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Οι συμφωνίες πράσινης ανάπτυξης και το αίτημα για  Βιώσιμα κράτη 

πρόνοιας: Τα δύο σενάρια που παρουσιάζει το ETUI για ένα νέο 

οικολογικό και κοινωνικά δίκαιο συμβόλαιο. 

 

Στο νέο κείμενο πολιτικής που παρουσιάζει το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI), με 

τον τίτλο «Δύο σενάρια για βιώσιμο κράτος πρόνοιας, προς ένα νέο οικο-κοινωνικό συμβόλαιο» 

αναλύονται κριτικά οι πολιτικές και κοινωνικές στοχεύσεις που θα πρέπει να βάλουν οι νέες 

συμφωνίες για πράσινη ανάπτυξη προκειμένου η προοπτική για μηδενικές εκπομπές αερίων 

έως το 2050 να είναι εφικτή και κοινωνικά δίκαιη.  

 
Το κείμενο  εξετάζει τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι οικονομικοί 

τομείς παροχής βασικών δημόσιων αγαθών για την εξασφάλιση των απαραίτητων 

κοινωνικών εγγυήσεων στην εφαρμογή των συμφώνων πράσινης ανάπτυξης.  Παράλληλα με 

τις κοινωνικές εγγυήσεις για εξασφάλιση της απασχόλησης και του εισοδήματος που πρέπει να 

περιλαμβάνουν οι πράσινες συμφωνίες μετάβασης,  υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια που δείχνουν 

ότι οι δημόσιες παροχές σε είδος ή αλλιώς οι καθολικές βασικές υπηρεσίες αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο στη στήριξη των νέων πράσινων κοινωνικών συμβολαίων. Η κεντρική 

ιδέα εδώ, την οποία ασπάζονται οι περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου, 

είναι η διασφάλιση του δικαιώματος στα βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη ζωή και 

την αναπαραγωγή της ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες.. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο 

σενάριο, η επιτυχία των στόχων των συμφωνιών αυτών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά 

στα κεφάλαια (ιδιωτικά και δημόσια που διατίθενται) στην πράσινη οικονομία. Συγχρόνως είναι 
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απαραίτητη η εξασφάλιση της δημόσιας παροχής των βασικών κοινωνικών αγαθών και η 

επέκτασή της σε επιπλέον τομείς αγαθών (όπως για παράδειγμα η στέγαση): απαιτείται ένα νέο 

οικολογικό κοινωνικό συμβόλαιο που να εγγυάται και να επεκτείνει την  δημόσια και 

συλλογική παροχή των βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον για να είναι 

μακροπρόθεσμα βιώσιμο, οικονομικά και κοινωνικά ένα τέτοιο σενάριο απαιτείται η 

αναγνώριση και η άμεση ανάληψη της ευθύνης των πλούσιων κρατών να συνεισφέρουν στην 

απανθρακοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο (δεύτερο σενάριο) το οποίο συγχρόνως θα 

αντιμετώπιζε και θα περιόριζε τις μορφές (συλλογικής) κατανάλωσης που είναι μη-βιώσιμες και  

δαπανηρές για μια οικονομία που θα βασίζεται στην επάρκεια. 

 

Διαβάστε το κείμενο εδώ 
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