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Ιδιωτικοποίηση των προσφυγικών & μεταναστευτικών παροχών:
Η συνεχής απεμπλοκή του κράτους από υπηρεσίες πρώτης ανάγκης

Η «αγορά της μετανάστευσης», ένας
επιχειρηματικός τομέας με συνεχή
άνθηση σε ολοένα και περισσότερα μέρη
του κόσμου αλλά με μακριά παράδοση
στις αγγλοσαξονικές χώρες, εξαπλώνεται
παράλληλα με την συνεχή ανάληψη της
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών
από διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Η νέα έρευνα της PSI διενεργήθηκε με την
συνεργασία της EPSU και προσβλέπει
τόσο στην ενημέρωση των δράσεων των
δύο οργανώσεων, επιρροής των
πολιτικών
διαχείρισης
του
μεταναστευτικού ζητήματος σε διεθνές
και ευρωπαϊκό πεδίο, στοχεύοντας στην
κινητοποίηση και ενδυνάμωση των
συνδικαλιστικών φορέων στον αγώνα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των
δημόσιων υπηρεσιών η οποία ευδοκιμεί
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, στις
πλάτες των μεταναστών και των
προσφύγων.
Κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας που
δημοσιεύει η PSI είναι ότι οι κυβερνήσεις

Στις 20 Δεκεμβρίου οι Οικονομικοί και
Κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην τελετή
υπογραφής Ευρωπαϊκής συνεργασίας με
θέμα την ένταξη των προσφύγων στις
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.

(Από το ΔΤ της ETUC, η δήλωση του ΓΓ,
Luca Visentini) «Είναι σημαντικό να

αντί
να
δημιουργούν
νέες,
‘εξειδικευμένες’ υπηρεσίες για τους/τις
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,, ΄θα
έπρεπε να επενδύουν στο ανθρώπινο
δυναμικό και σε υλικούς πόρους στις
δημόσιες υπηρεσίες εξασφαλίζοντας
πλήρη πρόσβαση για όλους/όλες,
ελεύθερες από διακρίσεις και
ρατσιστικούς φόβους. Ιδιαίτερη αναφορά
γίνεται στους παιδικούς πληθυσμούς
όπου όπως τονίζει η μελέτη αποτελούν το
50% των προσφύγων και των ατόμων που
εκπατρίζονται με βίαιο τρόπο. Κάθετα
ενάντια στα κέντρα κράτησης των
μεταναστευτικών / προσφυγικών
πληθυσμών οι PSI και EPSU τονίζουν ότι
πάνω από 500 χιλιάδες ζουν σε συνθήκες
εγκλεισμού εντός της Ευρώπης. «Οι
εταιρίες στις οποίες ανατίθενται μέσω
διαγωνισμών οι υπηρεσίες κράτησης
είναι πολύ συχνά οι ίδιες που
εμπλέκονται στην ιδιωτικοποίηση των
φυλακών ή άλλων υπηρεσιών
ασφάλειας κυρίως στις αγγλοσαξονικές
χώρες, ενώ σε άλλες χώρες πρόκειται για
εταιρίες
με
παρελθόν
στην
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής
φροντίδας. Σε κάθε περίπτωση όπως
δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας «αυτό
που συμβαίνει είναι μια σοβαρή έλλειψη
διαφάνειας στην ανάθεση και στα
κριτήρια των διαγωνισμών που
υπονομεύουν την ικανότητα των
δημόσιων φορέων να διαχειρίζονται τις

εξασφαλίσουμε τρόπους ενσωμάτωσης
που θα περιλαμβάνουν και δεν θα
διαχωρίζουν τους προσφυγικούς και
αιτούντες άσυλο πληθυσμούς στην αγορά
εργασίας και στην κοινωνία. Η ETUC
εκφράζει την ανησυχία της για τη διαμάχη
μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων στη μεταναστευτική πολιτική, σε
μια εποχή που εκατομμύρια άνθρωποι
εντός της ΕΕ παραμένουν χωρίς προστασία
ακόμη και εκεί που το διεθνές δίκαιο το
επιβάλει. Η συνεργασία με αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών μελών και η εφαρμογή
του συστήματος ποσοστώσεων

συμβάσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές
εξασφαλίζονται με την χαμηλότερη
προσφορά». Η έρευνα καταλήγει ότι για τον
ιδιωτικό τομέα η παγκόσμια μεταναστευτική
και προσφυγική κρίση αποτελεί ευκαιρία για
μεγάλες επιχειρήσεις την οποία στηρίζουν
εκμεταλλευόμενες τις νέες δυνατότητες που
προσφέρονται μέσω των Διεθνών
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των
πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών, άλλων
διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων όπως η
Frontex και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο.
Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ασύλου
συνδέεται με τη δημιουργία απομονωμένων
κέντρων όπου οι αιτούντες άσυλο δύσκολα θα
καταγγείλουν τις
περιπτώσεις
κακομεταχείρισης τους, απομακρυσμένοι/ες
από κυβερνητικούς φορείς και δυνατότητες
δημόσιας στήριξης. Επίσης οι εξελίξεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ανάθεσης των ευθυνών
ασύλου σε τρίτες χώρες όπως η Τουρκία και η
Λιβύη θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Τα στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας στις
ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες όπου οι
εργαζόμενοι/ες σε αυτές είναι πολύ συχνά
χωρίς την στοιχειώδη ειδίκευση και
επιμόρφωση, με τις χαμηλότερες των αμοιβών
και σε συνθήκες που ως αποτέλεσμα έχουν
υπηρεσίες που αντίκεινται στον σεβασμό
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και του ήθους
του δημόσιου τομέα.
Κατεβάστε την έκθεση εδώ

κατοχυρώνονται στο πρωτογενές και στο
παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Donald
Tusk, ως πρόεδρος ενός ευρωπαϊκού θεσμού
θα πρέπει να ενισχύσει τον σεβασμό στο
γράμμα και το πνεύμα του ευρωπαϊκού
δικαίου από τα κράτη μέλη... Οι προκλήσεις
που θέτει το ζήτημα της μετανάστευσης στην
Ευρώπη μπορούν να απαντηθούν μόνο αν
όλες οι χώρες εφαρμόσουν μια κοινή
μεταναστευτική και πολιτική ασύλου. Τα
εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι
σύνορα για όλα τα κράτη μέλη όπως και η
ευθύνη για παροχή βοήθειας σε εκείνους/ες
που ζητούν διεθνή προστασία.” Πηγή: ETUC
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Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018
Κριτικές παρατηρήσεις από τον Ηλία Ιωακείμογλου
(Κεντρικά συμπεράσματα από το κείμενο κριτικών παρατηρήσεων
και ανάλυσης των βασικών δεδομένων που εισάγει ο
προϋπολογισμός του 2018. Την σύνταξη του κειμένου ανέθεσε το
ΚΠ στον οικονομικό αναλυτή Ηλία Ιωακείμογλου. Ολόκληρο το
κείμενο εδώ)
Για ένα ακόμη έτος, ο κρατικός προϋπολογισμός θα έχει υφεσιακά
αποτελέσματα καθώς οι πρωτογενείς δαπάνες του δημοσίου θα
παραμείνουν πρακτικά αμετάβλητες ενώ οι άμεσοι και οι έμμεσοι
φόροι θα αυξηθούν κατά 478 και 473 εκατομμύρια ευρώ
αντίστοιχα

Το σύνολο των νέων φορολογικών επιβαρύνσεων θα
προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα 478
εκατομμύρια από τους άμεσους φόρους και τα 473 από
έμμεσους φόρους. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος
προβλέπεται ότι θα ανέλθουν κατά 3,2% (+5,5% για τα φυσικά
πρόσωπα και -3,2% για τα νομικά πρόσωπα).

«Η έντονη δημοσιονομική προσπάθεια των ετών 2010-2018 δεν
είχε ως συνέπεια μόνο την μείωση του ΑΕΠ αλλά και την μείωση
του δυνητικού ΑΕΠ, μια μείωση που δείχνει την συρρίκνωση του
παραγωγικού δυναμικού κατά περίπου 20% (διάγραμμα).
Πιο συγκεκριμένα, ενώ κατά το 2008 το μέγιστο προϊόν που
μπορούσε να παράγει η χώρα χωρίς να οδηγείται σε
μακροοικονομικές ανισορροπίες (υψηλό πληθωρισμό, μεγάλα
ελλείμματα στο εξωτερικό εμπόριο ή στο δημοσιονομικό ισοζύγιο)
ανερχόταν σε 240 δισεκατομμύρια ευρώ, το αντίστοιχο μέγεθος
κατά το 2018 θα ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια. Αυτό συνέβη
επειδή επί σειρά ετών ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού
δυναμικού παρέμεινε αχρησιμοποίητο και εν τέλει οδηγήθηκε σε
απαξίωση (με την παύση λειτουργίας είτε επιχειρήσεων είτε
τμημάτων επιχειρήσεων).
Το έτος 2018, όπως εμφανίζεται στον προϋπολογισμό, θα είναι η
απόληξη αυτής της μακράς πορείας ακραίας δημοσιονομικής
προσπάθειας, παρατεταμένης καταβύθισης της παραγωγής σε
πρωτοφανή για καιρό ειρήνης βαθιά ύφεση, και καταστροφής του
1/5 της παραγωγικής ικανότητας (της οποίας η επαναφορά
πιθανότατα θα απαιτήσει μακρά χρονική περίοδο). Ο
προϋπολογισμός του 2018 δείχνει ότι θα συνεχιστεί και κατά το
επόμενο έτος η διαδικασία της καταστροφής αυτής, που μέχρι
στιγμής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως “δημιουργική
καταστροφή” αλλά απλώς ως καταστροφή παραγωγικής
ικανότητας και εργατικού δυναμικού (το οποίο είτε καταστρέφεται,
χάνει δηλαδή τις ικανότητές του λόγω της παρατεταμένης
ανεργίας, είτε μεταναστεύει μαζικά).

Οι κοινωνικές επιπτώσεις του προϋπολογισμού 2018
Ο προϋπολογισμός του 2018 ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι της
συνεχούς επιβάρυνσης των εργαζομένων με φόρους και της
αποδιάρθρωσης του κοινωνικού κράτους. Οι κυριότερες αλλαγές
που εισάγει είναι οι εξής:

Διάγραμμα: Δυνητικό ΑΕΠ και δημοσιονομική προσπάθεια (20052018, για το 2018 πρόβλεψη προϋπολογισμού).

Νέες καθαρές περικοπές θα υπάρξουν στις δαπάνες για μισθούς,
συντάξεις, ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία, οι
οποίες θα μειωθούν κατά 3,3% έναντι του 2017
Οι δαπάνες για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία
θα μειωθούν κατά 7,6% (περίπου 1,6 δισ. ευρώ).
Σε διεθνή σύγκριση, το ποσοστό των έμμεσων φόρων στο σύνολο
των εσόδων της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι σε πολύ υψηλό
επίπεδο. Αυτό σχετίζεται και με τον πολύ υψηλό ΦΠΑ. Η αύξηση
των έμμεσων φόρων ενισχύει την αναδιανομή του εισοδήματος
προς όφελος των υψηλών εισοδημάτων έναντι των χαμηλών, και
επιπλέον έχει αρνητική μακροοικονομική επίπτωση.
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27 χρόνια από τη δολοφονία του Ν. Τεμπονέρα
Συγκέντρωση στις 9/1 στην Πάτρα
ΔΤ της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ 5/1 :

Ο Τεμπονέρας ζει στους αγώνες μας ενάντια στα
μνημόνια, στη λιτότητα και στην
ανεργία
Στις 8 Γενάρη 1991 δολοφονήθηκε στην
Πάτρα ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας.
27 χρόνια μετά ζει και αγωνιά για
δικαίωση. Όπως ο Πέτρουλας, όπως ο
Λαμπράκης, όπως ο Κομνηνός, όπως ο
Κουμής, όπως ο Φύσσας.
Γιατί όλα αυτά, για τα οποία
θυσιάστηκαν, Λευτεριά, Ειρήνη, Λαϊκή
Κυριαρχία και Κοινωνική Δικαιοσύνη,
παραμένουν αδικαίωτα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο,
τιμώντας τη μνήμη του αγωνιστή Νίκου
Τεμπονέρα, να δώσουν το «παρών» στη
συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν οι
Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ –
ΟΛΜΕ την Τρίτη, 9 Γενάρη 2018 και
ώρα 6:00μμ στο σχολικό συγκρότημα
«ΒΟΥΔ» στην Πάτρα.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τα εργατικά ατυχήματα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τις τελευταίες μέρες έφυγαν από τη ζωή δύο εργαζόμενοι στην
Αυτοδιοίκηση, ο συνάδελφος μας Η.Ζ., εργαζόμενος στον Δήμο
Πεύκης-Λυκόβρυσης, που έδινε τη μάχη από τις 23 Οκτώβρη
όταν και σημειώθηκε το εργατικό “ατύχημα” που του στέρησε
τελικά τη ζωή, καθώς και ο συνάδελφός μας Α.Π., υδρονομέας
στον Δήμο Αμφίπολης Σερρών, που έχασε τη ζωή του την ώρα
που εργαζόταν σε φρεάτιο στην περιοχή της Κρηνίδας.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
Δεν χωράει αμφιβολία ότι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα
που αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, ιδιαίτερα στον χώρο
της καθαριότητας των Δήμων, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο
“σύμπτωσης” ή “κακιάς στιγμής”. Αιτία έχουν και την
εντατικοποίηση της εργασίας, λόγω έλλειψης προσωπικού, τις
ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα κακοσυντηρημένα παλιά
μηχανήματα, τα λειψά έως ανύπαρκτα μέσα προστασίας, την
εγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων για την αυστηρή
εφαρμογή των νομοθετημένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
για τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα
μπορούσε να έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Υπεύθυνες είναι και
οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και πολλών δημοτικών

Το κάλεσμα της ΟΛΜΕ, στη συγκέντρωση
27 χρόνια μετά… Ο Νίκος Τεμπονέρας ΖΕΙ
Στους αγώνες του λαού και της νεολαίας
Για ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο για
όλα τα παιδιά χωρίς διαχωρισμούς και
διακρίσεις
Για ανατροπή των μνημονιακών
πολιτικών
Για αύξηση των δαπανών για την παιδεία
Για μόνιμους μαζικούς διορισμούς
Για αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ελευθερία
Συγκέντρωση – Διαδήλωση
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, ώρα 6:00 μμ
Στο σχολικό συγκρότημα «ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ»
(ΒΟΥΔ – ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ – ΠΑΤΡΑ)

αρχών. Υπεύθυνο είναι και το σύστημα που βλέπει ως κόστος
την υγιεινή και ασφάλεια, ως κόστος την ανανέωση
μηχανημάτων και υποδομών και θυσιάζει τις ζωές των
εργαζομένων. Τα εργατικά “ατυχήματα” είναι εργοδοτικά
εγκλήματα.
Η ΕΕ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαιτεί τον
εξοπλισμό των υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων με νέα
μηχανήματα, νέες υποδομές και πλήρη συστήματα
ασφαλείας. Απαιτεί επίσης, να κατοχυρωθεί η μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους, καθώς και ανθρώπινα κανονικά
ωράρια. Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα
των δήμων. Να σταματήσουν να κυκλοφορούν σαράβαλα,
υπερφορτωμένα και με φθαρμένα ελαστικά οχήματα.
Θα πρέπει, τέλος, να σταματήσει η προσπάθεια απαξίωσης
του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με
ευσυνειδησία επιτελεί τα καθήκοντα του, να μπει οριστικό
φρένο
στην
εντατικοποίηση
της
εργασίας,
να
πραγματοποιηθούν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και να μην εκχωρηθεί καμία αρμοδιότητα των
υπηρεσιών στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.
(ΔΤ 4/1/2018, Πηγή: ΑΔΕΔΥ)
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