσκεται
σε άνοδο, επισημαίνει η έκθεση και
συμπληρώνει ότι δεν είναι άνευ σημασίας
ότι στο τελευταίο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ η κυκλική οικονομία αποτέλεσε το
κεντρικό θέμα. Η πολιτική σημασία της
έγκειται επίσης στο ότι δημιουργεί νέους
ορίζοντες κέρδους για τις επιχειρήσεις . Οι

εταιρείες μπορούν πλέον να κερδίζουν διπλά:
από τη διάθεση των αποβλήτων και από την
επαναπωλησή τους για περαιτέρω
επαναχρησιμοποίηση. Η αντιμετώπιση των
αποβλήτων ως πόρων οδηγεί στο κυνήγι του
κέρδους που επηρεάζει και την κατανάλωση.
Ποια είναι όμως τα σημερινά δεδομένα σε
επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής; Η
Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την κυκλική
Οικονομία εκτός από τις προτάσεις μεθόδων
ανακύκλωσης,
επισκευής
και
επαναχρησιμοποίησης προτείνει μέτρα και
για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων
αλλά αυτά είναι περιορισμένα και
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά σ τ ο υς
καταναλωτές ως αποδέκτες της κατάλληλης
εκπαίδευσης. Όμως τα κοινωνικά οφέλη από
τη μετάβαση δεν θα προκύψουν ως δια
μαγείας. Αν δεν προϋποθέτουν μαζί με την
οικονομική και τη δημοκρατική μετάβαση οι
μόνοι ωφελούμενοι θα είναι οι πολυεθνικές
εταιρίες, υπογραμμίζει η έκθεση. Επομένως,
είναι σημαντικό οι εργασιακές διεκδικήσεις
και τα δικαιώματα για καλύτερες συνθήκες
εργασίας να ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά
κείμενα για την κυκλική οικονομία έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των
συλλογικών συμβάσεων, των δικαιωμάτων
κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογικών
ισότητας.
Οι αλλαγές που επίκεινται στην αγορά
εργασίας και οι συνέπειες τους υπερβαίνουν
τον παραδοσιακκό τομέα διαχείρισης
αποβλήτων. Η νέα οικονομία υπόσχεται τη
δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας αλλά
οι συνθήκες αυτών των θέσεων σπάνια
μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Το
Ευρωπαϊκό Πακέτο για την κυκλική οικονομία
στερείται στέρεων προτάσεων για την
προστασία των εργαζομένων από θέσεις
χαμηλής ειδίκευσης και αμοιβών,
με
ανεπαρκείς ή καθόλου προδιαγραφές για την
υγεία και ασφάλειά τους.
Ποιες είναι οι γενικές τάσεις στην διαχείριση
αποβλήτων στην Ευρώπη: η έκθεση
διακρίνει 3 κεντρικές κατευθύνσεις που
επικρατούν σήμερα στον τομέα των
αποβλήτων. Η πρώτη που εξετάζει είναι ο
διαχ ωρισ μό ς το μέων π ρ ο μήθεια ς
υπηρεσιών μεταξύ Ιδιωτικού/ Δημόσιου
παρόχου. Συνολικά σε όλη την Ευρώπη είναι
οι δημόσιες αρχές που φέρουν την κύρια
ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών
αποβλήτων. Όλα τα κράτη μέλη λειτουργούν
’έναν συνδυασμό άμεσων ή έμμεσων
υπηρεσιών παροχής της υπηρεσίας όμως η
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι
εμφανέστερη κυρίως στα στάδια της
αποκομιδής και μεταφοράς και όχι τόσο της
διαχείρισης. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών
που παρέχουν οι ιδιωτικές εταιρίες σε αυτή
τη φάση σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατων

ερευνών είναι ότι τόσο με οικονομετρικά μεγέθη
(ανάλυση κόστους οφέλους) όσο και με εμπειρικά
στοιχεία η αποτελεσματικότητά τους δεν
υπερτερεί των δημοτικών υπηρεσιών ενώ μελέτες
εστιασμένες σε διαφορετικά παραδείγματα
χωρών έχουν δείξει ότι η δημόσια διαχείριση είχε
είτε τις ‘ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις.
Μια δεύτερη τάση που εξετάζει η έκθεση είναι
αυτή των ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού
Τομέα) και την πιο διαδεδομένη πρακτική τους
στην Ευρώπη όπου μια ιδιωτική εταιρία
αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει, να οικοδομήσει
ή να λειτουργήσει ένα μέρος ή μια φάση μια
δημόσιας υπηρεσίας (και όχι το σύνολο της
υπηρεσίας όπως συμβαίνει αλλού), με όφελος το
κέρδος που θα αποκομίσει είτε με τις χρεώσεις
των καταναλωτών είτε από την κρατική χορηγία ή
από συνδυασμό και των δύο.
Ήδη από τη δεκαετία του 80 και του 90, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο μπήκαν τα πρώτα νομικά
ερείσματα στις αναθέσεις δημόσιων έργων όπου
οι δημόσιες αρχές απέκτησαν το διαδικαστικό
πλαίσιο
στην
ιδιωτικοποίηση
δημοτικών
υπηρεσιών. Προσθετικά στην αύξηση των ΣΔΙΤ
λειτούργησαν και οι αυξανόμενες πιέσεις για
περιορισμό των δημόσιων δαπανών, με κάλυψη,
διότι οι επενδύσεις μέσω συμπράξεων δεν
καταγράφονταν ως έξοδα στους κυβερνητικούς
ισολογισμούς ή διαφορετικά διατυπωμένο τα ΣΔΙΤ
δεν φαίνονταν να αυξάνουν το δημόσιο χρέος αν
και στην πραγματικότητα οι κυβερνήσεις
συνέχιζαν να πληρώνουν για την επένδυση μέσω
της φορολογίας.
Η Τρίτη τάση που εστιάζει η έκθεση είναι αυτή
της επαναδημοτικοποίησης των υπηρεσιών στον
τομέα αποβλήτων , όπου παρά την αυξανόμενη
παρουσία του ιδιωτικού τομέα, σε αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες , τα τελευταία χρόνια λαμβάνει
χώρα μια αντίθετη εξέλιξη. Στην Ισπανία τη
Γαλλία, το ΗΒ αλλά κυρίως στη Γερμανία όπου η
ιδιωτικοποίηση που εξελισσόταν αυξητικά από τα
μέσα της δεκαετίας του 80, αντιστράφηκε στις
αρχές του 21ου αιώνα όπως ακριβώς συνέβη και
με τον τομέα της ενέργειας της χώρας. Το 2003
36% των γερμανικών
Δήμων παρείχαν
αποκλειστικά δικές τους υπηρεσίες αποκομιδής
οικιακών αποβλήτων. Το 2015 το ποσοστό αυτό
έφτασε σε 46% ενώ ανάλογα μειώθηκαν και τα
ΣΔΙΤ (ιδιαίτερα μετά το 2009). Οι λόγοι για την
επαναφορά των υπηρεσιών αποκομιδής και
διαχείρισης αποβλήτων στον έλεγχο των Δήμων
στη Γερμανία είναι πολλοί όμως ο κυριότερος
ήταν η ανάγκη για ευελιξία και έλεγχο στην
παροχή των υπηρεσιών τους. Όπως επίσης ήταν
τα πλεονεκτήματα σε όρους κόστους-οφέλους, η
εξασφάλιση των θέσεων εργασίας για τις τοπικές
κοινωνίες και το ότι έληγαν πολλές από τις
συμβάσεις με τους ιδιωτικούς παρόχους.
(Δεδομένου ότι η πρόωρη μονομερής λήξη των
συμβάσεων θα κόστιζε ακριβά στους δήμους).
Κατεβάστε την έκθεση εδώ
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Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ για την υπόθεση Novartis και τις μνημονιακές πολιτικές στην υγεία
Δελτίο Τύπου 21/2/2018
Το «σκάνδαλο» Novartis αναδεικνύει τα

συστήματος

αποτελέσματα

νεοφιλελεύθερων

ασφαλιστικών ταμείων. Όλα αυτά τα

πολιτικών που εδώ και χρόνια ασκούνται

χρόνια οι μνημονιακές περικοπές στην

Η

και θέλουν τα Δημόσια Κοινωνικά αγαθά

υγεία, τη φαρμακευτική δαπάνη και τις

απαιτεί:

να

συντάξεις μετέτρεψαν τα φάρμακα από

των

εμπορευματοποιούνται

και

να

ιδιωτικοποιούνται.

είδος

υγείας

πρώτης

πολυτελείας

ανάγκης

για

και

των

σε

είδος

εργαζόμενους

στείλει την Novartis στα δικαστήρια.



Εκτελεστική

Επιτροπή

της

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Να χυθεί άπλετο φως και να υπάρξει
εμπεριστατωμένη και σε βάθος έρευνα

και

για την υπόθεση Novartis, ώστε να

συνταξιούχους.

τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Καμία Δημόσια Αρχή, ούτε η Κυβέρνηση,
ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ούτε ο



Να

επιστραφούν

στα

ασφαλιστικά

ΕΟΦ δεν έκανε οτιδήποτε για να

ταμεία και στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

και

περιορίσει τα υπερκέρδη της Novartis

τα χρήματα των εργαζομένων, που

κοινωνία

και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που

λεηλατήθηκαν από τις κερδοσκοπικές

παρακολουθούμε ένα ακόμη σκάνδαλο,

έχουν ήδη ακολουθήσει άλλες χώρες,

πρακτικές οι οποίες ασκούνταν τόσα

που για χρόνια εξελίσσονταν εις βάρος

όπως η Ιταλία και η Γαλλία, δίνοντας

χρόνια στο χώρο του φαρμάκου.

των εργαζομένων και των ασφαλιστικών

τέλος στην αιμορραγία εκατοντάδων

ταμείων, την ίδια ώρα που με μεγάλη

εκατομμυρίων

ευκολία κόβονταν μισθοί και συντάξεις

ασφαλιστικούς

και

τσέπες των πολιτών.

Οι

εργαζόμενοι

ολόκληρη

η

στο

Δημόσιο

ελληνική

συρρικνώνονταν

ασφαλιστικά

δικαιώματα.
Η κερδοσκοπία της Novartis και των
άλλων

φαρμακευτικών

εταιριών,

συνέβαινε με την ανοχή, αν όχι και με τις
ευλογίες

των

κυβερνήσεων

του

παρελθόντος, και είναι μία από τις αιτίες
της

κατάρρευσης

του

δημόσιου

Η
Εκτελεστική
Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
στηρίζει τη Στάση
Εργασίας
που
προκήρυξε
η
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α
Νοσικομειακών
Γιατρών, ΟΕΝΓΕ για την
Πέμπτη, 1 Μαρτίου
2018, από 11:30πμ έως
τη λήξη της βάρδιας,
με
αφορμή
την
αδικαιολόγητη πολύμηνη καθυστέρηση
δημοσίευσης της απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας που
δικαιώνει την προσφυγή της ΟΕΝΓΕ
(σύμφωνα με πληροφορίες της) ενάντια
στις μνημονιακές περικοπές του ιατρικού
μισθολογίου του 2012.
Η προσφυγή εκδικάστηκε στις 2

ευρώ

από

οργανισμούς



τους
και

δημιουργηθεί

Εθνική

Φαρμακοβιομηχανία

κρατική

φαρμακαποθήκη.

τις

Ακόμη και σήμερα η ελληνική
κυβέρνηση, ενώ επιβάλλει συνεχώς
μειώσεις στις συντάξεις και αυξήσεις στη
συμμετοχή των ασφαλισμένων στα
φάρμακα, για να σώσει δήθεν το
ασφαλιστικό σύστημα, επιτρέπει να
ληστεύεται
η
μεγάλη
κοινωνική
πλειοψηφία από τις πολυεθνικές του
φαρμάκου, όταν άλλες χώρες έχουν ήδη

Να



Να στηριχθεί και να στελεχωθεί ο ΕΟΦ
με κριτήριο τον πλήρη έλεγχο των
φαρμάκων για την προστασία των
ασθενών.



Δημόσια δωρεάν Υγεία και Περίθαλψη
με επαρκή χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: adedy.gr

(Πανεπιστημίου 47-49), στις 12:30μμ με
αιτήματα:

Να δημοσιευτεί άμεσα η απόφαση
Ανάκτηση των μισθολογικών
απωλειών.

Δεκεμβρίου του 2016.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη των
Ομοσπονδιών – μελών της του
λεκανοπεδίου αλλά και Πρωτοβάθμιων
Συλλόγων να πάρουν μέρος στην
παράσταση διαμαρτυρίας στο ΣτΕ
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