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Προσφυγική κρίση & Δημόσιες Υπηρεσίες στη Λέσβο:
Ημερίδα του ΚΠ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Απόσπασμα από τον χαιρετισμό και τον πληθυσμό της, τον ΕΕ στο πρόβλημα της κρίσης των
της G. Gencianos, υπεύθυνης προσφυγικό πληθυσμό. Αλλά ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή
σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ σ ε θ έ μ α τ α είναι η έλλειψη πολιτικής των μεταναστών που πνίγονται στη
μετανάστευσης της Διεθνούς βούλησης των ευρωπαϊκών Μεσόγειο στην προσπάθειά τους
Δημόσιων Υπηρεσιών (PSI).
κυβερνήσεων για να εμμείνουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Το
Η μελέτη του ΚΠ για την στις διεθνείς υποχρεώσεις τους 2011 η PSI από κοινού με την
Προσφυγική Κρίση και τις ΔΥ και η οποία έχει μετατρέψει EPSU απεύθυναν μία έρευνα στις
συμβαδίζει και συνεισφέρει
οργανώσεις
στο πλαίσιο που έθεσαν από
μέλη τους, για
κοινού η Διεθνής Δημοσίων
την διερεύνηση
Υπηρεσιών και η EPSU, στο
της γνώσης και
σεμινάριο με τίτλο «οι ΔΥ
ικανότητας των
εργαζομένων
υποδέχονται τους/τις
στις
ΔΥ
σε
πρόσφυγες και μετανάστες/
ζ η τ ή μ α τ α
τριες» πριν από ένα χρόνο
μετανάστευσης
στις Βρυξέλλες. Τότε είχαμε
και ασύλου. Τα
την
ευκαιρία
να
αποτελέσματα
συζητήσουμε πάνω στα
Το πάνελ των κεντρικών εισηγητών στην ημερίδα: G. Genτης παρούσας
αποτελέσματα της μελέτης cianos, υπεύθυνη συντονισμού σε θέματα μετανάστευσης της
και η ερευνητική ομάδα του Παν. Αιγαίου, Μ. Ψημίτης, Στ.
έρευνας είναι
για τις επιπτώσεις της PSI,
Γεωργούλας, και Ν. Ναγόπουλος,
σε συνάφεια με
Συριακής Προσφυγικής
σήμερα
την
ανθρωπιστική
κρίση
της
προηγούμενης:
Παρά την
Κρίσης στις Υπηρεσίες Υγείας
της Τουρκίας, ένα χρόνο μετά σε πολιτική κρίση μέσα στην ικανότητα, την προσαρμογή και
έχουμε
τη
χαρά
ν α Ευρώπη. Από αυτή την άποψη την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι
παρουσιάζουμε τη μελέτη του θα συμφωνήσω με το τεκμήριο εργαζόμενοι/ες στο νησί της
που δίνει αυτή η μελέτη ότι η Λέσβου απαιτούνται οι πόροι και οι
ΚΠ—ΑΔΕΔΥ για την Ελλάδα.
..Στην PSI χρησιμοποιούμε τον Ευρώπη θα μπορούσε να είναι δυνατότητες για να μπορέσουν να
όρο ανθρωπιστική κρίση και όχι προετοιμασμένη διότι αυτή η ανταποκριθούν στις ανάγκες των
προσφυγική κρίση και αυτό διότι κ ρ ί ση δ ε ν ήτ α ν χ ωρ ί ς μεταναστών/τριων και προσφύγων.
η μαζική αφίξη προσφύγων δεν προηγούμενο. Η PSI, η EPSU Και οι δύο έρευνες ενισχύουν την
πρέπει να ειδωθεί αριθμητικά, κ α ι ο ι ε υ ρ ω - μ ε σ ό γ ε ι ε ς άποψη για ποιοτικές δημόσιες
δεν είναι θέμα αριθμών, διότι η οργανώσεις μέλη της έχουν στο υπηρεσίες, πολύ περισσότερο δε,
Ευρώπη μπορεί να δεχθεί, παρ ελθόν επιστ ήσει τ ην στις τοπικές και δημοτικές
αναλογικά με την οικονομία της προσοχή των κυβερνήσεων της υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος του ΚΠ, Γ. Γιούλος
στην εναρκτήρια εισήγηση του
είπε: Καθώς η προσφυγική
κρίση εξελίσσεται και εισέρχεται
σε μια νέα φάση, είναι σκόπιμο
να αναστοχαστούμε, με την
πνευματική και συναισθηματική
απόσταση που μας παρέχει ο
χρόνος που έχει μεσολαβήσει,
πάνω στα βασικά ερωτήματα
όχι μόνο των προσφυγικών

ροών αλλά πιο γενικά των
μεταναστευτικών ροών προς τη
«γηραιά» μας ήπειρο. Σε μια
εποχή με πάνω από εξήντα τρία
εκατομμύρια
άτομα,
αναγκαστικά εκτοπισμένα από
πολέμους και βιαιοπραγίες και
μια κυρίαρχη πολιτική λογική
ξενοφοβίας και κλειστών
συνόρων, οι εργαζόμενοι και τα
συνδικάτα είναι ανάγκη να

συνεχίσουν να ζητούν και να
ζητούν επίμονα το τέλος των
πολέμων και της ανθρώπινης
εξαθλίωσης το «γκρέμισμα» κάθε
τείχους, το σεβασμό και την
προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την ομαλή
ενσωμάτωση των μεταναστών και
των προσφύγων στις κοινωνίες της
Ευρώπης.

Ο κ. Ναγόπουλος, στην εισήγηση
του αναφερόμενος στις Συνθήκες
εργασίας του προσωπικού των ΔΥ
της Λέσβου που διαχειρίστηκαν
την προσφυγική κρίση τόνισε τα
εξής συμπεράσματα:
 Υπέρβαση ωρών εργασίας και
εθελοντική μη αμειβόμενη
εργασία .
 Το ιατρικό και λοιπό
ε π ι σ τ η μ ον ι κ ό πρ οσ ω π ικ ό
δούλευε χωρίς να έχουν
πληρωθεί
παλιότερα
δεδουλευμένα με υπέρβαση
ωραρίου, έξτρα βάρδιες και
συχνά με εξ ανάγκης αλλαγή
ιατρικής ειδικότητας, χωρίς τα
αναγκαία υλικά για την εργασία
τους
 Οι ελλείψεις στις υποδομές και
οι μισθολογικές μειώσεις
συνδέονται
με
την
προϋπάρχουσα εφαρμογή
μνημονικών πολιτικών.

Κατεβάστε ολόκληρη την έκδοση της
μελέτης και την περίληψη εδώ
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Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στην κοινωνική ασφάλισ η:
Ημερίδα της ΑΔΕΔΥ με το Κ.Π στο εργατικό κέντρο Βόλου

‘Την τελευταία
επταετία ο δημόσιος
τομέας έχει
συρρικνωθεί κατά
21%, αλλά μπροστά
στην πανωλεθρία που
έχει υποστεί ο
ιδιωτικός φαντάζει με
ελάχιστες απώλειες.
στην απασχόληση όσο
και στις αμοιβές.‘

Για τον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης και τις επιθέσεις
που έχει υποστεί την περίοδο
των μνημονίων μίλησε ο
Χρήστος Μπουρσανίδης
υπεύθυνος σπουδών και
έρευνας στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης. Όπως
είπε: η κοινωνική ασφάλιση
είναι ένας τομέας που έχει
υποστεί τα περισσότερα, λόγω

Στην ημερίδα που διοργάνωσε
η ΑΔΕΔΥ με το ΚΠ, στις 7/3
στο Εργατικό Κέντρο
Βόλου, παρουσιάστηκαν
διεξοδικά οι τρέχουσες
εξελίξεις στις εργασιακές
σχέσεις και στην κοινωνική
ασφάλιση από τον καθηγητή
του Παντείου Πανεπιστημίου
κ. Γιάννη Κουζή και τον Ειδικό
Επιστήμονα Δρ. Χρήστο
Μ π ο υ ρ σα νί δ η . Μ ε τ ι ς
παρεμβάσεις
τους
τοποθετήθηκαν τα μέλη της
ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Στ. Γκότσης,
Στ. Κουτσιουμπέλης και Γ.
Μακράκης.
Ο Γι. Κουζής,
κ α θ η γ η τ ή ς ερ γ α σ ια κ ών
σχέσεων τόνισε ότι η
κατάσταση στην αγορά
εργασίας επιδεινώνεται τόσο
λόγω της κρίσης όσο και
εξαιτίας των πολιτικών
διαχείρισής
της,
με
αποτέλεσμα όχι μόνο η

ανεργία να βρίσκεται στην
πρώτη θέση Πανευρωπαϊκά
(πάνω από 24% η επίσημη),
αλλά και για όσους
εργάζονται, με περιεχόμενο
εργασίας που συνεχώς
υποβαθμίζεται και με μισθούς
που έχουν μειωθεί την
τελευταία
επταετία
μεσοσταθμιστικά κατά 26%
και
με
μείωση
της
αγοραστικής δύναμης κατά
50%.
Επιπλέον αναφέρθηκε στη
σύγκλιση της δυσμένειας
μεταξύ Δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, εξηγώντας
ότι οι εργασιακές σχέσεις του
δημόσιου τομέα συγκλίνουν
με τον ιδιωτικό με όρους
σ υ νεχ ού ς υπ οβ άθμ ι ση ς
αμοιβών και δικαιωμάτων,
ενώ το περιεχόμενο του
τρίτου μνημονίου δεν αφήνει
ιδιαίτερες προσδοκίες ως

της οικονομικής κατάστασης
και επεσήμανε ότι η Ελλάδα
είναι τελευταία στους δείκτες
ισότητας, του κοινωνικού
κράτους στο σύνολό του αλλά
ειδικότερα στην κοινωνική
ασφάλιση και στον τομέα της
υγείας. Τα προβλήματα του
σήμερα είναι προσπάθειες
λύσεων του χθες και τόνισε ότι
τα προβλήματα της κοινωνικής

ασφάλισης δεν είναι δυνατό να
επιλυθούν με τις ίδιες
μεθόδους του παρελθόντος
διότι αυτές αποτελούν μέρος
του προβλήματος και το
διαιωνίζουν.
Τέλος
υπογράμμισε ότι για να για να
διαφυλάξουμε το κοινωνικό
κράτος, πρέπ ει να το
αλλάξουμε οργανωτικά και
διοικητικά.
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προς τις αλλαγές που
αναμένονται, καθώς οι
δανειστές έχουν επιβάλλει ότι
οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί
προηγούμενη έγκρισή τους.
Το μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ,
Κουτσιουμπέλης Στ. δήλωσε
σχετικά: «είναι απίστευτο με
τέτοια απορρύθμιση που
υπάρχει στις εργασιακές
σχέσεις, με την άνοδο της
μαύρης εργασίας και της
ανεργίας, να ζητούν επιπλέον
μέτρα απορρύθμισης όπως
στο ασφαλιστικό οι περικοπές
των συντάξεων ξεπέρασαν το
50% από τις διαδοχικές
μειώσεις, σήμερα πάλι να
επιμένουν και να έχει ίσως
προαποφασιστεί να επαναυπολογιστούν οι παλιές
συντάξεις και να κοπεί η
προσωπική διαφορά.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 36ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για τη Διεθνή Ημέρα κατά του Ρατσισμού:
Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει τη Διεθνή Κινητοποίηση κατά του Ρατσισμού, του Φασισμού και
του Πολέμου στις 18 /3

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.

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

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.

Α π α ιτ ο ύμ ε
α πό
την
Κυβέρνηση να καταργήσει τη
ρατσιστική
συμφωνία
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
– ‘Απαιτούμε από την
Τουρκίας, να σταματήσει τις Κυβέρνηση να
καταργήσει τη
ρατσιστική
συμφωνία ΕΕ
Τουρκίας,

Ενωνόμαστε με τους αγώνες
σε κάθε γωνιά του Πλανήτη.
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.

ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

να σταματήσει
τις απελάσεις
προσφύγων, να
κλείσει τα
στρατόπεδα
συγκέντρωσης,
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
λαών, με τις βάρβαρες

να σταματήσει κάθε
απελάσεις προσφύγων,
εμπλοκή στις
να κλείσει τα στρατόπεδα
ιμπεριαλιστικές
συγκέντρωσης,
να
σταματήσει κάθε εμπλοκή επεμβάσεις στο
στ ις
ιμ περ ι αλ ι στ ι κέ ς πλευρό του ΝΑΤΟ
επεμβάσεις στο πλευρό 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.
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