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Η ITUC καλεί στην απαγόρευση του εμπορίου του Αμιάντου

Η Διεθνής Συνομοσπονδία
Συνδικάτων ITUC καλεί σε διεθνή
δράση για την απαγόρευση του
εμπορίου χρυσοτιλικού αμιάντου,
μιας εξαιρετικά τοξικής ουσίας που
εξακολουθεί να εξάγεται. Η ITUC
ζητά να συμπεριληφθεί ο χρυσότιλος
στη λίστα των επικίνδυνων ουσιών
της συνθήκης του Ρότερνταμ .

Πολλές συνδικαλιστικές
οργανώσεις και κυβερνήσεις είναι
αποφασισμένες να πιέσουν στην
επόμενη διεθνή διάσκεψη της
Συνθήκης του Ρότερνταμ, στη
Γενεύη στις 24 Απριλίου, για την
συμπερίληψη του χρυσότιλου στη
λίστα επικίνδυνων ουσιών. Με
βάση τους τρέχοντες κανόνες,
απαιτείται η εγκριτική απόφαση
όλων των κρατών μελών για να
μπει μια ουσία στη λίστα υψηλής
επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα
ακόμη και μία χώρα να μπορεί να

μπλοκάρει την απόφαση. Η ITUC
υποστηρίζει την πρόταση των 12
αφρικανικών κυβερνήσεων να
γίνεται δεκτή η απόφαση με το
75% των ψήφων όταν δεν
επιτυγχάνεται ομοφωνία.
Αυτό που συμβαίνει μέχρι
σήμερα είναι μια μειοψηφία
κυβερνήσεων (από τις 157 που
έχουν ψηφίσει τη συνθήκη)
μεταξύ των οποίων το Καζακστάν
και η Ρωσία, (και οι δύο
εξαγωγείς χρυσοτιλικού
αμιάντου), μπλοκάρουν την
ένταξη της ουσίας στη λίστα. Ο
Καναδάς που μέχρι πρότινος
μπλόκαρε και αυτός την
απόφαση, από το 2012 που
έκλεισε τα ορυχεία αμιάντου στη
χώρα υποστηρίζει πλέον την
συμπερίληψή του στη λίστα.
Όταν μια ουσία μπαίνει στη λίστα
της συνθήκης του Ρότερνταμ, οι
χώρες που την εξάγουν
υποχρεώνονται
να
ακολουθήσουν τις οδηγίες της
συνθήκης μεταξύ αυτών και την
εν επιγνώσει συναίνεση, βάσει
της οποίας οι χώρες εισαγωγείς
της ουσίας αποφασίζουν αν και
με ποιο τρόπο θα την εισάγουν.
Πολλές από τις αναπτυσσόμενες

Προσφυγική κρίση και
ιδιωτικοποίηση στην
εκπαίδευση

Στη μελέτη που δημοσιοποιεί η Διεθνής
Εκπαιδευτικών και αφορά την
προσφυγική κρίση και την πρόσβαση
στην εκπ αίδευση σχεδόν ενός

χώρες, εισαγωγείς του χρυσότιλου
ζητούν την ένταξή του στη λίστα
αφού αποδεδειγμένα πληροί όλες
τις συνθήκες που προβλέπει η
συνθήκη. Παρόλα αυτά οι εταιρίες
αμιάντου και μια μειοψηφία
εξαγωγέων κρατών με την στήριξη
ενός οργανισμού με την επωνυμία
Διεθνής Ένωση Χρυσότιλου που
ε δ ρ ε ύ ε ι στ ο Κ εμ π έ κ (I CA ) ,
μπλοκάρουν εδώ και μια δεκαετία
την συμπερίληψη στη συνθήκη. Ο
οργανισμός ICA είναι γνωστός
διεθνώς για τη διασπορά ψευδούς
πληροφορίας και στοιχείων για να
μείνει ανέπαφο το εμπόριο της
ουσίας.
“Καλούμε τις κυβερνήσεις να
ψηφίσουν την ένταξη της ουσίας στη
λίστα και την αλλαγή του κανόνα της
συνθήκης του Ρότερνταμ για το
100% των ψήφων με τον οποίο μια
ή δύ ο χώρ ες μπορούν να
μπλοκάρουν την απαγόρευση μιας
ουσίας. Η αλλαγή αυτή επιπλέον θα
ευθυγραμμίσει τον τρόπο λήψης
αποφάσεων της συνθήκης με αυτά
που ισχύουν για κάθε άλλη
συνθήκη.” δήλωσε η ΓΓ της ITUC
Sharan Burrow.
Πηγή: ITUC

εκατομμυρίου εκπατρισμένων παιδιών
δίνεται έμφαση στη διαπλοκή ιδιωτικών
συμφερόντων με τη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης.
Στις 12/4 παρουσιάστηκε στη Βυρηττό η
τελευταία έκθεση της EI στο πλαίσιο της
Διεθνούς Απάντησης στην αύξηση της
εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης
της εκπαίδευσης.
Ο πόλεμος στη Συρία είχε μεταξύ των
πολλών επιπτώσεων και την εξάπλωση της
εκπαιδευτικής κρίσης μεταξύ των
προσφύγων και μεταναστών: Στην
Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Λίβανο,
900,000 παιδιά από την Συρία δεν έχουν

“Αφορά άμεσα την
προστασία των εργαζομένων
και την δημόσια ασφάλεια
ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόμενες χώρες
μειώνοντας την έκθεσή τους
σε μια θανατηφόρα ουσία.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο και
είναι σκανδαλώδες ότι πάνω
από εκατό εκατομμύρια
άνθρωποι εκτίθενται μέχρι
σήμερα στο χρυσοτιλικό
αμίαντο. Η ένταξη του στη
λίστα επικίνδυνων ουσιών
αποτελεί τεράστιο βήμα για
την προστασία των πιο
ευάλωτων πληθυσμών
ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόμενες χώρες που
ολοένα και περισσότερο
εκτίθενται στη θανατηφόρα
ουσία.’

πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτό έδωσε
έναυσμα για μια πληθώρα προσφορών
βοήθειας από τον ιδιωτικό τομέα. Το μέγεθος
και η πρόθεση αυτής της βοήθειας ερευνάται
στην έκθεση με τίτλο:, Επενδύοντας στην
κρίση: Ιδιωτική συμμετοχή στην εκπαίδευση
των σύρων προσφύγων, του Πανεπιστημίου
της Μασαχουσέτης.
Η μελέτη διερευνά την σύνθετη
αλληλεπίδραση μεταξύ του πολέμου και της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και εγείρει
ερωτήματα για τον αυξανόμενο ρόλο των
πολυεθνικών παραγόντων και των ηθικών
εντάσεων μεταξύ ανθρωπιστικών και
κερδοσκοπικών κινήτρων. Πηγή: EI
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Η EPSU καλεί τα συνδικάτα να συνδράμουν στο ταμείο αλληλεγγύης των τουρκικών
οργανώσεων

Η Gülüzar ATES είναι μία
από τις πολλές δημοσίους
υπαλλήλους που
απολύθηκαν με συνοπτικές
διαδικασίες μέσω των
νομοθετικών διαταγμάτων
που καταρτίστηκαν μετά
την απόπειρα
πραξικοπήματος στην
Τουρκία. Με επιστολή της
στην PSI, κάνει έκκληση για
αλληλεγγύη για την ίδια και
τους συναδέλφους της

Από τον Ιούλιο του 2016 και
υπό το καθεστώς εκτάκτου
ανάγκης που ακολούθησε το
επιχειρούμενο πραξικόπημα
στην Τουρκία, συνδικαλιστικά
δικαιώματα και πολιτικές
ελευθερίες καταπατώνται
συνεχώς.
Η
κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης
αποτέλεσε το μέσο
για
διώξεις
και
φυλακίσεις χιλιάδων
εργαζομένων
και
συνδικαλιστών/τριών
στην Τουρκία. Πάνω
από
100.000
δημόσιοι υπάλληλοι
απολύθηκαν
ή
μπήκαν σε καθεστώς
διαθεσιμότητας με συνοπτικές
διαδικασίες, στις περισσότερες
των
περιπτώσεων
κατηγορούμενοι/ες χωρίς
αποδεικτικά στοιχεία για
πιθανή εμπλοκή τους στο
πραξικόπημα
που
επιχειρήθηκε τον Ιούλιο του
2016 και η ίδια κατάσταση
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Τόσο η EPSU όσο και η PSI
καταδίκασαν από την αρχή
αυτές τις κατασταλτικές και
παράλογες δράσεις και
απαίτησαν την άμεση
αποφυλάκιση και την
επανατοποθέτηση στις θέσεις

τους όλων των εργαζομένων
και των δημοσίων υπαλλήλων
που διώχθηκαν χωρίς στοιχεία.
Η
ITUC και η ETUC
συμφώνησαν στη δημιουργία
ενός ταμείου αλληλεγγύης στα
τούρκικα συνδικάτα, με
προτεραιότητα στη βοήθεια
των οργανώσεων που
επλήγησαν περισσότερο από

τα μέτρα των τούρκικών
αρχών. Η οικονομική στήριξη
θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για
την νομική βοήθεια και την
στήριξη των δράσεων τους σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Για αυτό το λόγο
η EPSU από
κοινού με την
PSI καλούν τα
μέλη τους να
σ τ α θ ο ύ ν
αλληλέγγυα
συνεισφέροντας
στο ταμείο των
συναδέλφων
μας
στη
Τουρκία
οι
οποίοι/ες
διαβιούν πλέον σε πολύ
δύσκολες κοινωνικές και
οικονομικές καταστάσεις και
τους είναι αδύνατο να φέρουν
οι ίδιοι/ες το κόστος των
δράσεων αυτών.
Στηρίξτε οικονομικά τα
τουρκικά συνδικάτα εδώ
Πηγή: EPSU

Η ανακοίνωση της CGT για την ειρήνη και τον αφοπλισμό
Την Πέμπτη 13/4 οι ΗΠΑ εκτόξευσαν
στο Αφγανιστάν την πιο ισχυρή, μη
πυρηνική βόμβα που έχει ποτέ
δοκιμαστεί την οποία ονομάζουν μητέρα
όλων των βομβών.
Μόλις λίγες μέρες μετά ο αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ αποφάσισε
μονομερώς, χωρίς τη διεθνή οδηγία και
χωρίς την έγκριση του αμερικανικού
κογκρέσου να βομβαρδίσει μια συριακή
στρατιωτική βάση. Στη ίδια τακτική οι
ΗΠΑ έστειλαν αεροπορικές και ναυτικές
δυνάμεις με κατεύθυνση την Β. Κορέα.
και εξετάζουν το ενδεχόμενο επίθεσης.
Η CGT καταδικάζει όλες τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στις περιοχές
του κόσμου που εξακολουθούν να είναι
πυριτιδαποθήκη, ο ρόλος των

υπεύθυνων δυνάμεων, αυτών που
ονομάζουμε ισχυρών, είναι
να
δουλεύουν για την ειρήνη και την
αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των
λαών και όχι να προκαλούν εντάσεις και
να ωθούν σε πολέμους.
Λέμε ΟΧΙ στον ιμπεριαλισμό! Όχι στην
επιθετικότητα

των

ισχυρών

που

θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια
ειρήνη!
Κανείς δεν ξέχασε τον πόλεμο στο Ιράκ
του 2003 υπό την καθοδηγούμενη
συμμαχία των ΗΠΑ που στηρίχθηκε σε
ένα κρατικό ψέμα. Αυτό το ντροπιαστικό
επεισόδιο αποδεικνύει ότι η βία σε
καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λύση
προς την ειρήνη. Είναι επείγον όσο ποτέ

άλλοτε να αναπτύξουμε μια κουλτούρα
ειρήνης με βάση του 8 άξονες δράσης
της UNESCO έτσι ώστε οι λαοί να μην
νιώθουν πλέον αγωνία για το αύριο. Η
CGT δηλώνει ξανά την θέση της για
ειρήνη για έναν κόσμο χωρίς όπλα
μαζικής καταστροφής, και τάσσεται
υπέρ του αφοπλισμού.
Πηγή CGT
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Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους του Νομού Ιωαννίνων να συμμετάσχουν
στο Καραβάνι της Υγείας, 26 Απριλίου 2017 στα Γιάννενα
ΔΕΛΤΙΟ
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ΤΥΠΟΥ

ΑΔΕΔΥ

-

Η
εφαρμογή
των
νεοφιλελεύθερωνμνημονιακών πολιτικών και
από τη σημερινή κυβέρνηση
(ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) με σκληρά
μέτρα περικοπής των
κοινωνικών δαπανών και των
συντάξεων,
με
τη
φορολογική επιδρομή και
την εκποίηση του δημόσιου
πλούτου, πλήττει βάναυσα
τους εργαζόμενους και την
κοινωνία.
Ο χώρος της Υγείας δεν
εξαιρείται
από
τη
μνημονιακή επέλαση. Η
υποβάθμιση του Δημόσιου
Συστήματος
Υγείας
συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχ ρ η μα το δ ότ ηση έ χο υ ν
οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με
την πρόταση για τους νέους
Οργανισμούς
των
Νοσοκομείων ανοίγει το
δρόμο
για
νέες
συγχωνεύσεις
και
κ α τα ρ γ ήσε ι ς μ ο ν άδ ω ν
υγείας και υπηρεσιών. Στην
πρόταση του Υπουργείου,
προβλέπονται ακόμα και
συγχωνεύσεις μονάδων
υγείας όμορων νομών.
Η ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας προσπαθεί με
ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ά
πυροτεχνήματα
να
δημιουργήσει μία εικόνα
ανάτασης. Όμως, η ζοφερή
πραγματικότητα
τη
διαψεύδει αμείλικτα.
Η πρωτοβάθμια περίθαλψη
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη,
ενώ οι δομές που έχουν
α π ομ ε ί νε ι
ε ί τ ε

υπολειτουργούν είτε οδηγούνται
σε λουκέτο. Το αποτέλεσμα
είναι οι πολίτες είτε
αναγκαστικά να καταφεύγουν
στα νοσοκομεία, να υφίστανται
ώρες ταλαιπωρίας και να
εντατικοποιείται περαιτέρω η
δουλειά μας είτε να πληρώνουν
από την τσέπη τους και να
απευθύνονται στον ιδιωτικό
τομέα ο οποίος κερδοσκοπεί
εκμεταλλευόμενος το κενό.
Τα νοσοκομεία αδυνατούν να
καλύψουν τις λειτουργικές τους
ανάγκες, τη στιγμή μάλιστα που
αυτές είναι ιδιαίτερα
αυξημένες. Η χρηματοδότηση
για το 2017 είναι ίδια με το
2016.
Εξακολουθούν να υπάρχουν
κλειστά κρεβάτια στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας ενώ το
φαινόμενο των νοσηλευόμενων
σε ράντζα παρουσιάζεται σε
αρκετές κλινικές. Καθημερινά
υπάρχουν ελλείψεις υλικών.
Η έλλειψη προσωπικού
συνεχίζεται αλλά μαζί της
γιγαντώνεται
και
η
φαρσοκωμωδία με τις
εξαγγελίες προσλήψεων από
την Κυβέρνηση. Ακόμα και οι
ελάχιστοι που έχουν φτάσει στα
νοσοκομεία, σε καμία
περίπτωση δεν καλύπτουν τις
ανάγκες και σίγουρα δεν
αποτελούν τον αριθμό αυτό που
διασφαλίζει τη λειτουργία των
νοσοκομείων και τη χωρίς
προβλήματα ασφαλή και πλήρη
νοσηλεία των πολιτών.
Η Κυβέρνηση βαφτίζει
προσλήψεις τη διεύρυνση των
ελαστικών σχέσεων εργασίας
(επικουρικό προσωπικό,
ΚΕΕΛΠΝΟ, μπλοκάκια,
προγράμματα
ΟΑΕΔ).
Ταυτόχρονα με τις συμβάσεις
ορισμένου χρόνου στις

υποστηρικτικές υπηρεσίες
(καθαριότητα, σίτιση,
φύλαξη) θα οδηγήσει έναν
αριθμό ήδη εργαζομένων
σ τ η ν
α π ό λ υ σ η ,
οριστικοποιώντας
ταυτόχρονα τον εργασιακό
μεσαίωνα στα νοσοκομεία
και την ανακύκλωση της
ανεργίας, αφού και οι
εργαζόμενοι με ατομικές
συμβάσεις θα απολυθούν
μετά τις 31-12-2018.
Η αντίσταση απέναντι στη
νεοφιλελεύθερη μνημονική
βαρβαρότητα που έχει
στόχο την κατάργηση των
εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων τα οποία
κατακτήθηκαν με αίμα,
πρέπει να γίνει υπόθεση
κάθε εργαζόμενου, κάθε
Σω μ α τ ε ί ο υ α λ λ ά κ α ι
ολόκληρης της κοινωνίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους
εργαζόμενους του Νομού
Ιωαννίνων και ευρύτερα της
Ηπείρου να συμμετάσχουν
στο Καραβάνι της Υγείας
που διοργανώνει η ΠΟΕΔΗΝ
την Τετάρτη, 26 Απριλίου
2017
στα Γιάννενα
(συγκέντρωση στις 10:00πμ
στο Γιαννιώτικο Σαλόνι).

Διεκδικούμε:
- Δημόσια-δωρεάν
υγεία για όλο το
λαό.
Να μην κλείσει
καμιά μονάδα
υγείας, καμία
κλινική, κανένα
κέντρο υγείας. Να
ανοίξουν και να
στελεχωθούν οι
δομές πρωτοβάθμιας
και τα Νοσοκομεία
που έκλεισαν.
- Προσλήψεις
μόνιμου
προσωπικού, ώστε
να λειτουργήσουν με
ασφάλεια όλες οι
υπάρχουσες δομές,
με επανασύσταση
όλων των
καταργημένων
οργανικών θέσεων.
- Αύξηση της
χρηματοδότησης και
κάλυψη όλων των
λειτουργικών
αναγκών των
νοσοκομείων.
- Όχι στη
νομιμοποίηση –
διεύρυνση των
ελαστικών σχέσεων
εργασίας στα
Νοσοκομεία.

Καλούμε τα Νομαρχιακά
Τμήματα της Ηπείρου να
οργανώσουν με όλα τα
αναγκαία
μέτρα
τη
συμμετοχή των συναδέλφων
στο Καραβάνι της Υγείας.
Πηγή: adedy.gr
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