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Η φτώχεια εντός της εργασίας αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη:

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης
και Εργασίας

Οι φτωχοί εργαζόμενοι αποτελούν
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού
στην ΕΕ. Τα πιο πρόσφατα
στοιχεία της έκθεσης του
Eurofound δείχνουν 10% των
εργαζόμενων στην Ευρώπη να
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

Ένας από τους
κεντρικούς
στόχους
της
στρατηγικής
« Ε υ ρ ώ π η
2020» είναι η
μείωση μέχρι
το 2020 του πληθυσμού που
βρίσκεται στα όρια της φτώχειας
κατά 20 εκατομμύρια.
Η στρατηγική θέτει σε αυτή την
κατεύθυνση την μείωση της
ανεργίας,
ως
βασικός
αντισταθμιστικός
παράγοντας
στην αντιμετώπιση της φτώχειας.
Ως εκ τούτου η αντιμετώπιση των
υψηλών ποσοστών ανεργίας
εστιάζει στην ανάγκη επενδύσεων
σε δεξιότητες και στην κατάρτιση,
στον εκσυγχρονισμό της αγοράς
εργασίας, και στην κοινωνική
προστασία. Παρόλα αυτά, και

όπως επιβεβαιώνεται από νέα
στοιχεία, η είσοδος στη αγορά
εργασίας δεν εγγυάται την
πρόληψη του κινδύνου φτώχειας
με δεδομένο ότι ακόμη και πριν
την κρίση η Ευρώπη είχε ένα
σεβαστό
ποσοστό
φτωχών
εργαζόμενων.
Οι
αριθμοί
επιβεβαιώνουν
την
ανάγκη
πολιτικών για αμοιβές ικανές να
εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή
διαβίωση και την αποτροπή του
κινδύνου φτώχειας. Επιπλέον η
ανάδυση του κινδύνου της
φτώχειας εντός της εργασίας
χρίζει εστιασμένης προσοχής
λόγω της ανισοκατανομής της
μεταξύ των κρατών μελών:
σύμφωνα με την έκθεση της
Επιτροπής για την Κοινωνική
Προστασία (2016), η φτώχεια
εντός της εργασίας αποτελεί
πρόκληση στη Γερμανία, την
Ελλάδα,
την
Ιταλία,
το
Λουξεμβούργο, την Ισπανία και
την Ρουμανία.
Το 2014 ο κίνδυνος φτώχειας
εντός
της
εργασίας,
στις

Δωρεάν
online,
Συνδικαλιστική
Επιμόρφωση
στις
Στρατηγικές
για
Δίκαιους Μισθούς,
για στελέχη και
μέλη οργανώσεων,
ερευνητές
και
εμπειρογνώμονες
στο διεθνές εργασιακό πεδίο.
Τα σεμινάρια διοργανώνονται από την
Διαδικτυακή Ακαδημία του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου για την εργασία που
λειτουργεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας .

περ ι σσ ότ ερ ες
χ ώρ ες ,
ή ταν
υψηλότερος από ό, τι το 2007. Οι
μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν
στην Εσθονία (4%), στη Βουλγαρία
(3,3%) και στη Γερμανία (2,4%) Από
την άλλη όμως η Βουλγαρία και η
Εσθονία είχαν ιδιαίτερα μεγάλες
αυξήσεις στο διάμεσο καθαρό
εισόδημα μεταξύ 2007 - 2014.
Σε χώρες όπως η Ελλάδα και η
Ιρλανδία, όπου η φτώχεια εντός της
εργασίας ήταν χαμηλότερη το 2014
από ό, τι το 2007, αυτό είναι
αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης
των μέσων εισοδημάτων και όχι
κάποιας
βελτίωσης
της
εισοδηματικής κατάστασης των
φτωχιών εργαζόμενων. Έτσι, ενώ η
παραμονή στην εργασία αποτελεί
σημαντικό
αντισταθμιστικό
παράγοντα
στο δείκτη
του
σχετικού
εισοδήματος,
το
πραγματικό επίπεδο διαβίωσης των
εργαζόμενων έχει μειωθεί με τρόπο
παρόμοιο όπως για ολόκληρο τον
πληθυσμό.
Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Τα σεμινάρια για τις Στρατηγικές Δίκαιων
Μισθολογικών Συστημάτων στο παγκόσμιο
οικονομικό περιβάλλον προσφέρουν μεταξύ
άλλων τη δυνατότητα διεθνούς δικτύωσης,
απόκτησης θεωρητικών και πρακτικών
δεξιοτήτων στα οικονομικά των μισθών,
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σε
θέματα κατώτατων μισθών και στις
στρατηγικές διεκδίκησης δίκαιων
μισθολογικών συστημάτων .
Οι εγγραφές στα σεμινάρια είναι δωρεάν
(εδώ) ενώ προσφέρεται η δυνατότητα
απλής πιστοποίησης συμμετοχής ή
πανεπιστημιακής πιστοποίησης (με χρέωση
29€ και 49€ αντίστοιχα) μετά από επιτυχία

Βασικά
πορίσματα
έκθεσης είναι:

της

 Στα

περισσότερα κράτη
μέλη η αύξηση των ποσοστών
άτυπης
απασχόλησης
συνδέεται άμεσα με την
αύξηση
των
ποσοστών
φτώχειας εντός της εργασίας.

 Οι φτωχοί/ες εργαζόμενοι/
ες
έχουν
χαμηλότερα
επίπεδα αντικειμενικής και
υποκειμενικής
ευεξίας,
αντιμετωπίζουν πιο συχνά
προβλήματα στέγασης, και
έχουν χαμηλότερα επίπεδα
κοινωνικότητας από τον
υπόλοιπο πληθυσμό .

 Τα

περισσότερα κράτημέλη
δεν
λαμβάνουν
απευθείας μέτρα για την
αντιμετώπιση της φτώχειας
εντός της εργασίας.

 Ενώ οι επαρκείς κατώτατοι
μισθοί αποτελούν βασικό
πυλώνα σε όλα τα μοντέλα
κοινωνικής προστασίας, είναι
εξίσου σαφές ότι η στόχευση
στο ελάχιστο εισόδημα των
νοικοκυριών αντανακλά με
μεγαλύτερη ακρίβεια την
κατάσταση των φτωχών
εργαζόμενων.

στο online τεστ .
Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 24
Οκτωβρίου και ανα βδομάδα θα ξεκινάει ένα
καινούριο κεφάλαιο μαθημάτων ενώ οι
συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα
οποιαδήποτε στιγμή να επανέλθουν σε
προηγούμενα μαθήματα. Το πρώτο
κεφάλαιο. Η Πολιτική Οικονομία των
Μισθών θα διαρκέσει από 24-Οκτ. έως 1Νοεμ. 2017.
Το δεύτερο κεφάλαιο Ο ρόλος των
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων θα διαρκέσει
από 2 έως 8 Νοεμ. 2017.
Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ
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Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση το 2017: ΔΤ της Διεθνούς Εκπαιδευτικών
δρόμο ακόμα για την αντιμετώπιση της ανισότητας των
φύλων» . Δεν πρέπει να υπάρχουν απροσπέλαστες περιοχές
για τα νέα αγόρια και κορίτσια ώστε να μπορούν να
αναπτύσσουν ισότιμα το δυναμικό τους» τόνισε ο ΓΓ της ΕΙ
van Leeuwen.
Και παρόλο που τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κορίτσια είναι
πολύ πιο πιθανό να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από ότι
τα αγόρια, οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
έχουν καλύτερες επιδόσεις στην αγορά εργασίας, τόσο στο
είδος της απασχόλησης όσο και στους μισθούς από ότι οι
γυναίκες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Με την έκδοση της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ για την
εκπαίδευση στον κόσμο το 2017 και την παράθεση νέων
στοιχείων για τα μεγέθη της (χρηματοδότηση, συνθήκες
άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικό
αποτέλεσμα), επιβεβαιώνεται η θέση της Διεθνούς
Εκπαιδευτικών (EI) ότι οι μισθοί μας παραμένουν στάσιμοι
στα χαμηλότερα επίπεδα και ότι το μέγεθος της σχολικής
τάξης επηρεάζει το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Το πλέον αδιάβλητο εύρημα της μελέτης αφορά τους
μισθούς των εκπαιδευτικών: η ανάλυση όλων των στοιχείων
υποδεικνύει ότι εξαιτίας των χαμηλών απολαβών το
επάγγελμα γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστικό για τους
μελλοντικούς επαγγελματίες και ότι αυτή η κατάσταση
οδηγεί αναπόδραστα σε συνεχή γήρανση του προσωπικού.
Τα σημάδια για τα σημερινά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η
εκπαίδευση εντοπίζονται πίσω στο 2008 και στο οικονομικό
μοντέλο αντιμετώπισης της κρίσης. Οι μισθοί των
εκπαιδευτικών είτε περικόπηκαν άμεσα είτε πάγωσαν (το
2013 άγγιξαν το χαμηλότερο μέσο). Και ενώ για ορισμένες
χώρες μπορεί να υπήρξε κάποια βελτίωση, οι μισθοί στην
εκπαίδευση δεν αποκαταστάθηκαν στα προηγούμενα προ
κρίσης επίπεδα και δεν ακολούθησαν μια ισοδύναμη εξέλιξη
με τα επίπεδα των απολαβών άλλων επαγγελμάτων.
Πέρα από τα στοιχεία της έκθεσης που δείχνουν το κόστος
που έχει για το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα η μείωση των
μισθών των εκπαιδευτικών, μία επιπλέον παραδοχή που
κάνει ο ΟΟΣΑ για πρώτη φορά είναι ότι το μέγεθος της
τάξης επηρεάζει επίσης την απόδοση των μαθητών: «τα
στοιχεία δείχνουν ότι οι μικρότερες σε αριθμό παιδιών
τάξεις λειτουργούν καλύτερα, ειδικά για συγκεκριμένες
ομάδες μαθητών, των πιο μειονεκτούντων από άποψη
κοινωνικού υπόβαθρου»
Επιπλέον η έκθεση παρέχει ισχυρά τεκμήρια για τις
συνεχιζόμενες ανισότητες σε σχέση με το φύλο.
“Ορθώς η έκθεση επισημαίνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν πολύ

Η έκθεση δίνει ισχυρά τεκμήρια για την ανάγκη ενίσχυσης
των μειονεκτούντων παιδιών. Συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών προσφύγων, μεταναστών/τριών και αιτούντων
άσυλο.
Μεταξύ των συμπερασμάτων είναι ότι η εκπαίδευση των
γονέων επιδρά πολύ περισσότερο από την ηλικία ή το φύλο
στην δυνατότητα των μαθητών/τριών να συνεχίσουν τις
σπουδές στην τριτοβάθμια και στην μεταπτυχιακή
ερευνητική εκπαίδευση
Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι όσο υψηλότερο το
εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο καλύτερο είναι για την
υποκειμενική αίσθηση ευημερίας του ατόμου και την
αποφυγή της κατάθλιψης. Επιπλέον τα παιδιά από τα πιο
προνομιούχα περιβάλλοντα σε ότι αφορά την εκπαίδευση
των γονιών, έχουν λιγότερα περιστατικά κατάθλιψης.
Ο ΓΓ της EI εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στόχευση
της έκθεσης στην επίδραση της κοινωνικής αποστέρησης
στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, λέγοντας ότι πολλές
κυβερνήσεις ακόμη και σήμερα αποτυγχάνουν να
ενισχύσουν τους πιο αδύναμους μαθητικούς πληθυσμούς
βοηθώντας τις οικογένειες και τα σχολεία τους .
Πηγή: Education International
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚ ΟΥ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Π. ΦΥΣΣΑ
ΔΤ της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ
4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΦΥΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑ ΖΙ
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει το αντιφασιστικό
κάλεσμα αγώνα και μνήμης στις 16 & 18
Σεπτέμβρη

ακροατήριο, ντυμένος με αντισυστημική προβιά.
Οι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στην επέτειο της
δολοφονίας
του
Παύλου
Φύσσα
πρέπει
να
αποτελέσουν σταθμό και να συσπειρώσουν το
ευρύτερο
δυνατό
αντιφασιστικό-δημοκρατικό
κοινωνικό δυναμικό, που διεκδικεί:
– Την καταδίκη σε ισόβια της εγκληματικής
ναζιστικής Χ.Α. στη δίκη που διεξάγεται.
-Το κλείσιμο των κεντρικών γραφείων της Χ.Α. στη
Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και κάθε ναζιστικής
γιάφκας σε κάθε πόλη και γειτονιά.
-Την ακύρωση των ρατσιστικών πολιτικών .
-Ανοιχτή κοινωνία, ανοιχτά σχολεία, ανοιχτές
πόλεις με ανθρώπινη φιλοξενία και ίσα δικαιώματα
για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τις
οικογένειες και τα παιδιά τους.

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας και ο ελληνικός
λαός παρακολουθούν εδώ και χρόνια τη δίκη
της
εγκληματικής
ναζιστικής
οργάνωσης
“Χρυσή Αυγή” (Χ.Α.), που βρίσκεται σε μια
κρίσιμη φάση διεξαγωγής της, ενώ είναι
πάνδημο το αίτημα καταδίκης της Χ.Α. ως
εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, και το
κλείσιμο των γραφείων-ορμητηρίων της σε
κάθε πόλη και γειτονιά.
Βρισκόμαστε
μπροστά
σε
μια
παγκόσμια
αντιπροσφυγική- αντιμεταναστευτική πολιτική
που εκτείνεται από το Σάρλοτσβιλ, μέχρι και
την Ευρώπη.
Είναι
ανάγκη
να
εκφραστεί
μαζικά
και
αποφασιστικά
η
αντίδραση
και
του
οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος, με
την κινητοποίηση των εργαζομένων, ενάντια σε
μια πολιτική που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό
για την αποθράσυνση των νεοναζί και την
αύξηση
των
κρουσμάτων
ρατσιστικών
επιθέσεων.
Οι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις αποτελούν
σημαντικό σταθμό του κοινού αγώνα ντόπιων,
προσφύγων και μεταναστών ενάντια στους
πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
που δημιουργουν νέα κύματα ξεριζωμένων
ανθρώπων, καθώς και ενάντια στη μνημονιακή
πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης που οδηγεί
σε
εξαθλίωση
και
απελπισία
χιλιάδες
ανθρώπους
καθημερινά
και
θρέφει
τον
φασισμό που ψαρεύει σε θολά νερά πολιτικό

-Το
σταμάτημα
των
πολέμων
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.

και

των

-Την
ανατροπή
της
μνημονιακής
πολιτικής
φτωχοποίησης και εξαθλίωσης όλων μας, ντόπιων,
προσφύγων και μεταναστών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους
εργαζομένους στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών»:
Το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη 2017 , στις 6 μ.μ. στην
Αντιφασιστική Συγκέντρωση και διαδήλωση στο
Σύνταγμα και στην πορεία από τη Βουλή στα
κεντρικά γραφεία της Χ.Α. στη λεωφόρο Μεσογείων.
Τη Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη 2017, στις 5 μ.μ. στη
συγκέντρωση στο χώρο της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα στο Κερατσίνι και στην πορεία μέσα από τις
γειτονιές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας με
κατεύθυνση το Καστράκι όπου θα πραγματοποιηθεί
συναυλία στη μνήμη του Παύλου.
Στηρίζουμε τις δράσεις μνήμης και αγώνα που θα
οργανωθούν από την οικογένεια του Παύλου
Φύσσα, καθώς και από τοπικούς φορείς στο
Κερατσίνι και την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά
για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου.
Πηγή: adedy.gr
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