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Προσφυγική κρίση και Δημόσιες Υπηρεσίες: Αποτύπωση της προσφοράς των
δημόσιων υπηρεσιών της Λέσβου
Περίληψη των κεντρικών συμπερασμάτων της έρευνας του ΚΠ
Το τμήμα μελετών & ερευνών του Κοινωνικού Πολύκεντρου
θέτοντας ως προτεραιότητα στον προγραμματισμό των
ερευνητικών και μελετητικών του δράσεων τις ανάγκες και
συνθήκες εργασίας των ΔΥ και την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών, προχώρησε στην σύνταξη
ερευνητικής πρότασης, στοχευμένης στις νέες συνθήκες που
έχουν δημιουργήσει για τις υπηρεσίες και τους
εργαζόμενους τους, η προσφυγική και ανθρωπιστική κρίση
στις περιοχές πρώτης υποδοχής. Αναζητώντας όλες τις
δυνατές βιβλιογραφικές πηγές και επιδιώκοντας και
αξιοποιώντας την συνεργασία και εμπειρία διεθνών
συνδικαλιστικών οργάνων (σημαντική ήταν η συμβολή και
τα δεδομένα που λάβαμε από την
Διεθνή Δημόσιων Υπηρεσιών PSI με
αξιοποίηση των στοιχείων από την
Τουρκική ερευνητική εμπειρία στο
ίδιο θέμα, βλ. εδώ και σχετικό
ενημερωτικό του ΚΠ εδώ, ) για την
συλλογή όλων των στοιχείων που
συνθέτουν την τρέχουσα συνθήκη της
Προσφυγικής και Ανθρωπιστικής
κρίσης στο Αιγαίο, και τις νέες
συνθήκες που δημιουργούν για τις
τοπ ικές
υπη ρε σίε ς
που
τις
διαχειρίζονται επιλέξαμε το νησί της
Λέσβου ως αντιπροσωπευτικότερου κόμβου όπου σηκώνει
και το μεγαλύτερο βάρος της διαχείρισης ως ένας από τους
τόπους πρώτης υποδοχής και άμεσης εμπλοκής των τοπικών
δημόσιων υπηρεσιών στη διαχείριση της εισόδου και
φιλοξενίας. Την μελέτη και έρευνα πεδίου ανέλαβε και
έφερε εις πέρας επιστημονική ομάδα από το Τμήμα
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την
επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Ψημίτη.
Η επιστημονική ομάδα παρέδωσε πρόσφατα στο ΚΠ το
τελικό κείμενο της μελέτης της και περίληψη των κεντρικών
θεμάτων και αποτελεσμάτων της. Το ΚΠ έχει ως άμεση
προτεραιότητα την έκδοση, παρουσίαση και διάχυση του
συνολικού ερευνητικού έργου σε σχετική ημερίδα που θα
διοργανώσει εντός του 2017.
Οι βασικές διαπιστώσεις της έρευνας είναι:
Απέναντι στην καταγεγραμμένη ανεπάρκεια υλικών πόρων
(χρηματικών, τεχνικών, υποδομών και προσωπικού) και
οργανωτικής προετοιμασίας (σχέδιο αντίδρασης και
συντονιστικό κέντρο), οι εργαζόμενοι στης δημόσιες
υπηρεσίες κινητοποίησαν από την αρχή της κρίσης μια
σειρά άυλων πόρων (γνωστικό κεφάλαιο, επινοητικότητα,
καινοτομική δράση, ηθική προσήλωση, συναισθηματική
δέσμευση και ψυχολογική ταύτιση) μέσω των οποίων
αντισταθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό οι δομικές
αδυναμίες παρέμβασης των δημόσιων υπηρεσιών που
προκλήθηκαν από την ανεπάρκεια. Σε αυτό το δεδομένο

πρέπει να συνυπολογιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
εργαζομένων που διαχειρίστηκαν τα προβλήματα
πιστώνονται αυτή τη σημαντική συμβολή, παρόλο που
πρόκειται για εργαζόμενους με μη σταθερή μορφή
εργασίας (συμβασιούχοι στο Δήμο, επικουρικοί στο ΕΣΥ,
συμβασιούχοι και κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ στο
Κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης), άρα χαρακτηρίζονται
από εργασιακή ανασφάλεια και συναφή αδυναμία να
δομήσουν μια σταθερότητα στη ζωή τους.
Στη διάρκεια της κρίσης, δημιουργήθηκε στο νησί ένα
γενικευμένο κλίμα αλληλεγγύης που ευνοούσε την ατομική
συνειδητοποίηση και την υποκειμενική δραστηριοποίηση.
Έτσι, η πρωτοβουλία και η
αυτενέργεια που έδειξαν οι
εργαζόμενοι
στης
δημόσιες
υπηρεσίες προέκυψαν με τρόπο
‘φυσικό’, στο μέτρο που αυτοί
εντάχθηκαν γρήγορα σε ένα
γενικότερο
κλίμα
ατομικής
προσφοράς και υποστήριξης στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες που
δημιουργήθηκε στο νησί και
κινητοποίησε πολλούς απλούς
πολίτες και δημότες. Υπό την έννοια
αυτή, ο δημόσιος και δημοτικός
υπάλληλος ωθούταν από έναν ‘συναγωνισμό αλληλεγγύης’
να ξετυλίξει καινοτόμες και εθελοντικές πρακτικές στον
τομέα της εργασίας του.
Η συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών στη Λέσβο, ήταν
από τα αδύναμα στοιχεία κατά τη διαχείριση του
προσφυγικού. Δεν είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων σε
κεντρικό επίπεδο και ο συντονισμός της αναλήφθηκε εξ
ανάγκης από το Δήμο, αναδεικνύοντας όμως έτσι και τις
συνολικές ανεπάρκειες των δημόσιων υπηρεσιών και τις
αδυναμίες συνεννόησης και πρακτικής συνεργασίας για ένα
κοινό στόχο.
Η αρχική έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και
συντονισμού των δημόσιων υπηρεσιών οδήγησε τις
υπηρεσίες σε ένα είδος ‘ευέλικτων πρακτικών’ μέσω των
οποίων προσπάθησαν -και σε σημαντικό βαθμό το
κατάφεραν- τόσο να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις βασικών
πόρων όσο και να υπερβούν εμπόδια και αναστολές που
έθετε ένα γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας εντελώς
ακατάλληλο
για
την
αντιμετώπιση
παρόμοιων
ανθρωπιστικών κρίσεων. Κατά την έννοια αυτή, το
προσωπικό επέδειξε τις απαιτούμενες προσαρμογές
απέναντι στη μορφή και την ένταση των προβλημάτων και
διαχειρίστηκε καταστάσεις που απαιτούσαν υπερβάσεις σε
πολλαπλά επίπεδα εν μέσω απουσίας κανονιστικών πλαισίων
και διοικητικών προβλέψεων που να ανταποκρίνονται σε μια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα εδώ
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Τα συνδικάτα να σταθούν ενάντια στην πρόταση της Επιτροπής
για Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Υπηρεσιών
Η ευρωπαϊκή επιτροπή πρόκειται να
εκδώσει νέες προτάσεις για την
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
Αυτές οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν
το
επονομαζόμενο
“διαβατήριο υπηρεσιών»
που
θα
διευκολύνει
υποτίθεται τις εταιρίες να
εργάζονται διασυνοριακά.
Τα συνδικάτα απαντούν:
Πρόκειται
για
πρόγραμμα που ευνοεί
την αδήλωτη εργασία,
τον πολλαπλασιασμό των
ε τ α ι ρ ε ι ώ ν
« γρα μ μ ατ ο κιβω τ ίω ν »
που χρησιμοποιούν την
απόσπαση
ως
μέσο
παράκαμψης
των
κανόνων απασχόλησης,
το κοινωνικό ντάμπινγκ, την ακύρωση
των εργασιακών προτύπων, των
δίκαιων αμοιβών και των συλλογικών
συμβάσεων.
Υποσκάπτει κάθε προσπάθεια για

διασφάλιση ίσων αμοιβών για ίση
εργασία μέσα από μια αναθεώρηση
της Οδηγίας σχετικά με την απόσπαση
εργαζομένων .

εργαζομένων από τις εταιρίες. Αυτό
που χρειαζόμαστε είναι η Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να δώσουν
προτεραιότητα στην Κοινωνική
Ευρώπη.
Τα συνδικάτα των
βέλγων οικοδόμων
ο ρ γ ά ν ω σ α ν
δ ι α δ ή λ ω σ η
στέλνοντας
σαφές
μήνυμα διαφωνίας
στη
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στο
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό
Κοινοβούλιο.
Οι
ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς
συνομοσπονδίες
εξέφρασαν
την
αλληλεγγύη τους με
μία διαδήλωση στις
8 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο ΓΓ της EPSU Jan Willem Goudriaan
πρόσθεσε: "δεν
χρειαζόμαστε
επιπλέον πολιτικές για τη δημιουργία
αγορών που θα διευκολύνουν ακόμη
πιο πολύ την εκμετάλλευση των

Πηγή: Epsu.org

Μήνυμα Αλληλεγγύης από την EPSU για την 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 8/12
Ο ΓΓ της EPSU έστειλε μήνυμα
συμπαράστασης και στήριξης στα
ελληνικά
συνδικάτα
μέλη της EPSU στην
24ωρη
απεργιακή
κινητοποίηση
της
Πέμπτης 8 Δεκέμβρη.
Είναι εντυπωσιακό που
το Eurogroup απαιτεί
επιπλέον περικοπές στα
ε ρ γ α σ ι α κ ά
συνδικαλιστικά
δικαιώματα.
Συμφω νούμε
από
καρ δ ιάς
με
τα
επιχειρ ήματα
της
Διεθνούς
και
Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας (της ITUC και της

ETUC) ότι αυτά τα μέτρα δεν έχουν να
κάνουν με την βελτίωση της

τα εργασιακά δικαιώματα έχουν ήδη
υπονομευτεί
δραστικά
ως
αποτέλεσμα
των
πιέσεων
που
δέχτηκαν από το
Eurogroup και πιο
πριν από την Τρόικα
και είναι προφανές
ότι μια οικονομία που
βασίζεται
σε
ε π ι σ φ α λ ή
απασχόληση δεν θα
γίνει ποτέ αποδέκτης
βιώσιμης και δίκαιης
ανάκαμψης.
Περισσότερα εδώ

ελληνικής οικονομίας.
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και
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Στηρίζουμε τη Διεθνή Κινητοποίηση κατά του Ρατσισμού, του Φασισμού και του Πολέμου στις 18/3/2017
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 36ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
«Στις 18 Μάρτη, πλημμυρίζουμε τους δρόμους των
πόλεων της Ελλάδας για να διατρανώσουμε ότι στην
Ευρώπη και τον Πλανήτη ολόκληρο δεν χωράει ο
ρατσισμός, ο φασισμός, ο πόλεμος, η φτώχεια.
Ενωνόμαστε με τους αγώνες σε κάθε γωνιά του
Πλανήτη.

λαών, με τις βάρβαρες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να καταργήσει τη
ρατσιστική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας,
να σταματήσει τις απελάσεις προσφύγων, να κλείσει
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να σταματήσει κάθε
εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο πλευρό

Για ένα κόσμο χωρίς ρατσισμό, νεοναζί, πόλεμο
Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
Όχι στον πόλεμο, καμία εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις

Στην Αμερική, εξεγείρονται κατά του ρατσιστή σεξιστή
δισεκατομμυριούχου Τραμπ. Στη Γαλλία, διαδηλώνουν
κατά της ισλαμοφοβίας της Λεπέν. Στη Βρετανία,
διεκδικούν να ανοίξει το Καλαί. Στην Αυστραλία,
διαδηλώνουν κατά του αποκλεισμού των προσφύγων σε
νησιά.
Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη και ένα Κόσμο της
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους
των πολέμων και των δικτατοριών, χωρίς φράχτες,
χωρίς στρατόπεδα συγκέντρωσης, χωρίς την FRONTEX
και το ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, που κλείνουν τα σύνορα
μετατρέποντας τις θάλασσες σε υγρά νεκροταφεία.
Θέλουμε άσυλο για τους πρόσφυγες, ανοιχτά σύνορα
και ανοιχτές πόλεις, ελεύθερη μετακίνηση, όχι
κλείσιμο σε στρατόπεδα – γκέτο σε νησιά ή έξω από τις
πόλεις. Θέλουμε τα προσφυγόπουλα να μορφώνονται
στα σχολεία. Να μπει τέλος στη ρατσιστική συμφωνία
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.
Αγωνιζόμαστε για να μπει φραγμός στους νεοναζί, που
σηκώνουν κεφάλι αξιοποιώντας την ισλαμοφοβία και
τις ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων.
Να καταδικαστούν και να μπουν στη φυλακή, οι
δολοφόνοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Αγωνιζόμαστε για να μπει τέλος στο ματοκύλισμα των

του ΝΑΤΟ, να κλείσει τις βάσεις και να κατοχυρώσει τα
δικαιώματα των προσφύγων με παροχή ασύλου και
ελεύθερη μετακίνηση. Στηρίζουμε το κάλεσμα για τη
διεθνή ημέρα δράσης στις 18 Μαρτίου και ενισχύουμε
οικονομικά την κινητοποίηση.»
Από το Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

