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Οι προτάσεις της PSI στη Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
(Από την ανακοίνωση της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών)
Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων
Εθνών κατά τη διάρκεια της 26ης συνεδρίασης, τον Ιούνιο
του 2014, υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο
αποφάσιζε “την ίδρυση ανοιχτής
διακυβερνητικής ομάδας εργασίας με
αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα,
σκοπός της οποίας θα ήταν να επεξεργαστεί
μία νομικά δεσμευτική σε διεθνές επίπεδο
οδηγία, για τον έλεγχο της δράσης των
πολυεθνικών εταιριών και επιχειρηματικών
φορέων”.
Η οπτική ήταν ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα
είχε τη δυνατότητα να περιορίζει τις
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
παγκόσμιο επίπεδο, να δώσει ένα τέλος στην αυθαιρεσία
και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη προσφυγή των
θυμάτων σε ένδικα μέσα.
Μετά την πρώτη συνεδρίαση της ανοιχτής ομάδας
εργασίας, τον Ιούλιο του 2015, η ομάδα παρουσίασε
έκθεση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(κατεβάστε την έκθεση εδώ) και αποφάσισε μια επόμενη
συνεδρίαση εντός του 2016 η οποία επίσης θα είχε ως
αντικείμενο
«τον
εποικοδομητικό
διάλογο
στο
περιεχόμενο, την οπτική και τη μορφή του μελλοντικού
διεθνούς εργαλείου».
Η Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI) έχει καταθέσει, ήδη
από τον Ιούνιο του 2015, ως ενεργό μέλος της διεθνούς

εκστρατείας για τη διάλυση της εξουσίας και της
ασυδοσίας των πολυεθνικών, γραπτή συνεισφορά στις
προτάσεις για τον σκοπό και την κατεύθυνση που πρέπει
να έχει ένα τέτοιο διεθνές εργαλείο.
Μεταξύ των 8 προτάσεων που κατέθεσε η
PSI, είναι:
Να επικεντρωθεί στον έλεγχο των
πολυεθνικών εταιριών (TNC) οι οποίες
έχοντας τη δυνατότητα να λειτουργούν
μέσω θυγατρικών, υπεργολάβων, και
δικαιοδόχων τοπικών επιχειρήσεων, που
συχνά παρουσιάζονται ως δήθεν
ανεξάρτητες αλλά εκ των πραγμάτων είναι
υπό τον έλεγχό τους, καθίσταται δύσκολο
να ελεγχθούν για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που απορρέουν από τις δραστηριότητές τους.
Να καθιστά νομικά δεσμευτική την υποχρέωση των
κρατών να προστατεύουν από παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που διαπράττονται από τις πολυεθνικές με
νομοθεσία που θα έχει ακόμη και εξωεδαφικές
υποχρεώσεις στον τομέα αυτό.
Να επαναβεβαιώνει την ιεραρχική υπεροχή των κανόνων
για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των εμπορικών και
επενδυτικών συμβάσεων και συμφωνιών και να την
ενισχύσει με συγκεκριμένες δεσμεύσεις των κρατών.
Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο των προτάσεων .

Το πνεύμα αντίστασης στη CETA πέρασε στο Άμστερνταμ
Το Άμστερνταμ στο πνεύμα αντίστασης στη CETA (τη
Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου
ανάμεσα στην Ε.Ε και στον
Καναδά) που έπνευσε από τη
Βαλονία με την μη έγκριση της
συμφωνίας
από
την
περιφερειακή κυβέρνηση της,
καθώς και την εναντίωση στις
TTIP (εμπορική συμφωνία μεταξύ
ΕΕ και ΗΠΑ) και TISA, έστειλε
ηχηρό μήνυμα κατά τη διάρκεια
μεγάλης διαδήλωσης στις 22/10.
Χιλιάδες διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ του
πρωθυπουργού της Βαλονίας Paul Magnette και με το

σύνθημα «όλοι μαζί!» εξέφρασαν την αντίθεση τους στις
διατλαντικές
συμφωνίες
εμπορίου, παρουσία μελών της
EPSU, ολλανδικών συνδικάτων,
εκπροσώπων περιβαλλοντικών
οργανώσεων και άλλων ομάδων
για τα κοινωνικά δικαιώματα
Ο Γενικός Γραμματέας της EPSU
στην ομιλία του επανέλαβε τους
κινδύνους που επιφυλάσσουν οι
συμφωνίες αυτές για τις δημόσιες
υπηρεσίες, τη δημοκρατία και τα
εργασιακά δικαιώματα.
Πηγή: epsu.org
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Έκθεση ορόσημο του ΟΗΕ για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και
συνεταιρίζεσθαι
Η
Δι εθ νή ς
Σ υ νδ ι κα λι σ τ ι κ ή
Συνομοσπονδία
(ITUC)
σε
α να κοί νωσ ή
τ ης
γι α
τ ην
Συνδιάσκεψη των ΗΕ στη Ν. Υόρκη
στις 20/10, δημοσιεύει την
έκθεση που παρουσίασε ο
Ο ρ γ α ν ι σ μό ς
για
τα
δικαιώματα στις ελευθερίες
συμμετοχής και συνάθροισης
με βάση τα αποτελέσματα
καλεί τις κυβερνήσεις να
αναλάβουν συγκεκριμένες
δράσεις
“Ο κόσμος μας και η
παγκοσμιοποιημένη
οικονομία του αλλάζουν με
αστραπιαίους ρυθμούς και
είναι κρίσιμο τα εργαλεία
που χρησιμοποιούμε για την
προστασία των εργασιακών
δικαιωμάτων
να
προσαρμόζονται το ίδιο
εύκολα.
“Ένα πρώτο βήμα προς αυτή
τη κατεύθυνση είναι να
καταργήσουμε
την
αναχρονιστική και τεχνητή
διάκριση
μεταξύ
εργασιακών
και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τα εργασιακά δικαιώματα είναι
ανθρώπινα δικαιώματα, και η
δυνατότητα άσκησής τους στους
χώρους
δουλειάς
αποτελεί
προαπαιτούμενο και αναγκαία
συνθήκη ώστε οι εργαζόμενοι να
μπορούν να απολαμβάνουν μια
σειρά από άλλα δικαιώματα, είτε
οικονομικά,
είτε
κοινωνικά,
πολιτισμικά και πολιτικά.”
Στα συμπεράσματα της έκθεσης
υπογραμμίζονται μεταξύ άλλων τα
εξής :
Οι εργαζόμενοι/ες έχουν πολύ
μικρότερη δυνατότητα επιρροής
στην αλλαγή των συνθηκών που

σ υμβ ά λλουν
σ τη
φτώχει α ,
τροφοδοτούν ανισότητες και
περιορίζουν τη δημοκρατία.
Εκατομμύρια εργαζόμενοι και

προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
“Εκατομμύρια
εργαζόμενοι/ες
στερούνται το δικαίωμα να
οργανώνονται και το δικαίωμα
σε αξιοπρεπή εργασία, τόσο
από τις κυβερνήσεις τους όσο
και μέσω των εργοδοτών τους,
που πολύ συχνά είναι κάποιες
από τις πιο γνωστές εταιρίες
στον κόσμο.” Δήλωσε ο ΓΓ της
ITUC, Sharan Burrow.
Στην έκθεση γίνεται αναφορά
στο ρόλο που έχουν τα
συνδικάτα στο να εντοπίζουν
και να στηρίζουν το εργατικό
δυναμικό
που
ιστορικά
βρίσκεται σε μειονεκτικότερη
θέση, των απασχολούμενων σε
οικιακές
εργασίες,
των
μεταναστών και των άτυπα
εργαζόμενων,
μέσω
της
πλήρους ενσωμάτωσης τους
στα συνδικάτα και στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Κατεβάστε την έκθεση εδώ
Πηγή ituc-csi.org

εργαζόμενες στις παγκόσμιες
αλυσίδες παραγωγής με άτυπες
συνθήκες εργασίας, αποτελούν τις
χειρότερες
περιπτώσεις
καταπάτησης
των
πλέον
στοιχειωδών δικαιωμάτων του
συνέρχεσθαι
και
του
συνεταιρίζεσθαι ιδιαίτερα όπου
υπάρχει
συγκέντρωση
μεταναστευτικού
εργατικού
δυναμικού.
Οι διακρίσεις, η κακομεταχείριση και
ο υποβιβασμός σε θέσεις εργασίας
που αποτελούν τον πάτο της
παγκόσμιας
οικονομίας
υπονομεύουν τη δυνατότητα των
γυναικών
να
ασκήσουν
συνδικαλιστικές ελευθερίες για την
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Δήλωση της ΕΕΔΑ με αφορμή την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των
Θρησκευτικών στα σχολεία
Ακολουθεί μέρος της δήλωσης της Εθνικής Επιτροπής για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
“Με αφορμή την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το
δημόσιο διάλογο που ήδη έχει ανοίξει σχετικά και με
αφετηρία πάντα το σεβασμό για το έργο και την
αποφασιστική συμβολή της ελληνικής ορθόδοξης
Εκκλησίας στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας,
όπως αποτυπώνεται
στο άρθρο 3 του
Συντάγματος, η Εθνική
Επιτροπή
για
τα
Δικαιώ ματα
του
Ανθρώπου, ως το
α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο
συμβουλευτικό
όργανο της Πολιτείας
σε θέματα προστασίας
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, θεωρεί ότι
πρέπει να επανέλθει
στις Θέσεις που έχει
δ ια τυ πώ σ ε ι
στο
παρελθόν αναφορικά
με το ζήτημα της θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα
του σύγχρονου κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού και τις
εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από αυτή, η
θρησκευτική αυτοσυνειδησία των πολιτών οφείλει να
επιδεικνύει δεκτικότητα στο διάλογο με τον Άλλο και
σεβασμό στις υπάρχουσες διαφορετικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις..
Επιπλέον, η ΕΕΔΑ θεωρεί ότι, σε ένα πλουραλιστικό και
δημοκρατικό σχολείο, το οποίο σέβεται τη θρησκευτική
ετερότητα, ένα μάθημα με κατηχητικό και ομολογιακό
χαρακτήρα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
μαθητών4. Αντίθετα, με γνώμονα την κριτική ανάπτυξη της
θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών προκρίνεται μια
σύγχρονη
γνωσιολογικού
χαρακτήρα
θρησκειοπαιδαγωγική προσέγγιση, που δεν θα προβαίνει
σε δογματική εμφύτευση συγκεκριμένων θρησκευτικών
πεποιθήσεων.
Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την έννοια της
«θρησκευτικής συνείδησης» ερμηνευόμενης ως ελεύθερης
διαμόρφωσης της θρησκευτικής συνείδησης για όλους
τους μαθητές, όπως άλλωστε επιτάσσουν τόσο τα άρθρα
5, παρ. 1 και 13, παρ. 1, του Συντάγματος, που
κατοχυρώνουν
την
ελεύθερη
ανάπτυξη
της

προσωπικότητας και την ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης αντίστοιχα, όσο και το άρθρο 16 του
Συντάγματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει μεταξύ των
σκοπών της παιδείας, εκτός από την «ανάπτυξη της
θρησκευτικής συνείδησης», και τη «διάπλαση ελεύθερων
πολιτών».
Η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση είναι συμβατή όχι μόνο με
τις συνταγματικές επιταγές, αλλά και με την ευρωπαϊκή
πολιτιστική πραγματικότητα
… Στο πλαίσιο μάλιστα
του θεσμικού της ρόλου
όχι μόνο ως Εθνικού
Θεσμού
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
(ΕΘΑΔ)
αλλά και ως τμήματος του
διεθνούς
θεσμικού
πλαισίου προστασίας των
Δικαιωμάτων
του
Ανθρώπου,
που
παρακολουθεί διαρκώς
τα θέματα που άπτονται
της
θρησκευτικής
ελευθερίας
και
την
προσαρμογή
της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς,
ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου για την προστασία των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η ΕΕΔΑ θα ήθελε να
επιστήσει την προσοχή των αρμόδιων Αρχών στην
επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της πλήρους εφαρμογής
των δικαιωμάτων των παιδιών, και δη του δικαιώματος για
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και
συμμόρφωσης με τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις και
Συστάσεις των διεθνών ελεγκτικών οργάνων για την
προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου .»
Διαβάστε τη δήλωση εδώ

