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Η μάχη για το νερό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση: Τα γερμανικά
συνδικάτα αλληλέγγυα στα ελληνικά

Η συνάντηση της Ver.di έγινε 1718 Μαΐου στο Ντόρτμουντ.
(19 Μαΐου 2017) Συνδικαλιστές/
τριες και μέλη των εργατικών
συμβουλίων του Γερμανικού
Τομέα Ύδρευσης έστειλαν ένα
ηχηρό μήνυμα
αλληλεγγύης
στους έλληνες/ίδες συναδέλφους
τους. Τα ελληνικά συνδικάτα και
οργανώσεις στον τομέα των
υδάτ ων των επιχειρ ήσεων
ύ δ ρ ε υ σ η ς σ ε Α θ ή ν α κα ι
Θεσσαλονίκη αντιστέκονται στην
ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεών
τους.
Πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις
που επιβάλλουν οι Ευρωπαϊκοί
θεσμοί και το ΔΝΤ τη στιγμή που
οι επιχειρήσεις είναι οικονομικά
εύρωστες. Ο μόνος λόγος που

γίνονται είναι για να
μεταφερθούν δημόσια αγαθά σε
ιδιώτες αφήνοντας τα οφέλη που
παράγονται από τους
εργαζόμενους και εξυπηρετούν
βασικές ανάγκες των κοινοτήτων
που εξυπηρετούν σε ιδιωτικά
κέρδη. Οι εργαζόμενοι στις
ευρωπαϊκές εταιρίες ύδρευσης
συμπαραστέκονται στον αγώνα
των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ
και ΕΥΑΘ ενάντια σε αυτές τις
πολιτικές. Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί
λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και
για την ενέργεια όπως και για
άλλες επιχειρήσεις δημόσιου
συμφέροντος. Πρόκειται για
αποφάσεις που αντίκεινται στην
επιθυμία της ελληνικής κοινωνίας
για τη διατήρηση του δημόσιου
χαρακτήρα των αγαθών αυτών
όπως έχει εκφραστεί σε
προηγούμενες περιπτώσεις (βλ.
δημοψήφισμα για το νερό της
Θεσσαλονίκης). Τα μέλη της
γερμανικής Ver.di έδωσαν το
στίγμα τους κατά τη διάρκεια της
20ης συνδιάσκεψης για το νερό.
Άλλα θέματα που απευθύνθηκαν
στη συνδιάσκεψη ήταν: οι

Κάντε κλικ για να δείτε το διάγραμμα

11 εκατομμύρια είναι το δυνητικό
εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη —
κυρίως γυναίκες και άτομα που
έχουν απογοητευθεί από την μη
ανεύρεση εργασίας
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, ηλικίας
15 με 74 ετών το 2016 στην ΕΕ, ήταν 224

ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, η
επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και
της κυβερνοασφάλειας , ο ρόλος και
η θέση των νέων στα συνδικάτα και
οι τρόποι αντιμετώπισης της
επισφαλούς και ευέλικτης εργασίας,
ο εργάσιμος χρόνος και η οργάνωση
σε συνδικάτο. Επιπλέον εξετάστηκαν
οι πολιτικές που επηρεάζουν το
γερμανικό κλάδο ύδρευσης και της
οδηγίας για το Πόσιμο Νερό καθώς
και οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για
τα ύδατα. Η ΓΓ της EPSU μίλησε για
τη συνεχή εργασία που γίνεται για
την πραγμάτωση της Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας Πολιτών Δικαίωμα
σ τ ο Ν ε ρ ό σ τ η ν ευ ρ ωπ α ϊ κ ή
νομοθεσία και για την αποτροπή της
ιδιωτικοποίησης.
Αναφέρθηκε
επιπλέον στη δουλειά που έχει γίνει
από ακτιβιστές/τριες για τα
δικαιώματα των Ρομά οι κοινότητες
των οποίων πολύ συχνά δεν έχουν
πρόσβαση σε καθαρό νερό. Η EPSU
επιχειρεί από κοινού με
τις
οργανώσεις τη οργάνωση
συνάντησης για το θέμα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαβάστε την ανακοίνωση
της EPSU και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα
δικαιώματα των Ρομά .
Κατεβάστε την έκθεση
«Διψώντας για δικαιοσύνη:
η άρνηση του δικαιώματος
σε καθαρή ύδρευση και
αποχέτευση»

Πηγή: EPSU

εκατ. εργαζόμενοι/ες και 21 εκατ. άνεργοι/
ες. Με βάση τα ίδια στοιχεία περίπου 11
εκατ. ήταν ο οικονομικά ανενεργός
πληθυσμός ο οποίος όμως συνδέεται με
κάποιο τρόπο με την αγορά εργασίας και θα
μπορούσε άμεσα να αποτελέσει μέρος του
εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Eurostat το κομμάτι αυτό
του μη ενεργού πληθυσμού αντιστοιχεί στο
4.5% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού
και περιλαμβάνει:
Περίπου 8.8 εκατ. ήταν καταγεγραμμένοι/ες
ως διαθέσιμοι/ες αλλά έχουν πάψει να
αναζητούν εργασία λόγω απογοήτευσης.
Γύρω στα 2.3 εκατ. έψαχναν για εργασία
αλλά δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι/ες,
(πρόκειται κυρίως για φοιτητές/σπουδαστές).
Οι γυναίκες σε ποσοστό 55.9% αποτελούν

την πλειονότητα του συνολικού δυνητικού
επιπρόσθετου εργατικού δυναμικού στην ΕΕ.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά δυνητικού εργατικού
δυναμικού μεταξύ των χωρών μελών έχουν η
Ιταλία (3,3 εκατ, 13% ως ποσοστό του
εργατικού δυναμικού της χώρας.) Ακολουθούν
η Κροατία με 11%, η Φινλανδία με 8% και η
Βουλγαρία με 7%. Η ανακοίνωση τονίζει ότι
στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών το
δυνητικό εργατικό δυναμικό αποτελείται
κυρίως από άτομα που είναι διαθέσιμα να
εργασθούν αλλά έχουν πάψει να αναζητούν
εργασία ενώ οι γυναίκες αποτελούν το
μεγαλύτερο μέρος αυτών των δυνητικά
εργαζόμενων για τις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες .
Πηγή: Eurostat
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Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα την εποχή της κρίσης:
Συλλογική έκδοση του ETUI
Στην έκδοση που παρουσιάζει το Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI), αναλύονται οι βασικές
εξελίξεις και οι επιπτώσεις της κρίσης για τα
ευρωπαϊκά συνδικάτα σε 11 χώρες (Αυστρία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία,
Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία και ΗΒ) από τις αρχές του
2000 μέχρι σήμερα.
Όπως σημειώνεται στο προλογικό σημείωμα της
έκδοσης, το βασικό ερώτημα που ανακύπτει πιο έντονο
σε όλες τις αναλύσεις από το ταραχώδες ευρωπαϊκό
περιβάλλον είναι η εντεινόμενη πρόκληση για τα
συνδικάτα να γίνουν περισσότερο αυτόνομα πολιτικά
τη ίδια στιγμή που τα χρόνια κεκτημένα θεσμικά

τίτλο «Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες:
προφίλ και πόροι εξουσίας, αλλαγές και προκλήσεις σε
περιόδους κρίσης» οι συγγραφείς παρουσιάζουν την
υπάρχουσα κατάσταση της δυναμικής και των πόρων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο με βάση ένα μοντέλο ανάλυσης που συγκρίνει
και αξιολογεί τις επιπτώσεις στις 4 βασικές διαστάσεις
της δυναμικής αυτής: την οικονομική δομική εξουσία,
την οργανωτική δύναμη, τη θεσμική και επικοινωνιακή
δύναμη.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η κρίση άλλαξε τους
κανόνες του παιχνιδιού και στα 4 επίπεδα εις βάρος
των συνδικάτων περιορίζοντας τις δυνατότητες τους

Οργανωτική δύναμη των συνδικάτων στις 11 χώρες: συνδικαλιστική πυκνότητα
στο σύνολο των εργαζομένων

εργαλεία και δυναμικές τους διαλύονται ή χάνουν την
αποτελεσματικότητά τους.
Στο κεφάλαιο
που αφορά την κατάσταση των
συνδικάτων στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης και λιτότητας
ο συγγραφέας (Μάρκος Βογιατζόγλου) στις
συμπερασματικές σημειώσεις τονίζει ότι μια
αποτελεσματική συνταγή για την αντιμετώπιση του
κατακερματισμού και του ελλείμματος συνεργασίας
στα δευτεροβάθμια όργανα είναι η ανάληψη
εξειδικευμένων και μετρήσιμων πρακτικών για την
οργάνωση νέων μελών, εστιάζοντας στις ομάδες
εργαζομένων από το «νέα στρώματα μισθωτών» (νέοι,
γυναίκες, εργαζόμενοι/ες σε ελαστικές μορφές
απασχόλησης, νέοι τομείς επαγγελμάτων ).

για διαχείριση της κρίσης υπέρ του κόσμου της
εργασίας. Αυτό συνέβη για πολλούς λόγους αλλά
κυρίως λόγω του περιορισμού των πόρων σε
συνδικαλιστική εξουσία (power resources) που
επέφερε η κρίση στα συνδικάτα σε εθνικό επίπεδο σε
πολλά κράτη μέλη. Η εξασθένηση αυτή πέρασε σχεδόν
άμεσα και στις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες οι οποίες
βρέθηκαν επίσης αποδυναμωμένες σε δύναμη και
πόρους, εξαιτίας της επιλογής των εθνικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων να κατευθύνουν τις
περιορισμένες δυνατότητες τους παρέμβασης κυρίως
στο εθνικό επίπεδο και ως αποτέλεσμα αυτής της
«εθνικοποίησης» των συνδικαλιστικών πολιτικών να
είναι λιγότερο έτοιμα για εμπλοκή σε ευρωπαϊκές
δράσεις.

Στο κείμενο για τις ευρωπαϊκές συνομοσπονδίες με

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την έκδοση
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ΔΤ Αλληλεγγύης της ΑΔΕΔΥ στην ΠΟΣΠΕΡΤ
Στη φυλακή, όχι στην ΕΡΤ, οι υπόδικοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
Ένα νέο μαύρο, αυτό του καθαρού φασισμού, επιχειρεί να
ρίξει πάνω στην ΕΡΤ, η υπόδικη ναζιστική εγκληματική
οργάνωση Χρυσή Αυγή, με αγωγή που κατέθεσε κατά της
ΠΟΣΠΕΡΤ, ζητώντας να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για να
προβάλλονται φιέστες ρατσιστικού μίσους με ομιλίες του
Μιχαλολιάκου. Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής ζητάνε να
επιβληθεί χρηματική ποινή κατά της ΠΟΣΠΕΡΤ 5000 ευρώ
και φυλάκιση ενός έτους του προέδρου της Παναγιώτη
Καλφαγιάννη για την κήρυξη στάσης εργασίας την ώρα της
προβολής των ομιλιών ρατσιστικού μίσους, που
προσβάλλουν τις δημοκρατικές ευαισθησίες της μεγάλης
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται σε δύσκολη θέση από τις
συντριπτικές αποκαλύψεις στη δίκη
όπου παραπέμφθηκε με βούλευμα ως
εγκληματική οργάνωση. Τα θύματα
ανέδειξαν τις κεντρικά σχεδιασμένες
από την ηγεσία της δολοφονικές
επιθέσεις: Παύλος Φύσσας, Αιγύπτιοι
αλιεργάτες, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
κλπ.
Το τελευταίο διάστημα η Χρυσή Αυγή
διεκδικεί να νομιμοποιήσει ξανά τη βία
των ταγμάτων εφόδου, με τη
δολοφονική επίθεση που κατά του
φοιτητή Αλέξη Λάζαρη με ορμητήριο τα
κεντρικά γραφεία (Μεσογείων 131) με
επικεφαλής μετακλητό υπάλληλο στη
Βουλή στο γραφείο του Μιχαλολιάκου.
Με επιθέσεις στον Ασπρόπυργο κατά
εργατών γης και κατά προσφύγων στην Λέρο και τη Χίο. Ο
υπόδικος Λαγός εισέβαλε στο σχολείο του Ικονίου για να
αποτρέψει την εγγραφή των προσφυγοπούλων.
Οι προκλήσεις των νεοναζί κορυφώθηκαν μέσα στη Βουλή
με την χειροδικία Κασιδιάρη κατά Δένδια και την ανάληψη
της ευθύνης από το Λαγό.
Είναι γνωστό ότι ο Μιχαλολιάκος, ο μηνυτής της ΠΟΣΠΕΡΤ,
έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα.
Η δικαιοσύνη θα έπρεπε ήδη να έχει ξαναβάλει στη
φυλακή όλους τους υπόδικους στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
αφού έχουν παραβιάσει κάθε όρο της αποφυλάκισης τους
και όχι να παραπέμπει την ΠΟΣΠΕΡΤ για τη συνεπή στάση
υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών όλων.

φασιστικές και ρατσιστικές επιθέσεις. Ο λόγος μίσους με βάση
την ίδια την ιδρυτική πράξη της ΕΡΤ δεν έχει θέση στις εκπομπές
της. Καθόλου τυχαίο ότι οι νεοναζί είχαν χειροκροτήσει το μαύρο
στην ΕΡΤ και τις απολύσεις προσωπικού.

Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιούν την πιο
ανοικτή
απεργοσπαστική
μεθόδευση
για
να
υπονομεύσουν τα συνδικάτα τα οποία έχουν βάλει στο
στόχαστρο τους, με τις επιθέσεις στη Ζώνη Περάματος και
πρόσφατα στο ΙΓΜΕ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά
στελέχη, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της, των Δ.Σ.
Ομοσπονδιών και Σωματείων της Αττικής στην Αντιφασιστική
συγκέντρωση τη Δευτέρα, 29 Μάη 2017 και ώρα 10:30πμ, στα

Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων (κτήριο 5).

Διεκδικούμε να μπουν στη φυλακή όλοι οι ένοχοι
δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής και να μη προβάλλονται οι
φασιστικές φιέστες τους από τα μέσα ενημέρωσης.
Πηγή: adedy.gr

Κάθε φορά που οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιούν
τα μέσα ενημέρωσης απευθύνουν προτροπές για νέες
Σελίδα 3

