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Σαββάτο 18 Απριλίου 2015: Παγκόσμια Ημέρα Δράσης: Οι άνθρωποι και ο πλανήτης πάνω από τα κέρδη!
Παγκόσμια έκκληση για δράση κατά των συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου και των επενδυτικών συνθηκών: Διεθνής
καμπάνια «Global Call to Action to Defeat Free Trade and
Investment Treaties»
36 φορείς καλούν σε
δράση ενάντια στις
ληστρικές/
εμπορικές
συμφωνίες TTIP CETA
TISA το Σάββατο 18
Απριλίου στο Σύνταγμα.
Ακολουθεί το κείμενο
κάλεσμα στα ελληνικά:
«Οι άνθρωποι και ο
πλανήτης πάνω από τα
κέρδη!»
«Εμείς, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι αγρότες, η νεολαία, οι γυναίκες,
τα κινήματα ιθαγενών και ακτιβιστών από όλο τον κόσμο,
καλούμε στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης της 18ης Απριλίου
2015 κατά του ελεύθερου εμπορίου και των επενδυτικών
ευκαιριών και υπέρ της προώθησης μιας οικονομίας που να
λειτουργεί για την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη.
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι μυστικές συμφωνίες εμπορίου και
επενδύσεων, που προωθούνται από εταιρείες και κυβερνήσεις,
θίγουν τα δικαιώματα μας και το περιβάλλον.
Στο ίδιο διάστημα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα κοινά,
για να υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας μας, για τα εδάφη

μας και τη τροφή μας, για την ελευθερία του διαδικτύου και για
να διεκδικήσουμε εκ νέου τη δημοκρατία. Στην πορεία, έχουμε
μεγαλώσει ως κίνημα, έχουμε κάνει τη φωνή μας να ακουστεί
και είχαμε νίκες.
Μαζί, μπορούμε να
σταματήσουμε
τις
συμφωνίες που είναι υπό
διαπραγμάτευση και να
αντιστρέψουμε
τις
αρνητικές επιπτώσεις των
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ω ν
συμφωνιών. Μπορούμε
να προωθήσουμε τις
εναλλακτικές
μας
προτάσεις με βάση τα
ανθρώπινα δικαιώματα
και όχι τα εταιρικά προνόμια.
Καλούμε οργανώσεις, πολίτες, δίκτυα και συμμαχίες ώστε να
συμμετάσχουν στη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας
Δράσης με αποκεντρωμένες δράσεις στις πέντε ηπείρους.
Χαιρετίζουμε τις τακτικές και δράσεις αλληλεγγύης από όλο τον
κόσμο που ευαισθητοποιούν, προσελκύουν και κινητοποιούν
ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο προς ένα νέο εμπορικό και
οικονομικό μοντέλο που λειτουργεί για τους ανθρώπους και τον
πλανήτη.»
Περισσότερα στη σελίδα https://www.globaltradeday.org/
και για την Ελλάδα http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr/

28 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα μνήμης των εργαζομένων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εργασίας
τους
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)
έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου
«Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την
Ασφάλεια στην Εργασία» για την
αφύπνιση και επικέντρωση του διεθνούς
ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης
ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών. Επιπλέον η ίδια μέρα έχει
καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για τους
εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους
λόγω των επισφαλών συνθηκών
εργασίας.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ:
2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από
εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές
ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.
Σε 270.000.000 υπολογίζονται, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία, τα ετήσια εργατικά

ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά
επαγγελματικών ασθενειών.
440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους
από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από
άσβεστο).
Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15
δευτερόλεπτα, 6.000 κάθε μέρα.
Το συμπέρασμα: Η Εργασία σκοτώνει πιο
πολλούς ανθρώπους απ' ότι οι Πόλεμοι.
H
Συνομοσπονδία
Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) εξέδωσε Δελτίο
Τύπου για την Ημέρα Μνήμης στο οποίο
αναφέρει :
Είναι ημέρα μνήμης για τους 100.000
συναδέλφους που πεθαίνουν κάθε χρόνο
στην Ευρώπη από καρκίνους που
προκαλεί η εργασία τους (κυρίως η
έκθεση σε χημικά) θάνατοι που θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
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28 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα μνήμης των εργαζομένων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εργασίας
τους
Επιπλέον αναφέρει το ΔΤ «..είναι ημέρα την αναθεώρηση της σχετικής βελτίωσης της καταλληλότητας και της
καταγγελίας της στάσης της Ευρωπαϊκής «γραφειοκρατίας» (βλ. Πρόγραμμα αποδοτικότητας του κανονιστικού
Επιτροπής για την καθυστέρηση που
πλαισίου της Επιτροπής (REFIT) εδώ) με
δείχνει στη θέσπιση νομικά δεσμευτικών
αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή μόνον 3
ορίων έκθεσης στις χημικές ουσίες που
χημικά που προκαλούν καρκίνο να έχουν
προκαλούν καρκίνο και εκείνες που είναι
ευρωπαϊκά όρια έκθεσης.
τοξικά επικίνδυνες για την ανδρική και
γυναικεία γονιμότητα και για το έμβρυο.
Ζητάμε από την Επιτροπή να επιβάλλει
άμεσα δεσμευτικά όρια στην έκθεση σε
Η Επιτροπή στον 1,5 χρόνο που έχει
τοξικές ουσίες υπεύθυνες για καρκίνους
καθυστερήσει με την πρόφαση ότι
και επικίνδυνες για τη γονιμότητα και
επισκοπεί γραφειοκρατικά το ζήτημα,
την εγκυμοσύνη .»
είναι υπεύθυνη για το θάνατο 150.000
Κλείνοντας το Δελτίο Τύπου η
εργαζομένων.
Συνομοσπονδία επισημαίνει στα
συνδικάτα ότι η συγκεκριμένη μέρα είναι
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο
μια πολύ καλή ευκαιρία να αναδείξουν
του 2013 μπλόκαρε την αναθεώρηση της
τη συμβολή τους, στα θέματα υγείας και
οδηγίας για τους καρκινογόνους
ασφάλειας στην εργασία.
παράγοντες στην εργασία, με πρόσχημα

ΑΔΕΔΥ: 4ωρη Παναττική Στάση Εργασίας τη Δευτέρα 20/4 ημέρα έναρξης της Δίκης της Χρυσής Αυγής
Δελτίο τύπου — κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ προς τα μέλη της για συμμετοχή στην κινητοποίηση
Δευτέρα 20 Απρίλη: 4ωρη Παναττική
Στάση Εργασίας 7.30 -11.30π.μ.
Συγκέντρωση στις 8.00πμ
στον
Κορυδαλλό
(Γρ.
Λαμπράκη και Χρ. Σμύρνηςγήπεδο Προοδευτικής) και
πορεία στα Δικαστήρια
φυλακών Κορυδαλλού. Τη
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015,
στα
δικαστήρια
του
Κορυδαλλού ξεκινά η δίκη
της Χρυσής Αυγής. Αυτή η
δίκη πρέπει να γίνει χωρίς
την παραμικρή έκπτωση για την
εγκληματική δράση της οργάνωσης των
νεοναζί. Είναι ώρα να καταδικαστούν
οι υπεύθυνοι αυτής της εγκληματικής
συμμορίας, οι δολοφόνοι του Παύλου
Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, οι
τραμπούκοι της εργοδοσίας που
επιτέθηκαν δολοφονικά στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα,

οι ρατσιστές που επιτέθηκαν στους
Αιγυπτίους ψαράδες, αλλά και σε

εκατοντάδες μετανάστες, αγωνιστές
κ ιν η μά τ ων ,
Εβ ρα ίου ς,
Ρ ο μά,
ομοφυλόφιλους και ανάπηρους.
Απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στη
δράση των φασιστικών συμμοριών και
να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων των
μηχανισμών του κράτους, που
δημιούργησαν το έδαφος για να
συνεχίζουν οι νεοναζί τις επιθέσεις

τους. Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα πλαίσια της έναρξης της
καμπάνιας συνδικάτων και
αντιρατσιστικών οργανώσεων
για την καταδίκη των νεοναζί,
συνδιοργανώνει τη Δευτέρα,
20 Απριλίου 2015 και ώρα
8:00πμ, κινητοποίηση στα
Δικαστήρια των φυλακών
Κορυδαλλού και κηρύσσει
4ωρη
Παναττική
Στάση
Εργασίας το πρωί της 20
Απριλίου 2015 (7:30-11:30 πμ)
για τη διευκόλυνση της συμμετοχής
των εργαζομένων στο συλλαλητήριο.
Καλεί τις Ομοσπονδίες να οργανώσουν
τη συμμετοχή των μελών τους στην
κινητοποίηση της 20ης Απρίλη. Από την
Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Πηγή: http://adedy.gr/
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Μισθοί και ωριαίο κόστος εργασίας στην Ευρώπη: Δημοσιοποίηση στοιχείων από την Eurostat
για το 2014
Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην ΕΕ-28, για το 2014 — στο σύνολο της οικονομίας εκτός της Δημόσιας Διοίκησης υπολογίζεται στα 24,60 ευρώ και στα 29,20 ευρώ στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ-18). Οι αριθμοί αφορούν το συνολικό κόστος,
δηλαδή μισθούς και εργοδοτικές εισφορές. Ωστόσο, όπως σημειώνεται και από την Eurostat ο μέσος όρος κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όπου το εύρος του ωριαίου κόστους κυμαίνεται από 3,80 ευρώ
και φτάνει μέχρι και τα 40,30 .

Μέσο ωριαίο κόστος εργασίας (σε €, το 2014)
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Όσον αφορά τις καθαρές ετήσιες αποδοχές (μετά τις κρατήσεις και εισφορές) ενός τυπικού ευρωπαίου εργαζόμενου
στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά, κυμάνθηκαν από 3 899 ευρώ στη Βουλγαρία έως 38 254 ευρώ στο Λουξεμβούργο.
Το δύο κράτη μέλη κατέγραψαν και το χαμηλότερο (4 328 ευρώ) και υψηλότερο (52 041 ευρώ) αντίστοιχα μέσο στις
καθαρές αποδοχές αντίστοιχα για ένα παντρεμένο ζευγάρι με ένα μόνο εργαζόμενο και δύο παιδιά .

Μέσες ωριαίες αποδοχές (σε €, το 2014)
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* Τα στοιχεία για την Ελλάδα παρουσιάζονται μόνο ως συνολικό κόστος (βλ. προηγούμενο γράφημα)

