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ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Γιατί το περιβάλλον (οφείλει να)  
απασχολεί το εργατικό κίνημα;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο «ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΜΟΣ»;

1. Η εισαγωγή στηρίζεται, ειδικά, σε δυο κείμενα. Αφενός Stevis, Dimitris, Nora Räthzel and David Uzzell (2018), 
The labour – nature relationship: Varieties of labour environmentalism. Globalizations 15(4), 439-453, και 
αφετέρου και Räthzel, Nora, Dimitris Stevis and David Uzzell (2021). Introduction: Expanding the Boundaries 
of Environmental Labour Studies. In Nora Räthzel, Dimitris Stevis and David Uzzell (eds) (2021) Handbook of 
Environmental Labour Studies. Palgrave Macmillan, 1-31. Το τελευταίο, μαζί με το Räthzel, Nora and David Uzzell 
(eds). 2012. Trade Unions in the Green Economy. Working for the Environment. New York: Routledge προσφέ-
ρουν μια ολική επισκόπηση της έρευνας πάνω στον εργατικό περιβαλλοντισμό.

Ο εργατικός περιβαλλοντισμος (labour environmentalism) έχει μακρά ιστορία -και όχι 
μόνο στις βιομηχανικές χώρες1. Οι εργάτες και τα συνδικάτα που τον προτείναν, και τον 
προτείνουν, είναι εκείνα που έχουν μια πιο γενική και προοδευτική άποψη για την κοινω-
νία. Αυτά που δεν τον δέχτηκαν, ή που επιζητούν μόνο την παραγωγή ᾽πράσινων προ-
ϊόντων᾽, έχουν γενικά μια πιο στενή και συντηρητική άποψη, ακόμα και όταν κρύβεται 
πίσω από προοδευτική γλώσσα. Τι είναι ο εργατικός περιβαλλοντισμός; Ποια τα εμπόδια 
στην εφαρμογή του; Ποιες οι προοπτικές του; Και γιατί αξίζει τον κόπο να τον λάβουμε 
σοβαρά υπ’ όψιν;

Ο εργατικός περιβαλλοντισμος έχει τουλάχιστον τρεις έννοιες. Αφ’ ενός σχετίζεται με 
τις περιβαλλοντικές επιλογές των συνδικάτων, των εργατών και των κοινωνιών τις οποί-
ες δημιουργούν και στις οποίες ζουν. Τι νομίζουν για τις επιπτώσεις της εργασίας στην 
υγεία τους και στους χώρους στους οποίους δουλεύουν και ζουν; Ποια είναι η άποψή 
τους για την ποιότητα του περιβάλλοντος του εργασιακού τους χώρου ή για τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις της μονάδας στην οποία εργάζονται; Όμως οι εργαζόμενοι είναι και 
πολίτες, με το δικαίωμα και την υποχρέωση να έχουν λόγο για οτιδήποτε σχετίζεται με 
το περιβάλλον του δήμου τους, της χώρας τους, και του πλανήτη. Αυτό δεν είναι μόνο 
δικαίωμα της μεσαίας τάξης και των εύπορων. Ούτε είναι ο περιβαλλοντισμος αποτέλε-
σμα θεωρητικής γνώσης και μόνο. Είναι αποτέλεσμα γνώσης γενικά, και οι εργαζόμε-
νοι έχουν άμεση εμπειρία όλης της γκάμας των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αλλά 
υπάρχει και μια τρίτη τάση στον εργατικό περιβαλλοντισμό. Οι εργάτες πρέπει να έχουν 
λόγο στην οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής. Στη βάση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων είναι η τεχνική και κοινωνική οργάνωση της εργασίας. Επομένως, για τη 
λύση τους είναι αναγκαία η αναδιοργάνωση της εργασίας. Τι παράγουμε, πώς και γιατί το 
παράγουμε, είναι βασικές περιβαλλοντικές ερωτήσεις. Επομένως ο λόγος των εργατών 
σε αυτά τα θέματα, που τα γνωρίζουν καλά, είναι λόγος για την οργάνωση όλης της πο-
λιτικής οικονομίας και οικολογίας. Γιατί όμως, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι δεν παί-
ζουν κύριο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις; Τέτοιες ερωτήσεις μας φέρνουν στο βασικό ζη-
τούμενο, γιατί έχουν να κάνουν με την οργάνωση της πολιτικής οικονομίας, τη δύναμη 
του κεφαλαίου και την συνεχή μείωση της πολιτικής προοπτικής της εργατικής τάξης. 

ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΉΝ ΣΎΝΔΕΣΉ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο εργατικός περιβαλλοντισμός δεν είναι εύκολος και έχει 
απέναντι του μεγάλα εμπόδια. Για την προώθησή του, πρώτα από όλα πρέπει να πειστούν 
τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, που εξισώνουν το περιβάλλον μόνο με την φύση από 
την οποία είναι αποξενωμένοι αφού δεν τους μένει χρόνος και ενέργεια για να την βιώ-
σουν. Όμως, ο εργατικός περιβαλλοντισμος, ως ένα κομμάτι του κοινωνικού περιβαλ-
λοντισμού, διευρύνει τους ορίζοντες του περιβαλλοντισμού. Αναδεικνύει ότι η οργάνω-
ση της παραγωγής και της κατανάλωσης έχουν άμεσες επιπτώσεις στους εργαζομένους 
και στις οικογένειές τους, ως ‘φυσικών’ οντοτήτων που είναι μέρος της φύσης, καθώς 
και ότι η ποιότητα ζωής στους τόπους που ζουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αέρα 
που αναπνέουν, το πάρκο που θα ήθελαν, τους ήχους που τους κρατούν ξύπνιους. 

Η οργάνωση της παραγωγής σιγά σιγά αναλώνει όχι μόνο την φύση αλλά και το σώμα 
του εργαζομένου και της εργαζόμενης. Αναλώνει επίσης τον ελεύθερο τους χρόνο και 
την δυνατότητα να χαρούν την φύση όπως την αντιλαμβάνονται. Αναλώνει επίσης την οι-
κογενειακή ζωή ενώ οι συνοικίες που ζουν οι εργαζόμενοι είναι πολύ διαφορετικές από 
αυτές που ζουν οι πιο εύποροι (αρκεί κανείς να σκεφτεί την μικρότερη δεντροκάλυψη ή 
τα λιγότερα πάρκα). Όλο το εργατικό κίνημα είναι μια αντίδραση στις απορριπτέες επιλο-
γές που μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε πρώτα υλικά. Και ο συνδικαλισμός είναι η 
απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να γίνονται θυσία σε παραγωγικές διαδικασίες 
που τους εξουθενώνουν και για τις οποίες δεν έχουν λόγο.

Για αυτό, βέβαια, ευθύνονται οι ιδιοκτήτες και το νεοφιλελεύθερο κράτος που δημι-
ουργούν εκβιαστικά «διλήμματα». Εργατικά δικαιώματα; λιγότεροι εργαζόμενοι. Καθαρή 
παραγωγή; λιγότεροι εργαζόμενοι. Αυτοματοποίηση; λιγότεροι εργαζόμενοι. Αυτό το ξέ-
ρουν καλά τα συνδικάτα, πάρα τις διαφορετικές πολίτικες τους απόψεις, και σωστά αντι-
στέκονται σε νομοθετήματα που μιμούνται την βιομηχανική χωρά με τη χειρότερη ερ-
γατική νομοθεσία, τις ΗΠΑ. Και καθώς το κεφάλαιο αρνείται την οποιαδήποτε ευρύτερη 
πολιτική συμμετοχή για τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους, έτσι αρνείται και το συνδι-
καλιστικό περιβαλλοντισμος. Η άποψη ότι το περιβάλλον δεν χωράει στον συνδικαλισμό 
και ότι δυσκολεύει τις προσπάθειες των εργατών διευκολύνει την ηγεμονική θέση του 
κεφαλαίου γιατί αφήνει ανεξέλεγκτο ένα μεγάλο μέρος της δύναμης του, αυτής ακριβώς 
που του επιτρέπει να αναλώνει φύση και ανθρώπους.

Αλλά όπως συνδικάτα και πολλοί εργαζόμενοι έχουν μια στενή άποψη της φύσης, έτσι 
έχουν και πολλοί περιβαλοντιστές, με αποτέλεσμα να υποτιμούν το γεγονός ότι η εργασία 
είναι αναγκαία και για επιβίωση και για προσωπική αξιοπρέπεια, των ιδίων συμπεριλαμ-
βανομένων. Περιβαλλοντικές πολιτικές που ξεχωρίζουν κοινωνία και φύση, που αρνού-
νται ότι κοινωνικές ανισότητες βρίσκονται στην βάση του οικολογικού προβλήματος και 
οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής και περι-
βαλλοντικής δικαιοσύνης και απελευθέρωσης, απλά αναπαράγουν τις βασικές αιτίες του 
προβλήματος. Οι περιβαλοντιστές έχουν δίκιο όταν λένε ότι κάθε κοινωνική και οικονο-
μική πολιτική έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αλλά και κάθε περιβαλλοντική πολιτική 
έχει κοινωνικές επιπτώσεις. Και όχι μόνο αυτό. Όπως οι κοινωνικές πολιτικές είναι ρι-
ζωμένες σε ιδεολογικές επιλογές έτσι είναι και οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Οι περιβα-
λοντιστές που όντως θέλουν μια κοινωνικο-οικολογική σύνθεση πρέπει να καταλάβουν 
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ότι οι περιβαλλοντικές τους προτιμήσεις είναι πολιτικές προτιμήσεις, όπως αυτές των 
συνδικάτων. Και ότι ο αναγκαίος διάλογος πρέπει να ξεκινήσει από αυτήν την αφετηρία.

Ή ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΉ ΣΎΝΘΕΣΉ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ποιο είναι το μέλλον του εργατικού περιβαλλοντισμού; Η πορεία είναι δύσκολη αλλά 
έχουμε πολλά παραδείγματα επιτυχίας. Αλλά και να μην είχαμε ποιος θα μπορούσε να πει 
στις εργαζόμενες γυναίκες ότι πρέπει να πάψουν να ζητούν τα δικαιώματά τους επειδή 
είναι δύσκολο; Ποιος θα μπορούσε να πει στους μετανάστες ότι πρέπει να ζουν στην σκιά 
για να μην τραβούν την προσοχή των ρατσιστών; Με ποια λογική πρέπει να μην έχουν 
περιβαλλοντικές προτεραιότητες τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι αν δεχθούμε πως το 
περιβάλλον δεν είναι μόνο η μη-ανθρώπινη φύση αλλά καθετί που έχει να κάνει με τη 
ποιότητα της ζωής του εργαζομένου; 

Τι θα μπορούσε, λοιπόν, να συμπεριλαμβάνει ένα κοινωνικό περιβαλλοντικό πρόγραμ-
μα που παίρνει στα σοβαρά τον κεντρικό ρόλο του εργαζόμενου και της εργασίας; Σίγου-
ρα θα εμπεριέχει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Αν ο εργαζόμενος δουλεύει σε γρα-
φείο θα πρέπει να αναπνέει καθαρό αέρα και θα πρέπει να μπορεί να σηκώνεται και να 
περπατάει γιατί το συνεχές κάθισμα είναι ανθυγιεινό. Ο καθαρός αέρας και η κατάλληλη 
θερμοκρασία δεν πρέπει να δημιουργούν παραπάνω ρύπους και να καταναλώνουν πα-
ραπάνω ενέργεια. Αν ο εργαζόμενος δουλεύει σε εργοστάσιο πρέπει να μην εκτίθεται σε 
χημικά, σε εξοντωτικά ταχείες γραμμές παραγωγής και σε μολυσμένο αέρα. Όπως και ο 
εργαζόμενος του γραφείου έχει και αυτός το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του για 
το αν η δουλειά που κάνει ρυπαίνει το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Οι εργατιστές 
περιβαλοντιστές υποστηρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι η επαγγελματική υγεία και ασφά-
λεια είναι μέρος του περιβαλλοντικού κινήματος -σε πείσμα των φιλελεύθερων συνδι-
καλιστών και των εργοδοτών. 

Το επόμενο βήμα αφορά την περιβαλλοντική υγεία. Η πανδημία μας θύμισε πόσο ανα-
γκαία αλλά και πόσο άνισα απολαμβάνεται, όταν εργάτες αναγκάζονται να δουλεύουν 
κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες που τους αρρωσταίνουν τόσο σωματικά όσο και ψυ-
χικά. Γιατί να μην έχουν λόγο οι εργαζόμενοι πάνω στην ποιότητα του χώρου εργασίας 
τους, κάτι για το οποίο παλεύουν δυο αιώνες τώρα; Γιατί να μην έχουν λόγο για την πε-
ριβαλλοντική υγεία, ένα θέμα που τους αφορά ως εργάτες και πολίτες;

Ένα βήμα παραπέρα βρίσκεται η συζήτηση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. 
λιγότερος χρόνος εργασίας -με αξιοπρεπείς αποδοχές, προστασίες και δικαιώματα- επι-
τρέπει στους εργαζόμενους να αφιερώνουν πιο πολύ χρόνο στην προσωπική και κοινω-
νική τους ζωή, όπως αυτοί θέλουν. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος σημαίνει λιγότερος 
χρόνος ανάλωσης σώματος και μυαλού. Σημαίνει μια σημαντική αλλαγή στις σχέσεις ερ-
γοδότη και εργαζόμενου και μπορεί να γίνει η αφετηρία μιας αναγκαίας συζήτησης για 
το τι παράγουμε και πως το παράγουμε. Και αυτή η συζήτηση είναι αναγκαία γιατί ο ερ-
γατικός περιβαλλοντισμός δεν αρκείται στην παραγωγή πράσινων προϊόντων με πράσι-
νες διαδικασίες. Μάλλον, καλεί το εργατικό κίνημα να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που 
συμπεριλαμβάνει αυτά που μεταποιεί με την εργασία του: τον εργαζόμενο τον ίδιο και 
την φύση μέσα στην οποία ζει.

H παρούσα μελέτη ελπίζουμε να ξεκινήσει αυτή την συζήτηση μέσα και στο Ελληνικό ερ-
γατικό/ συνδικαλιστικό κίνημα όχι μόνο για το καλό του κλίματος και του περιβάλλοντος 
γενικά, αλλα και για ένα εργατικό κίνημα που θέλει να προσφέρει προοπτική και όχι μόνο 
αντίδραση. Η πρόταση της Δίκαιης Μετάβασης, που είναι γέννημα και θρέμμα του εργατικού 
περιβαλλοντισμού, προσφέρεται ως βάση μιας τέτοιας συζήτησης στην οποία τα συνδικά-
τα θα παίζουν κύριο ρολό. Η πορεία είναι δύσκολη, για λόγους τόσο εσωτερικούς όσο και 
εξωτερικούς των συνδικάτων. Αλλά το τίμημα της ολιγωρίας θα είναι το ίδιο τους το μέλλον.

2. ITUC. 2014. World Day for Decent Work. https://www.ituc-csi.org/world-day-for-decent-work-october.

3. ILO. 2014. There are no jobs on a dead planet. https://iloblog.org/2014/10/08/there-are-no-jobs-on-a-dead-
planet/

H διεθνής συζήτηση για τη σχέση εργασίας  
και κλιματικής αλλαγής

ΔΙΚΑΙΉ ΜΕΤΑΒΑΣΉ: Ή ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΉΣ ΕΝΝΟΙΑΣ  
ΣΤΑ ΣΎΝΔΙΚΑΤΑ ΤΉΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ

Το μήνυμα που εκπέμπει η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων (International Trade 
Union Confedaration/ITUC)2 και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας (International Labour 
Organization/ILO)3, στο πλαίσιο της 7ης Παγκόσμιας Ημέρας για την Αξιοπρεπή Εργασία 
(World Day for Decent Work), στις 7 Οκτωβρίου 2014 είναι τόσο σαφές που δεν αφήνει 
περιθώριο αμφισβήτησης των πολλαπλών αλληλοσυνδέσεων ανάμεσα σε χώρο της Ερ-
γασίας και Κλιματική Αλλαγή: «Δεν υπάρχουν δουλειές σε έναν νεκρό πλανήτη». 

Η ένθεση της θεματικής του κλίματος στη συνδικαλιστική ατζέντα, και συγκεκριμένα, η 
ανάδειξη των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών και κλιματικών κρίσεων στο πεδίο των 
εργασιακών δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας και υγιεινής, καθώς και στην ποιότη-
τα των θέσεων εργασίας δεν εντοπίζεται για πρώτη φορά το 2014. Μια σειρά από μελέτες 
(Felli&Stevis, 2014; Snell, 2018; Morena, 2018; Morena, Krause & Stevis, 2020) εστια-
σμένες στην ιστορικότητα και τη γενεαλογία της έννοιας και της στρατηγικής της Δίκαιης 
Μετάβασης (Just Transition) στο λόγο και τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
ανιχνεύουν την προγραμματική πρόκληση για Δίκαιη Μετάβαση σε ενώσεις εργαζομέ-
νων της Αμερικής ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 

Η ιδέα προέρχεται απ’ το Συνδικάτο Εργαζομένων Πετρελαίου, χημικών και Ατομικής 
Ενέργειας/ΣΕΠχΑΕ (Oil, Chemical and Atomic Worker’s Union/OCAW) ως μια προσπά-
θεια ανάδειξης των συναφειών ανάμεσα σε εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
δεινά. Αν και ως προτεραιότητα φαίνεται πως έθεταν την επιμόρφωση των εργαζομέ-
νων και των κοινοτήτων γύρω από τεχνοκρατικής φύσεως ζητήματα και δια αυτής την 
ενδυνάμωση των αγώνων τους απέναντι στον εργασιακό εκβιασμό «Θέσεις Εργασίας vs 
Προστασία του Περιβάλλοντος» (Stevis, Krause and Morena 2020), ωστόσο δεν παρέ-
λειπαν να υποστηρίζουν ότι ορισμένες θέσεις εργασίας (π.χ. τομέας πυρηνικών όπλων) 
είναι εξόχως επιζήμιες για τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον και ως 
εκ τούτου θα όφειλαν είτε να καταργηθούν είτε να αντικατασταθούν από αυτοματοποι-
ημένες (Leopold, 2007). 
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Σ’ αυτή την πρώτη πράξη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και 
κατανόησης της κοινότητας των απειλών/συμφερόντων που απορρέουν από την επι-
δείνωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών όρων η στρατηγική της Δίκαιης Μετά-
βασης δεν έχει ακόμη διατυπωθεί ρητά. Μια τάση εργατικού περιβαλλοντισμού (Labour 
Environmentalism) αποκτά ορατότητα μεν στο χώρο των αμερικάνικων συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων κατά τη δεκαετία του 1980, εντούτοις ο όρος συγκροτείται στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 όταν, και πάλι με πρωτοβουλία του ΣΕΠχΑΕ σε συνέργεια με δί-
κτυα ακτιβιστών για το περιβάλλον, προτείνουν το Υπερταμείο για τους Εργαζόμενους 
(Superfund for Workers). 

Το Υπερταμείο για τους Εργαζόμενους θα στηριζόταν πάνω στην προηγούμενη εμπειρία 
του Προγράμματος Υπερταμείου (Superfund Program)4, και πρωτοεμφανίζεται το 1995 
στο πλαίσιο της συνάντησης της Διεθνούς Κοινής Επιτροπής για την ποιότητα των υδάτων 
των Μεγάλων λιμνών (International Joint Commission on Great Lakes Water Quality). 
Κύριος στόχος του θα ήταν η οικονομική στήριξη, η διαρκής καλλιέργεια των δεξιοτή-
των των εργαζομένων που βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας (κυρίως λόγω των μετε-
γκαταστάσεων των επιχειρήσεων), στην προοπτική εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας που 
θα πληροί τις μισθολογικές συνθήκες της προηγούμενης θέσης απασχόλησης (Leopold, 
1995; Stevis, Krause and Morena 2020).

Αν και η σύνδεση ανάμεσα σ’ αυτό το διάβημα και στην ανάπτυξη μιας συνδικαλιστικής 
συνείδησης συμπεριληπτικής των αιτημάτων περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύ-
νης δεν είναι προφανής, ωστόσο η δυναμική αυτής της δράσης της ΣΕΠχΑΕ απεδείχθη 
καταλυτική. Καταρχάς δίνοντας ώθηση στη δημιουργία μιας συμμαχίας περιβαλλοντι-
κών και κοινωνικών οργανώσεων, τη Συμμαχία της Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition 
Alliance). Ιδρυθείσα το 1997, η Συμμαχία επικεντρώνει τη δράση της στην εκπόνηση εκ-
στρατειών ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με την έκθεσή τους σε 
αντισυνδικαλιστικές και περιβαλλοντικά άδικες πρακτικές, κατορθώνοντας να δώσει βήμα 
εκπροσώπησης στους ευάλωτους και αποκλεισμένους πληθυσμούς των ΗΠΑ αλλά και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης (Stevis, Krause and Morena 
2020). Στο πλαίσιο αυτό, εκπονούνται καμπάνιες με αιχμή τη δημόσια υγεία και την περι-
βαλλοντική δικαιοσύνη οι οποίες αναλαμβάνονται σε συνεργασία με τις άμεσα πληττόμε-
νες κοινότητες των κλιματικών κρίσεων, εξαναγκάζοντας, συχνά, μεγάλες επιχειρήσεις να 
προσέρχονται σ’ ένα κοινό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Εκ παραλλήλου, διατυπώθηκαν 
και επιχειρήματα που παρέκκλιναν των αξιωματικών παραδοχών της υφιστάμενης ανα-
πτυξιακής λογικής – αλλά και της υφιστάμενης συνδικαλιστικής πρακτικής. Τούτο επε-
τεύχθη μέσα από τη συνδυαστική απεύθυνση από την μια στο κράτος για την προώθηση 
μιας πράσινης βιομηχανικής πολιτικής, και από την άλλη στα συνδικάτα προκειμένου να 
αναγνωρίσουν την αναγκαία απώλεια θέσεων εργασίας στον ορίζοντα ενός μακροπρό-
θεσμου οφέλους για την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη. Τέλος, επινοήθηκαν 

4. Πρόκειται περί πρωτοβουλίας που είχε παρθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο κατά τη δεκαετία του 1980, ως 
απάντηση στην νέο-συντηρητική δεξιά που έθετε εκ νέου την απειλή της απώλειας των θέσεων εργασίας ενόψει 
ενδεχόμενων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων. Στόχο της δημιουργίας του εν λόγω Υπερταμείου ήταν η συγκέντρωση 
πόρων για τη χρηματοδότηση του καθαρισμού χιλιάδων ρυπασμένων βιομηχανικών περιοχών (εγκαταστάσεις 
παραγωγής, εργοστάσια επεξεργασίας, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και χώροι εξόρυξης) όπου είχαν 
απορριφθεί επικίνδυνα απόβλητα (Wykle et al., 1991). 

νέα εργαλεία επιμόρφωσης των εργαζομένων αναφορικά με την εργασιακή ασφάλεια και 
υγεία, μέσα από την έκδοση του εγχειριδίου «Μια Δίκαιη Μετάβαση για την Εργασία και 
το Περιβάλλον» (Slatin, 2002). Εν τέλει, όμως, εξαιτίας μιας σειράς λόγων, το πρόταγμα 
της Δίκαιης Μετάβασης έχασε την δυναμική του στις ΗΠΑ.

 Ενδεχομένως όμως, σ’ αυτή την πρώτη φάση της επεξεργασίας της έννοιας της Δίκαι-
ης Μετάβασης, πιο σημαντική παρακαταθήκη να ήταν η ανάδυση ενός ρεύματος διαθε-
ματικού συνδικαλισμού που έριχνε φως και αποσαφήνιζε τις περιβαλλοντικές διαστάσεις 
της εργασίας και αντιστρόφως. Τούτη η αμοιβαία αλληλεπίδραση ανάμεσα σε περιβαλ-
λοντισμό και συνδικαλιστική δράση αποτυπώθηκε στον τρόπο με τον οποίο, εφεξής, τα 
συνδικάτα αντιλαμβάνονταν την ιδιότητά τους ως ομάδες πίεσης (lobbying) στη θεματική 
του κλίματος. Πρόκειται για μια στροφή στις διεκδικητικές ρουτίνες αυτών, η οποία εκδη-
λώθηκε άλλοτε μέσα από την αναζήτηση σύναψης νέων συμμαχιών με περιβαλλοντικές 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Meckling, 2011), άλλοτε μέσα από την ενεργό συμμετο-
χή αυτών στις διεθνείς συζητήσεις και διαδικασίες λήψης απόφασης για το κλίμα. Καθο-
ριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας «πράσινης δυναμικής» στις 
εσωτερικές διεργασίες, τον προγραμματικό λόγο και τις πρακτικές μιας μερίδας των διε-
θνών συνδικαλιστικών ομοσπονδιών (δίχως να λείπουν οι ενδό-συνδικαλιστικές αντιπα-
ραθέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο), ήταν η πραγματοποίηση των ετή-
σιων Διασκέψεων για την Κλιματική Αλλαγή και η κεντρική θέση που τους αποδόθηκε 
στην εγχάραξη αποφασιστικού χαρακτήρα στρατηγικών για το κλίμα.

5. Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία τίθεται σε ισχύ από τον Μάρτιο 
του 1994 και την οποία συνυπογράφουν 186 χώρες απ’ όλον τον κόσμο είναι το πρώτο διεθνές μέτρο μη δεσμευ-
τικού χαρακτήρα με το οποίο επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Διακρίνοντας 
ανάμεσα σε βιομηχανικές και τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Σύμβαση –Πλαίσιο επιβάλλει σε όλα τα συμβαλλό-
μενα μέρη την υποχρέωση να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις, επισημαίνοντας πως οι 
βιομηχανικές χώρες οφείλουν να επιτύχουν τη σταθεροποίηση της δικής τους εκπομπής αερίων στα επίπεδα του 
1990. Συνέχεια της Σύμβασης – Πλαίσιο αποτελεί το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997(Αναλυτικότερα, βλ.: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52009DC0667 και https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28060.Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 2022) 

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ: Ή ΣΉΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ  
ΣΎΝΑΝΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Ή ΔΙΚΑΙΉ ΜΕΤΑΒΑΣΉ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΎΝΔΙΚΑΤΩΝ 

Το 1995 στο Βερολίνο λαμβάνει χώρα η πρώτη Διάσκεψη των Μερών (Conference Of 
the Paries/COP), μια συνάντηση στην οποία συμμετέχουν οι χώρες που έχουν συνυπο-
γράψει το Πλαίσιο – Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United 
Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCC)5, και η οποία προσβλέπει 
μέσα από την ετήσια πραγματοποίησή της να προβαίνει σε αξιολογήσεις της προόδου που 
έχουν σημειώσει τόσο οι βιομηχανικές όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η δημιουργία αυτού του διεθνούς, θεσμικού και περιοδικού «χώρου» διαβουλεύσεων 
για το κλίμα και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής προσλαμβάνεται 
ως εξαιρετική ευκαιρία για άσκηση πολιτικής για μια σειρά από δρώντες. Πολυάριθμοι 
μη κρατικοί φορείς συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα, χρησιμο-
ποιώντας συνδυαστικά την έρευνα, την πολιτική συνηγορία ή τη συλλογική κινητοποί-
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ηση στις προσπάθειές τους να ασκήσουν επιρροή επ’ αφορμής της εκάστοτε διάσκεψης 
των Συμβαλλόμενων Μερών (COP) που διοργανώνει η UNFCCC (Betsill & Corell, 2007; 
Schroeder &Lovell, 2012; Backstrand et al., 2017). Στο πλαίσιο αυτό συντόνισε τη δράση 
της και η Διεθνής Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων (International Confederation 
of Free Trade Unions/ICFTU), η οποία αριθμούσε 200 εκατομμύρια μέλη σε 163 χώρες 
(Thomas, 2021) και εκπροσωπούσε συμφέροντα εργαζόμενων σε πολυμερείς οργανι-
σμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας (International 
Labour Organization/ILO). Επιχειρώντας να προωθήσει τις θέσεις της στη ροή των δια-
πραγματεύσεων της τρίτης Συνόδου των Μερών στο Κιότο (1997), η ΔΣΕΣ εισέφερε τη 
δική της συμβολή στη συζήτηση για τη Δίκαιη Μετάβαση, εμμένοντας στο αίτημα των 
εργαζομένων για δίκαιη κατανομή του κόστους των πολιτικών μετάβασης σε κοινωνίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων για τη δίκαιη ανα-
κούφιση του οικονομικού και κοινωνικού κόστους των προγραμμάτων για την κλιματι-
κή αλλαγή» (Morena et al., 2020).

Παρά το γεγονός ότι η έννοια της Δίκαιης Μετάβασης είχε αρχίσει να καταλαμβάνει ολο-
ένα και περισσότερο χώρο στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις των φορέων που 
εμπλέκονται στα προγράμματα ανάσχεσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, δεν 
είχε καταφέρει να εκτοπίσει άλλες δημοφιλείς προσεγγίσεις εκείνης της εποχής, όπως η 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη» ή «Πράσινη Ανάπτυξη». χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 13 Διασκέ-
ψεις για το Κλίμα, και να φτάσουμε στην Διάσκεψη των Μερών για το Κλίμα στην Κοπεγ-
χάγη (COP-15) το 2009, προκειμένου η έννοια της Δίκαιης Μετάβασης να ταυτιστεί με τη 
συμβολή των συνδικάτων στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή (Rosemberg, 2020). 
Η συγκεκριμένη στροφή στη στάση των διεθνών συνδικάτων φαίνεται πως σχετιζόταν 
πολύ περισσότερο με τις αλλαγές που επιτελέστηκαν στην οργανωτική δομή αυτών, και 
κυρίως στη δομή της διεθνούς τους εκπροσώπησης, και πολύ λιγότερο με τα στάδια ωρί-
μανσης των συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατατείνουν 
προηγούμενες έρευνες στις οποίες αναφέρεται ότι, κατά τις πρώτες Συνδιασκέψεις, φο-
ρείς όπως οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ υποστήριζαν αυστηρότερες δεσμεύσεις μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής ενώ, οι εταιρείες και οι εργοδοτικές οργανώσεις έδειχναν με-
γαλύτερη προτίμηση για πιο ετερογενείς στρατηγικές (Meckling 2015). Ειδικά μάλιστα οι 
εταιρείες ορυκτών καυσίμων και οι σύμμαχοί αυτών αμφισβητούσαν συστηματικά την 
ανάγκη ανάληψης δράσης για το κλίμα, υποστηρίζοντας αντίθετα τη μη λήψη αποφάσε-
ων (McCright & Dunlap, 2011; Mildenberger, 2020). 

Κομβικός σταθμός στην μετεξέλιξη της διεθνούς εκπροσώπησης των συνδικάτων - και 
κατά τα φαινόμενα και παράγοντας απευθυγρμάμμισής τους από τις εργοδοτικές ενώ-
σεις ήταν η συγχώνευση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Συνδικάτων (ICFTU) 
με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εργασίας (World Confederation of Labour/WCL) στη 
Διεθνή Ομοσπονδία Συνδικάτων (International Trade Union Confederation/ITUC. Σ’ αυτή 
τη νέα δομή προσαρτήθηκαν, συνδικαλιστικές ενώσεις οι οποίες σε προηγούμενο χρόνο 
είχαν αποκλειστεί από τις Διεθνείς Συνομοσπονδίες (Rosemberg, 2020) όπως η γαλλική 
Εργατική Γενική Συνομοσπονδία (Conféderation Générale du Travail/CGT), η Γενική Ομο-
σπονδία Συνδικάτων του Νεπάλ (General Federation of Nepalese Trade Unions/GEFONT), 
και η Γενική Ομοσπονδία Εργασίας της Αργεντινής (Confederación General del Trabajo/ 

CGT Argentina), με πρακτικό αποτέλεσμα τη διεύρυνση των ερεισμάτων της βάσης των 
διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Αυτή η διεύρυνση έδωσε ώθηση για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του οποίου 
καλείτο να διαδραματίσει ο διεθνής συνδικαλισμός μπροστά στις νέες διεθνείς προσκλή-
σεις, με αιχμή την κλιματικής και περιβαλλοντική αλλαγή. Στο φόντο αυτών των εξελί-
ξεων, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (United 
Nation Environment Programm/UNEP) το 2006 στο Ναϊρόμπι, πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη Συνέλευση για την Εργασία και το Περιβάλλον6. Στη συνέλευση συμμετείχαν 150 
εκπρόσωποι συνδικαλιστών απ’ όλον τον κόσμο, και ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες 
που ελήφθησαν, κατατέθηκε και ρητά η βούληση των συνδικάτων να εμπλακούν στην 
περιβαλλοντική δράση, και συγκεκριμένα να εντείνουν την ενασχόλησή τους με θεμα-
τικές όπως τα τοξικά, το νερό, η ενέργεια, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και η εταιρική 
και κοινωνική δικαιοσύνη (Silverman, 2006). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι διεθνείς συνδικαλιστικές ενώσεις μπήκαν σε μια τροχιά ορ-
γανωτικής εγρήγορσης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία δημιουργίας ομάδων εργασίας, και 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στις επερχόμενες διεθνείς συναντήσεις για την κλιματική 
αλλαγή όρισαν τους άξονες της μελλοντικής τους δράσης γύρω από συγκεκριμένες πα-
ρεμβάσεις. Επρόκειτο για: α) τη διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό των συνδέσεων 
ανάμεσα σε κλιματική αλλαγή και απασχόληση, β) την αναγνώριση του χώρου εργασίας 
ως βασικού πεδίου δράσης για την κλιματική αλλαγή, γ) τη διερεύνηση των τεχνολογι-
κών δυνατοτήτων που ενισχύουν την κοινωνική δέσμευση, και τη διαμόρφωση μιας μα-
κροπρόθεσμης συμφωνίας για τον δίκαιο επιμερισμό του βάρους της μείωσης των εκ-
πομπών ανάμεσα σε βιομηχανικά ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες (ILO, 2006). 

Στο δρόμο, λοιπόν, για τον επόμενο κρίσιμο σταθμό στη διαδρομή του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη Σύνοδο για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη (2009), 
φαίνεται πως είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια ισχυρή περιβαλλοντική ευαισθησία στο 
εσωτερικό των συνδικαλιστικών δυνάμεων, με επίκεντρο τη δημιουργία μιας πλατφόρ-
μας που να συνδέει τις πράσινες θέσεις εργασίας με τη διαδικασία της Δίκαιης Μετάβα-
σης (Murillo, 2013). Προνομιακή θέση σ’ αυτό το εγχείρημα καταλάμβανε ο τομέας της 
ενέργειας και των μεταφορών, καθώς σ’ αυτούς τους χώρους αναμενόταν να χαθούν οι 
περισσότερες θέσεις εργασίας σε περίπτωση υιοθέτησης των στόχων που είχαν τεθεί για 
τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόπειρα ανάπτυξης ενός συνδικαλιστικού λόγου που να φτιάχνει συνδέσεις ανάμε-
σα σε πράσινη ανάπτυξη και δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, ωστόσο, δεν μοιά-
ζει να μακροημέρευσε. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος σχετιζόταν με το ξέσπασμα 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού των υφι-
στάμενων θέσεων εργασίας σε μια περιρρέουσα συνθήκη έντονης εργασιακής επισφά-
λειας, αλλά κυρίως το σχεδόν απίθανο ενδεχόμενο αύξησης των δημοσίων δαπανών για 
τη δίκαιη μετάβαση σ’ ένα διεθνές περιβάλλον όπου δέσποζε το δόγμα της λιτότητας. Ο 
δεύτερος, με την μάλλον, επαμφοτερίζουσα στάση των συνδικάτων γύρω από την πρά-

6. ILO .2006. Trade Unions and Climate Change. The 2006 Conference of the Parties (COP) and Preparation for 
2007. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/_No_08_Climate_Change_2006_Conference_of_the_Parties_COP_and_
Preparations_for_2007.pdf
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σινη ανάπτυξη και τις πράσινες θέσεις εργασίας, καθώς πλέον ο συγκεκριμένος στόχος 
γίνεται και αντικείμενο κριτικής από τα συνδικάτα. Σχετικά, η Rosemberg (2020) διακρί-
νει τρεις κατηγορίες επιχειρημάτων. Μια πρώτη αφορούσε στην ενδεχόμενη όξυνση των 
αντιθέσεων και των ανισοτήτων ανάμεσα σε Παγκόσμιο Βορρά και Νότο, υπό την έννοια 
ότι μόνο οι εύρωστες οικονομίες θα προσέλκυαν «πράσινες επενδύσεις». Μια δεύτερη 
εκφερόταν με τη μορφή της ανησυχίας γύρω από τις επαπειλούμενες θέσεις εργασίας 
στις ρυπογόνες βιομηχανίες και εν γένει στους τομείς που συνεισφέρουν στην κλιματική 
αλλαγή. Τέλος, μια τρίτη η οποία εμφανιζόταν, μάλλον, επιφυλακτική ως προς τις θετικές 
επενέργειες της πράσινης οπτικής στις συνθήκες εργασίας συμπεριλαμβανομένων των 
έμφυλων διακρίσεων στους χώρους εργασίας.

Οι διαφωνίες μεταξύ των διαφορετικών συνδικαλιστικών εκπροσώπων, οι οποίες εδρά-
ζονταν αφενός σε διαφορετικά κλαδικά συμφέροντα αφετέρου σε αντικρουόμενες αντιλή-
ψεις για τις σχέσεις συνδικάτων με το πλέγμα των ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων 
(Hyman 2001; Godard 2009), μοιάζει πως σ’ έναν πρώτο χρόνο οδήγησαν σε εσωτερικό 
αδιέξοδο αναφορικά με την ενασχόληση των συνδικάτων με την κλιματική αλλαγή. ωστό-
σο, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων το 2008 δημιουργείται 
μια ad hoc ομάδα εργασίας για την κλιματική αλλαγή απαρτιζόμενη από μέλη εθνικών – 
κυρίως ευρωπαϊκών – συνδικάτων με στόχο την προετοιμασία των θέσεων του κόσμου 
της Εργασίας ενόψει της Συνόδου της Κοπεγχάγης (Thomas, 2021). 

Στον Οδηγό – Εγχειρίδιο «Μια Δίκαιη Μετάβαση: Μια δίκαιη διαδρομή για την προστα-
σία του Κλίματος» που συντάσσεται και διανέμεται το Σεπτέμβριο του 2009 συνοψίζο-
νται οι θέσεις και οι προτάσεις που είχε να εισφέρει στην εν εξελίξει συζήτηση περί κλι-
ματικής αλλαγής το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. Όπως περιγράφεται στο παράρτημα 
του συγκεκριμένου οδηγού, με τίτλο «χρειαζόμαστε μια Δίκαιη Μετάβαση; Ένα εργαλείο 
για μια γρήγορη και δίκαιη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 
κλιματικά ανθεκτικής7»: 

7. ITUC. 2009. Trade Unions and Climate Change. A Just Transition: A fair pathway to protect the climate. 
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/01-Depliant-Transition5.pdf 

 1. Κάντε τις πράσινες ευκαιρίες πραγματικές! Γενναίες επενδύσεις 
απαιτούνται για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και βιώσιμων βιομη-
χανικών πολιτικών και με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία αξι-
οπρεπών και «πράσινων/βιώσιμων» θέσεων εργασίας, «πρασινίζο-
ντας» όλους τους εργασιακούς χώρους με τη χρήση της τεχνολογίας.

2. Ένα υγιές σημείο εκκίνησης: Η έρευνα και έγκαιρη αξιολόγηση των 
επιπτώσεων για την κοινωνία και την απασχόληση είναι ζωτικής ση-
μασίας για την καλύτερη προετοιμασία της αλλαγής. 

3. Ελάτε να μιλήσουμε!: Οι κυβερνήσεις οφείλουν να συμβουλεύονται 
και να ενθαρρύνουν τις θεσμοθετημένες και επίσημες μορφές συμμε-
τοχής, των συνδικάτων, των εργοδοτών, των κοινοτήτων, και όλων 
των ομάδων που οφείλουν να είναι μέρος του μετασχηματισμού. Δι-
αβούλευση και σεβασμός των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιω-

μάτων αποτελούν τη βασική προϋπόθεση μιας ομαλής και αποτελε-
σματικής μετάβασης προς μια βιώσιμη κοινωνία.

 4. Εκπαιδεύετε τους εργαζόμενους, το μέλλον έρχεται πιο κοντά: 
Αλλαγές στο πεδίο απαιτούν καταρτισμένους εργαζόμενους σε καθα-
ρές διαδικασίες και τεχνολογίες. Αυτό είναι το κλειδί για την απορρό-
φηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και για την αξιοποί-
ηση του δυναμικού των πράσινων επενδύσεων. Εκπαιδευτική άδεια 
για τους εργαζομένους 

5. Πρόκειται επίσης για προστασία! Η τρωτότητα μπορεί να αποτελέσει 
πηγή απροθυμίας για την υποστήριξη της αλλαγής. Συστήματα κοινω-
νικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργητικών πολιτικών 
για την αγορά εργασίας (κοινωνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνικής ασφάλισης και ενός δημόσιου συστήματος διασφάλι-
σης της απασχόλησης, δημιουργία θέσεων εργασίας και προγράμμα-
τα δημοσίων έργων για τους ανέργους και τους φτωχούς εργαζόμε-
νους, διατήρηση του εισοδήματος και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, 
μεταξύ άλλων) είναι τα εχέγγυα της δικαιοσύνης κατά τη μετάβαση.

6. Ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους: Κάθε περιοχή και κοινότη-
τα σε κίνδυνο απαιτεί το δικό της σχέδιο οικονομικής διαφοροποίη-
σης... μια «προσαρμογή στην ελεύθερη αγορά» θα οδηγήσει μόνο σε 
δυστυχία και σε αντιθέσεις όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να παρ-
θούν για το κλίμα.

Στον Οδηγό μάλιστα δεν παραλείπεται η αναφορά σε συγκεκριμένες «εθνικές περιπτώ-
σεις» εργασιακών πρωτοβουλιών, ή θεσμικών δράσεων που είχαν αναληφθεί στην προ-
οπτική μετάβασης σ’ έναν κόσμο με χαμηλές εκπομπές αερίου άνθρακα και μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν η Ένωση Οικοδόμων Αργεντινής (Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentitna/UOCRA), Ταμείο Στήριξης Εργα-
ζομένων για την Κλιματική Αλλαγή (Climate Change Worker Assistance Fund), Γαλλικό 
Παρατηρητήριο της Οικονομικής Συγκυρίας (Observatoire Français de la Conjoncture 
Economique), η Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία Επιτροπών Εργαζομένων και η Γενι-
κή Συνομοσπονδία Εργαζομένων στην Ισπανία (Confederación Sindical de Comisiones 
Oberas/CCOO) και Unión General de Trabajadores). Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις κα-
ταπιάστηκαν είτε με τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, την τεχνική κατάρ-
τιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και η ανακύκλωση, οι «καθαρές μεταφορές», η ανακαίνιση κτηρίων, η ενεργειακή επάρ-
κεια των νοικοκυριών, είτε με την νομική προστασία των εργαζομένων των οποίων οι 
θέσεις εργασίας καταστρέφονταν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αξιοσημείωτη σ’ αυτή τη λίστα φορέων της Εργασίας που μεριμνούσαν για τους όρους 
μιας δίκαιης μετάβασης ήταν η, μάλλον για πρώτη φορά, εμφανιζόμενη στο πεδίο των 
διαπραγματευτικών δυνάμεων Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων/ΕΣΣ (European 
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Trade Union Confederation/ETUC). Σ’ αυτήν την πρώτη φάση εμπλοκής της η Ευρωπαϊ-
κή Συνομοσπονδία αφιερώθηκε στην εκπόνηση μελετών εστιασμένων στις πιθανές επι-
πτώσεις στην απασχόληση σε περίπτωση που υιοθετηθεί ο στόχος της μείωσης κατά 40% 
των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Η μελέτη επισημαίνει την 
ανάγκη για σαφείς και εφικτές πολιτικές για το κλίμα, για ουσιαστικές δημόσιες επενδύ-
σεις σε ανανεώσιμες πηγές παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, καθώς και σε συ-
στήματα και υποδομές δημόσιων μεταφορών, και ανακαινίσεις κτιρίων. Πέραν αυτών 
των μέτρων, επισημαίνει και την ανάγκη μιας νέας και σε βάθος έρευνας για την κλιμα-
τική αλλαγή, νέες βιομηχανικές πολιτικές και νέα εργαλεία εξόδου από τις οικονομικές 
και κλιματικές κρίσεις. 

Καθαυτή η διοργάνωση της συνόδου της Κοπεγχάγης, και ειδικότερα η σημασία που 
της είχε αποδοθεί μέσα απ’ το Πλαίσιο – Σύμβαση για την κλιματική αλλαγή και τις πο-
λιτικές για το κλίμα, μοιάζει πως έθεσε σε κίνηση μια σειρά από συνδικαλιστικούς δρώ-
ντες , κυρίως προς μια κατεύθυνση καταγραφής των ωφελημάτων της δίκαιης μετάβα-
σης για το χώρο της εργασίας. Ίσως, η πιο χαρακτηριστική είναι εκείνη των ευρωπαϊκών 
συνδικάτων και ειδικότερα της ΕΣΣ. Και ίσως γιατί, στα χρόνια που προηγήθηκαν οι εν-
δό-συνδικαλιστικές τριβές και αντιπαραθέσεις δεν είχαν επιτρέψει ούτε τη διάδοση της 
ιδέας της Δίκαιης Μετάβασης, και κυρίως ούτε την επιστημονική τεκμηρίωσή της. Κύ-
ρια πηγή αυτών των αντιπαραθέσεων, λίγο πριν την κρίσιμη Συνδιάσκεψη, ήταν ο Κα-
νονισμός για την Καταχώριση, την Αξιολόγηση, την Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς 
των χημικών προϊόντων ( [ΕΚ] αριθ.1907/200)8 και συγκεκριμένα, το βέτο που άσκησε η 
Γερμανική Ένωση Ορυχείων, χημικών και Βιομηχανίας της Ενέργεια (IG BCE) στην πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου προγράμμα-
τος που θα έθετε το γενικό συμφέρον πάνω από τα ειδικά και στενά οικονομικά συμφέ-
ροντα της χημικής βιομηχανίας. Αντίστοιχες σθεναρές αρνήσεις ως προς την εκπόνηση 
ενός «φιλόδοξου» σχεδίου για την κλιματική αλλαγή, εισέπραττε η Ευρωπαϊκή Συνομο-
σπονδία και από άλλα εθνικά συνδικάτα του βιομηχανικού τομέα ενώ, αντίθετα, υποστη-
ρικτική ήταν η θέση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας του Βελγίου, τη Συνομοσπονδία 
των Χριστιανικών Συνδικάτων και τη Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία Επιτροπών Εργαζομέ-
νων Ισπανίας (Rosemberg 2020). 

Η προηγούμενη, λοιπόν, αργή διάχυση των αρχών και των προοπτικών της Δίκαιης 
Μετάβασης, είναι δυνατόν να εξηγηθεί και στη βάση αυτών των ενδο-συνδικαλιστικών 
συγκρούσεων, οι οποίες μ’ έναν τρόπο υπερκεράστηκαν στο δρόμο για την Κοπεγχάγη. 
Αποφασιστικού χαρακτήρα παράγοντες ήταν αρχικά η στάση που υπέδειξε η Διεθνής Συ-
νομοσπονδία Συνδικάτων, επιμένοντας για την ανάγκη μιας φιλόδοξης και επιστημονικά 
τεκμηριωμένης δράσης για την κλιματική αλλαγή που θα αναγνώριζε τη σημασία της δίκαι-
ης μετάβασης για την εργασία, και εν συνεχεία οι νέοι διεκδικητικοί πόροι που μπόρεσε να 
εξασφαλίσει κατά τη συνάντηση της Κοπεγχάγης, όπως οι νέες συμμαχίες που σύνηψε με 
περιβαλλοντικούς δρώντες υψηλής τεχνικής ειδίκευσης και κοινωνικής ενσυναίσθησης, κυ-
ρίως τις Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Vidal, 2009; Kuyper & Bäckstrand, 2016). 

8. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2006. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R19
07&from=EL 

Η Σύνοδος των Μερών στην Κοπεγχάγη παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες της δεν κατέ-
ληξε σε καμία δεσμευτική συμφωνία των συμβαλλόμενων κρατών σχετικά με την αντι-
μετώπιση των κλιματικών αλλαγών μέσω του μετριασμού των εκπομπών αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου9. Μετέθεσε έτσι τη λήψη πιο φιλόδοξων μέ-
τρων για την επόμενη σύνοδο του Μεξικού. Ενδιαφέρον, ωστόσο, εμφάνισαν δύο ση-
μεία αυτής. Το πρώτο ήταν η συμπερίληψη του λόγου για μια Δίκαιη Μετάβαση – και 
άρα και του λόγου των συνδικάτων - στο επίσημο κείμενο της διαπραγμάτευσης μέσω 
της αναφοράς για μια «δίκαιη μετάβαση του εργατικού δυναμικού» και για μια «σταδια-
κή και δίκαιη μετάβαση στους πλέον πληττόμενους οικονομικούς τομείς», δηλαδή εκεί-
νους που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τις πολιτικές μείωσης των εκπομπών 
(Rosemberg, 2020; Thomas, 2021). Το δεύτερο σχετίζεται με την αποσαφήνιση των πέντε 
πυλώνων της μετάβασης σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μιας απαραίτητης 
διαδικασίας για την μελλοντική επίτευξη των προσδοκόμενων στόχων. Αυτοί ήταν – και 
παραμένουν (Hampton, 2015): α) η δημόσια στήριξη των εργαζομένων που επηρεάζο-
νται αρνητικά από την απανθρακοποίηση, β) ο σχεδιασμός της διαδικασίας μετάβασης, γ)
ο κοινωνικός διάλογος, δ)η κατάρτιση και η εκ νέου εκπαίδευση των εργαζομένων, και 
ε) ο σχεδιασμός προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. Ίσως εξαιτίας αυτών των εξε-
λίξεων, το διάστημα μετά την Κοπεγχάγη παρατηρείται μια πιο ενεργή εμπλοκή των ευ-
ρωπαϊκών συνδικάτων στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή υπό το πρίσμα 
της Δίκαιης Μετάβασης, με την ΕΣΣ να αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στο συντονισμό και 
την πληροφόρηση των εθνικών συνδικάτων.

9. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2010. Καμία δεσμευτική συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης για το 
Κλίμα.  
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20091130FCS65642+0+DOC
+XML+V0//EL 

10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=EL και https://
web.archive.org/web/20160117141004/http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21 . Τελευταία 
ανάρτηση: φεβρουάριος 2022. 

ΣΎΜΦΩΝΙΑ ΤΟΎ ΠΑΡΙΣΙΟΎ: ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΉ ΜΕΤΑΒΑΣΉ  
ΣΤΉΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΚΎΒΕΡΝΉΣΉ 

 Οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Μερών της Κο-
πεγχάγης (COP15) το 2009, χρειάστηκε να περιμένουν τουλάχιστον άλλες 6 ετήσιες συ-
ναντήσεις και διαβουλεύσεις για να λάβουν ουσιαστική μορφή. Στη Σύνοδο των Μερών 
στο Παρίσι τον Δεκέμβρη του 2015 (COP21) οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε μια σει-
ρά αποφάσεων για τομείς που είχαν χαρακτηριστεί ως ουσιώδεις για μια κατάληξη ορό-
σημο, και συγκεκριμένα10:

Τον μετριασμό - μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έτσι ώστε να δια-
τηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχα-
νικά επίπεδα 

•  Τη δημιουργία ενός συστήματος διαφάνειας και παγκόσμιου απολογισμού της δρά-
σης για το κλίμα μέσω της υποβολής επικαιροποιημένων σχεδίων για το κλίμα (τις 
εθνικά καθορισμένες συνεισφορές /ΕΚΣ) ανά πέντε χρόνια 
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•  Της αύξησης της ικανότητας προσαρμογής των χωρών στις δυσμενείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας αυτών στις κλιματι-
κές μεταβολές καθώς και της ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου και με τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων· και

•  Την παροχή δυνατότητας ανάκαμψης από τις κλιματικές επιπτώσεις μέσω ενός συ-
στήματος χρηματοδοτικών ροών συμβατών με την κατεύθυνση προς την ανάπτυξη 
με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η εν λόγω συμφωνία, η οποία επικυρώθηκε από 195 κράτη, χαρακτηρίστηκε ως «ιστο-
ρική». Διακηρύττοντας τη δέσμευσή της σ’ ένα πλαίσιο εφαρμογής που να αντικατοπτρίζει 
την αρχή της ισότητας και των κοινών αλλά διακριτών ευθυνών στο πλαίσιο των διαφο-
ρετικών εθνικών συνθηκών τάχθηκε υπέρ της αντιμετώπισης της παγκόσμιας απειλής 
της κλιματικής αλλαγής, στοχεύοντας παράλληλα στην αειφόρο ανάπτυξης και στην εξά-
λειψη της φτώχειας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν των θεσμικών πρωτοβουλιών που καλούνταν να αναλά-
βουν τα συμβαλλόμενα μέρη την επαύριον της Συμφωνίας του Παρισιού, εξίσου σημαντικά 
ήταν τα διαβήματα των συνδικαλιστικών φορέων που προηγήθηκαν αυτής. Κομβικό ρόλο 
σ’ αυτή τη διαδικασία διαδραμάτισαν οι Διεθνείς Συνομοσπονδίες, και συγκεκριμένα η ΕΣΣ. 

Στο κείμενο – βάση διαπραγμάτευσης που διακίνησε η ΕΣΣ και το οποίο απεύθυνε και 
στα υπόλοιπα συνδικάτα προκειμένου να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η οπτική της 
εργασίας στο εργασίας στο κείμενο συμφωνίας του Παρισιού, διακρίνουμε δύο μείζονες 
μέριμνες – θεματικές. Η μια αφορά στη διασφάλιση των όρων αξιοπρεπούς εργασίας για 
τις δυνητικά πληττόμενες κατηγορίες εργαζομένων από τη διαδικασία της μετάβασης. Η 
άλλη αφορά στη συμπερίληψη και εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων φορέων της κοι-
νωνίας πολιτών στην υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Διαβάζουμε στο κείμενο, 
με τίτλο «Πρόταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων για το κείμενο διαπραγ-
μάτευσης της ad hoc Ομάδας Εργασίας στην Πλατφόρμα του Ντουμπάι (01/02/2015)11:

11. ETUC.(2014. ETUC proposal for the ADP negotiating text. https://www.epsu.org/sites/default/files/article/
files/ETUC_proposals_for_Paris_agreement_CLEAN.pdf . 

« […] Τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνοδεύουν τις πολιτικές και 
τις δράσεις τους για το κλίμα με την προώθηση των αξιοπρεπών ευκαιρι-
ών εργασίας που απορρέουν από μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών, καθώς 
και με μια στρατηγική που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της παροχής κοι-
νωνικής προστασίας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, τη διασφά-
λιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ταυτόχρονα με τη διασφάλιση 
της βιώσιμης ανάπτυξης […] Στο Κανκούν, τα μέρη της UNFCCC αναγνώ-
ρισαν τη σημασία της «δίκαιης μετάβασης» […]Αυτή η βασική έννοια δεν 
περιλαμβάνεται επί του παρόντος στα «Στοιχεία για ένα διαπραγματευτικό 
κείμενο» που θα έπρεπε να παρέχει τη βάση για τη συμφωνία που ελπίζε-
ται ότι θα συναφθεί το επόμενο έτος στο Παρίσι […]», 

και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στους εμπλεκόμενους και 
εκπροσωπούμενους δρώντες οι υπογραμμισμένες κατηγορίες:

12. EPSU (2015). Trade Unions demand ‘Just Transition’ in draft text for Climate Agreement. https://www.
epsu.org/article/trade-unions-demand-just-transition-draft-text-climate-agreement. Τελευταία ανάκτηση: 
φεβρουάριος 2022 

«Όλοι οι φορείς συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, του ιδι-
ωτικού τομέα, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των πόλεων και άλλων 
υπο-εθνικών αρχών, τις τοπικές κοινότητες και τους αυτόχθονες πληθυ-
σμούς, οι νέοι, οι γυναίκες, τα ερευνητικά ιδρύματα, το εμπόριο, τα συν-
δικάτα, οι αγρότες ενθαρρύνονται να επεκτείνουν τις δράσεις τους και να 
παρέχουν περαιτέρω ευκαιρίες στα [συμβαλλόμενα] Μέρη για την μείωση 
των εκπομπών, τον περιορισμό της τρωτότητας και την ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής […] Η εξα-
σφάλιση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης εκπροσώπησης αυτών 
των ομάδων αποτελεί πλέον κοινή πρακτική στα πλαίσια του ΟΗΕ, και τα 
κείμενα της Σύμβασης – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών δεν θα πρέπει να 
παρεκκλίνουν από αυτή την καθιερωμένη πρακτική. Αυτό που διακυβεύ-
εται είναι η ρητή αναγνώριση από τις κυβερνήσεις και τον ΟΗΕ του κοινού 
αλλά διαφοροποιημένου ρόλου που διαδραματίζουν οι ομάδες αυτές στον 
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.» 

Στο ίδιο πνεύμα, και με την ώθηση που δίνει η ΕΣΣ δηλώνοντας την πρόθεση της να 
αποτελέσει ισχυρό πόλο στη διαπραγμάτευση, θέση παίρνει και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Συνδικάτων Δημόσιας Διοίκησης /ΕΟΣΔΔ (European Federation of Public Service Unions/
EPSU) με το κείμενο «Τα συνδικάτα απαιτούν «δίκαιη μετάβαση» στο σχέδιο κειμένου για 
τη συμφωνία για το κλίμα» που αναρτά στον ιστότοπό της, ενημερώνοντας τα μέλη της 
και καλώντας τα να συμβάλλουν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το κείμε-
νε η ΕΟΣΔΔ, επαναλαμβάνει τη σημασία της συμπερίληψης της δίκαιης μετάβασης στο 
κείμενο της όποιας συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι. Περιγράφοντας τη «δίκαιη μετά-
βαση» ως τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτι-
κής στην κλιματική αλλαγή, με στόχο την μεγιστοποίηση των ωφελημάτων της δράσης 
για το κλίμα, και την παράλληλη ελαχιστοποίηση των δυσκολιών για τους εργαζόμενους 
και τις κοινότητές τους (EPSU, 2015), το κείμενο τονίζει πως παρά τις διαφορές ανάμεσα 
στις εθνικές οικονομίες των συμβαλλόμενων χωρών ορισμένες πολιτικές οφείλουν να 
έχουν καθολική και οριζόντια εφαρμογή. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται: α) οι επενδύσεις σε 
τομείς και τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές και με δυνατότητα δημιουργίας θέσεων ερ-
γασίας, β) ο κοινωνικός διάλογος και η δημοκρατική διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, γ) η έρευνα και η έγκαιρη αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών για το 
κλίμα στην κοινωνία και την απασχόληση, και τέλος γ) η κατάρτιση και η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και η κοινωνική προστασία στο πλαίσιο των ενερ-
γών πολιτικών που θα ληφούν για τις αγορές εργασίας.12
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Στο ίδιο κείμενο, εκ μέρους του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος καλεί τις εθνι-
κές κυβερνήσεις να:

• διασφαλίσουν ότι η νέα συμφωνία θα καθιστά για τις κυβερνήσεις ρητή τη δέσμευ-
ση της στήριξης μιας Δίκαιης Μετάβασης για τους εργαζόμενους μέσα από τη δη-
μιουργία αξιοπρεπών όρων εργασίας και ποιοτικών θέσεων εργασίας

• στηρίξουν μια δίκαιη, φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι 

• Υποστηρίξουν την προσθήκη ενός ορισμού των «ενδιαφερομένων μερών» ή της 
«κοινωνίας των πολιτών», με βάση τα τρέχοντα ερείσματα βάσης της Σύμβασης – 
Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Ο λόγος των διεθνών συνομοσπονδιών για τη δίκαιη μετάβαση και στην εργασία, εν τέ-
λει, θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο της συμφωνίας του Παρισιού13, στοιχείο που 
τεκμηριώνει και την αναβάθμιση της διαπραγματευτικής ισχύος συνδικάτων στο πλαί-
σιο της δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου για το κλίμα. Η συμφωνία χαιρετίστηκε ως 
σημαντικά θετική από μια σειρά φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών συν-
δικαλιστικών ενώσεων. Η ΕΣΣ, παρότι στοιχήθηκε με αυτή την αξιολόγηση, ωστόσο δεν 
παρέλειψε να εκφράσει την κριτική και την ανησυχία της για τρία σημεία (ETUC, 2016). 
Πρώτον, για το διαφαινόμενο ανησυχητικό χάσμα μεταξύ συλλογικής φιλοδοξίας αφενός 
και συνολικού αποτελέσματος των εθνικών συνεισφορών αφετέρου (στόχος συγκράτη-
σης της υπερθέρμανσης κάτω των 1,5°C με μεμονωμένες εκπομπές γύρω στους 3°C). 
Η γεφύρωση αυτού του χάσματος, σύμφωνα με την ΕΣΣ, έπρεπε να αποτελεί την απόλυ-
τη προτεραιότητα για τις χώρες τα επόμενα χρόνια, ιδίως με την αντιμετώπιση των πη-
γών εκπομπών που δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία του Παρισιού, όπως αυτές που 
προέρχονται από τις διεθνείς μεταφορές. Δεύτερον, για την ασάφεια (έλλειψη στόχων ή 
χρονοδιαγραμμάτων) αναφορικά με τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την ΕΣΣ η αναβολή 
για το 2025 της υιοθέτησης ενός νέου ποσοτικοποιημένου στόχου για τις αναπτυγμένες 
χώρες θα συνεπαγόταν ακόμη δυσμενέστερες συνθήκες αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής για τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες. Τρίτον, για την μη ρητή δέσμευ-
ση σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων για το εργατικό δυναμικό, και την προώ-
θηση ποιοτικών θέσεων εργασίας στη διαδικασία μια δίκαιης μετάβασης (ETUC, 2016)14. 

Στη βάση αυτής της κριτικής, και με τη διαρκή υπόμνηση ότι προϋπόθεση για την ευ-
όδωση της δίκαιης μετάβασης προς κοινωνίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα με πλήρη σεβασμό του χώρου της εργασίας (ποιοτικές θέσεις εργασίας, ισχυρά 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και διαφύλαξη των εργασιακών κεκτημένων) είναι 
η διαρκής κατάρτιση των εργαζομένων και η συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο, 

13. «[…] λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές μιας δίκαιης μετάβασης του εργατικού δυναμικού στη νέα κατάσταση 
και της δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και υψηλής ποιότητας θέσεων απασχόλησης σύμφωνα με τις 
εθνικά καθορισμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες […]», Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνία 
του Παρισιού, 19/10/2016.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=EL. 

14. ETUC (2016). ETUC declaration on the Paris agreement on Climate Change. https://www.etuc.org/en/
document/etuc-declaration-paris-agreement-climate-change . Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 2022. 

η ΕΣΣ μαζί με την ΕΟΣΔΔ ανέλαβαν περαιτέρω πρωτοβουλίες δικτύωσης και εμπλουτι-
σμού της ατζέντας της κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη φορά, εμπλέκοντας και φορείς προ-
ερχόμενους από τον κλάδο της ενέργειας. 

15. ETUC (2014). ETUC declaration on industrial policy, energy and the fight against climate change. https://
www.etuc.org/en/document/etuc-declaration-industrial-policy-energy-and-fight-against-climate-change. 
Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 2022. 

«ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΉ ΜΕΤΑΒΑΣΉ ΧΩΡΙΣ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ  
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΎΡΩΠΉ»: Ή ΠΡΟΚΛΉΣΉ ΤΉΣ ΔΙΚΑΙΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΜΕΤΑΒΑΣΉΣ 

Στο εκτενές κείμενο – διακήρυξη που δημοσιεύει η ΕΣΣ, ήδη από τα μέσα του 2014, 
επιχειρείται η διεύρυνση του πλαισίου των θεμάτων προς διαβούλευση και συμφωνία 
στο πλαίσιο της συνάντησης του Παρισιού. Η αύξηση των φιλοδοξιών για τον μετριασμό 
των εκπομπών αερίων, σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, οφείλει να στηρίζεται και σε ένα 
φιλόδοξο και βιώσιμο βιομηχανικό σχέδιο, όπως και η δίκαιη μετάβαση σε μια πραγμα-
τική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική (ETUC, 2014). 

Σύμφωνα μ’ αυτό το σκεπτικό, η διαδικασία της δίκαιης μετάβασης στην προοπτική εθνι-
κών οικονομιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα έπρεπε να έχει ιδωθεί 
ως μοχλός μετασχηματισμού του βιομηχανικού ιστού της Ευρώπης και όχι ως παράγο-
ντας αποδυνάμωσης ή εξαφάνισής του. Τούτη η πρόκληση/ευκαιρία επαναβιομηχάνισης 
της Ευρώπης, σύμφωνα με τους δρώντες προϋπέθετε15:

 
• Την εμβάθυνση της συμμετοχής των περιφερειών, δεδομένων των μεγάλων αντιθέ-

σεων αυτών ως προς τις ικανότητες μετάβασης τους σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα

• Την ενίσχυση της εργασίας σε επίπεδο κλάδων, σε συνεργασία με τους κοινωνι-
κούς εταίρους, και με στόχο τη βελτίωση του προσδιορισμού των στρατηγικών, 
των μακροπρόθεσμων υποδομών, των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, των ανα-
γκών σε δεξιότητες και προσόντα και των επενδυτικών στρατηγικών που προκύ-
πτουν από αυτές,

• Τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς 
της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης 
και της διανομής ενέργειας με στόχο την κινητοποίηση του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, προς όφελος της καινοτομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, των έργων έρευνας και ανάπτυξης των βιομηχανι-
κών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα

• Την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτι-
κές τόσο εκ μέρους τρίτων χωρών όσο και εντός της ΕΕ 

• Τη διασφάλιση της συμμετοχής των συνδικάτων στις διαδικασίες λήψης απόφασης

• Την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας με βάση την αξιολόγηση του κύκλου ζωής 
των επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι συμβάσεις με βάση τη χρήση και οι συμ-
βάσεις ανάλογα με τις επιδόσεις
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Κατ’ αναλογία με τα συγκεκριμένα μέτρα που συνεπαγόταν η δίκαιη μετάβαση για τον 
εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού τομέα η ΕΣΣ διατύπωσε και μια δέσμη προτάσεων για 
τους πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής υπό το πρίσμα της δίκαιης μετάβασης. Η συμβολή 
της εδώ, μοιάζει πως είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς πέραν των τεχνικών και πιο εξει-
δικευμένων διαστάσεων ενός σχεδίου αποτελεσματικής αναμέτρησης με το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής, εισάγει και την πολιτική διάσταση, και συγκεκριμένα την επιτακτική 
ανάγκη της υπέρβασης των «εθνικών» λύσεων. Αναφέρεται στο κείμενο χαρακτηριστικά16:

16. https://www.etuc.org/en/document/etuc-declaration-industrial-policy-energy-and-fight-against-climate-
change

Μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις, οι στρατηγικές που λειτουργούν 
σε αμιγώς εθνικό επίπεδο είναι καταδικασμένες. Θα πρέπει να δημιουργη-
θεί μια ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
βιώσιμο, ασφαλές και χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενεργειακό σύστη-
μα, καθώς και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ενεργειακή 
αυτονομία, το καθολικό δικαίωμα στην ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα 
στους ενεργοβόρους τομείς που αντιμετωπίζουν τον έντονο διεθνή αντα-
γωνισμό (ETUC, 2014).

Εκτός όμως από τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας, αναγκαίας 
για την εκπόνηση ενός σχεδίου ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στον αντίποδα του 
υφιστάμενου κατακερματισμένου και προσκολλημένου στη λογική των ιδιωτικοποιήσε-
ων μοντέλου, η ΕΣΣ έκανε έκκληση και για την ενίσχυση της ενεργειακής αλληλεγγύης 
στην Ευρώπη. ως όψεις μιας τέτοιας ευρωπαϊκής πρακτικής και προοπτικής, όριζε, με-
ταξύ άλλων: α) τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης κοινών ενεργειακών πολιτικών και δι-
απραγμάτευσης ενιαίων τιμολογίων για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό, β) την εναρμόνιση 
της φορολογίας της ενέργειας για τις επιχειρήσεις, γ) τη δημιουργία έξυπνων δικτύων και 
αποθηκευτικών δυνατοτήτων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, δ) τη δημιουργία ποι-
οτικών θέσεως εργασίας σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της σταδιοδρομίας των πλητ-
τόμενων από το μετασχηματισμό του ενεργειακού τοπίου εργαζομένων σύμφωνα με τις 
αρχές της Δίκαιης Μετάβασης (ETUC, 2014).

Σ’ αυτό το φιλόδοξο και κοινωνικά ενσυνείδητο πρόγραμμα μετάβασης σ’ ένα βιώσιμο 
και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες ενεργειακό σύστημα, η ΕΣΣ παρέθετε και τις δι-
κλείδες ρεαλιστικής εφαρμογής του: τη γενναία χρηματοδότηση της ΕΕ (διάθεση τουλά-
χιστον του ενός τρίτου του μελλοντικού επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος) και τη συμμετοχή των οργανώσεων 
των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Συμμετοχή των εργαζομένων στις 
διαδικασίες λήψης απόφασης και συνέργειες με άλλους φορείς της κοινωνίας πολιτών σε 
συνδυασμό με μια ευρωπαϊκή στρατηγική χρηματοδότησης των νέων ενεργειακών συ-
στημάτων, μοιάζει πως αποτελούσαν – και αποτελούν - τους δυο άξονες προαπαιτούμε-
νων των οργανώσεων των εργαζομένων στον κλάδο της Ενέργειας και της Βιομηχανίας 
στο δρόμο για μια Δίκαιη Μετάβαση στην Ενέργεια. 

Όπως ήδη αναφέραμε, εν αναμονή αλλά και στον απόηχο της Συμφωνίας του Παρισιού, 
παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στα ρεπερτόρια δράσης των συνδικάτων. 
Αυτή η κινητικότητα αντικατοπτρίστηκε και στην ατζέντα τους, η οποία εμπλουτίστηκε 
προκειμένου να συμπεριλάβει και την κλιματική διάσταση στο φάσμα των επερχόμενων 
απειλών/προκλήσεων για τον κόσμο της εργασίας. Έγινε ορατή όμως και στην εντατικο-
ποίηση των προσπαθειών αυτών (τουλάχιστον, κάποιων εξ’ αυτών) για τη σύναψη άλ-
λοτε διακλαδικών συμμαχιών, άλλοτε συμπράξεων με ευρύτερες «ενεργειακές κοινό-
τητες» και με στόχο την συντονισμένη – και άρα και πιο αποτελεσματική – παρέμβασή 
τους στα κέντρα λήψης απόφασης.

Στην τροχιά αυτών εξελίξεων, τον Νοέμβριο του 2017 δημοσιεύθηκε η «Δήλωση για τη 
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση17», την οποία συνυπογράφουν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Συνδικάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΕΟΣΔΔ), το Παγκόσμιο Συνδικάτο Εργαζομένων στον 
τομέα της Εξόρυξης, της Ενέργειας και της Μεταποίησης IndustriALL, και η Ομοσπονδία 
της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Eurelectric. Πρόκειται για μια δη-
μόσια παρέμβαση ιδιαίτερης βαρύτητας καθώς μοιάζει να εγκαινιάζει μια νέα εποχή στο 
συνδικαλιστικό λόγο για τη Δίκαιη Μετάβαση: την εποχή της Δίκαιης Ενεργειακής Μετά-
βασης. Σε αυτή την Δήλωση, θέλοντας να τονίσουν το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνεται 
λόγος για διαδικασία Δίκαιης Μετάβασης χωρίς ή ερήμην Δίκαιης Μετάβασης στην κα-
θαρή ενέργεια και άρα σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική απανθρακοποίησης, η οποία 
με τη σειρά της θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας στον τoμέα της Ενέργειας αλλά και τη 
διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο σύνολό της, οι συνυπογράφοντες επιχεί-
ρησαν να θέσουν τους όρους προκειμένου αυτή η μετάβαση να καταστεί βιώσιμη: βιώ-
σιμη για τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες, οι οποίες θα κληθούν να προβούν σε σημα-
ντικές προσαρμογές υποδομών και τεχνολογία ηλεκτρικής ενέργειας, βιώσιμη όμως και 
για τους εργαζόμενους οι οποίοι, πρόκειται να επηρεαστούν πιο άμεσα και με πιο επώ-
δυνο τρόπο από τη μετάβαση. 

Μέσα απ’ αυτό το πρίσμα και θεωρώντας ως πρώτη πράξη αυτής της μετάβασης την 
επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων στις απαιτήσεις ενός απαναθρακοποιημέ-
νου τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, κλειδί για την επίτευξη μιας Δίκαιης Μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, θεωρείται η χρηματοδότηση, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβλημένη κρίθηκε η κινητοποίηση επιπρόσθετων 
χρηματοδοτικών πόρων, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
με στόχο την προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, με παράλληλη δημιουργία και διατήρηση επιχειρήσεων και ποι-
οτικών θέσεων εργασίας. Σε εθνικό επίπεδο, το βάρος φαίνεται πως μετατοπίστηκε στο 
σχεδιασμό βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης (συμπε-
ριλαμβανομένων των προσυνταξιοδοτικών συστημάτων), στην προοπτική της άμβλυν-
ση των πιθανών αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της απαλλαγής από τον άνθρακα 
σε ορισμένες περιοχές.

Εξίσου όμως κομβικής σημασίας με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση εκτιμήθηκε 
πως ήταν η στενή συνεργασία μεταξύ άμεσα ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων με ει-

17. EPSU, IndustriALL, Eurelectric. 2017. Statement on Just Energy Transition. https://www.eurelectric.org/
media/2185/statement-energy-just-transition.pdf .



26 | H ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣχΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚλΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑλλΑΓΗΣ Η ΚλΙΜΑΤΙΚΗ ΑλλΑΓΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 27

δικά σώματα εμπειρογνωμόνων που θα συγκροτούνταν ανά εταιρία/κλάδο. Η σύμπραξη 
αυτή, θεωρήθηκε πως αφενός θα λειτουργούσε ως ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης των 
ομάδων σε μετάβαση καθώς θα διευκόλυνε τη γόνιμη αλληλεπίδραση με άλλα μέρη εν-
διαφερομένων (πχ. τοπικές κοινότητες), αφετέρου θα παρείχε στους εργαζόμενους δυ-
νατότητες επικαιροποίησης και προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις νέες ανάγκες της 
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό προκρίθηκε και η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών εκ-
παιδευτικών συστημάτων και των ενεργειακών εταιρειών με στόχο τη δημιουργία νέων 
προγραμμάτων κατάρτισης όταν και όπου χρειάζεται. Τέλος, η κοινή δήλωση έκλεινε με 
την υπόμνηση ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την εξάλειψη της επερχόμενης ενεργει-
ακής φτώχειας.

Ανάλογο προβληματισμό αναφορικά με την αναγκαιότητα λήψης πολυεπίπεδων πρω-
τοβουλιών, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό προκειμένου να πραγματωθούν οι στόχοι 
της Δίκαιης Μετάβασης εξέφρασε και η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (ΓΣΕ/CGT) σε 
κείμενο θέσης18 που δημοσιεύει το φεβρουάριο του 2018. Σκιαγραφώντας μια ευκταία 
διεθνική στρατηγική για τα συνδικάτα, προτάσσει:

• τη διαγραφή του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών και την αποφασιστική ενί-
σχυση και συνεργασία της διεθνικής βοήθειας με στόχο την οικονομική και κοι-
νωνική ανάπτυξη αυτών

• τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος που να περιορίζει τις 
εξουσίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Εργασίας και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σύναψη διεθνών συμβάσεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος 

• τη συγκρότηση ενός πλαισίου (ανάπτυξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρη-
τρών στις εμπορικές σχέσεις, δημόσιες συμβάσεις και επίσημη αναπτυξιακή βο-
ήθεια για τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες ή λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες), έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να απο-
τραπεί η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων με όρους κοινωνικής εξίσωσης προς 
τα κάτω (social dumping)

• τη δημιουργία ενός παγκόσμιου χώρου αλληλεγγύης και αναδιανομής, κυρίως, 
μέσω της εφαρμογής ενός διεθνούς συστήματος φορολόγησης, και της θέσπισης 
νέων κανόνων για το διεθνές εμπόριο

• τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στα παγκόσμια αγαθά και τις υπηρεσί-
ες (νερό, ενέργεια, μεταφορές, φάρμακα, υπηρεσίες υγείας, δικαιοσύνη, στέγαση, 
εκπαίδευση, πολιτισμός, πληροφόρηση, επικοινωνία...), τα οποία με τη σειρά τους 
θα υπάγονται στον έλεγχο και τη διαχείριση του δημόσιου τομέα

• την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για το σεβασμό του δικαιώματος των 
λαών στην επισιτιστική επάρκεια 

• την ανάληψη της ευθύνης για την προσαρμογή των χωρών του Νότου (και άρα και 
του κόστους για την εφαρμογή των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής) 

18. CGT. 2018. Repères Revendicatifs, n°31 : Développement humain et durable. https://www.cgt.fr/sites/default/
files/201808/Fiche%20n%C2%B0%2031%20%E2%80%93%20De%CC%81veloppement%20humain%20durable.pdf. 

εκ μέρους των χωρών υψηλής εκβιομηχάνισης, καθώς αυτές είναι οι κατ’ εξοχήν 
επωφελούμενες από τις αναπτυξιακές τροχιές υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

• την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών 
για την τήρηση και το σεβασμό των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και κυρί-
ως την εξάλειψη όλων των μορφών φτώχειας στον κόσμο έως το 2030, και τέλος

• την εφαρμογή μιας προληπτικής στρατηγικής διαπραγματεύσεων για το κλίμα, με 
έμφαση στην «αξιοπρεπή εργασία» και τη «δίκαιη μετάβαση»

Αντιστοίχως, αναφερόμενη στις εθνικής κλίμακας πρωτοβουλίες για την πραγμάτωση 
της Δίκαιης (ενεργειακής) Μετάβασης, η Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων πρότεινε: 

• τη δημιουργία ενός μεγάλου δημόσιου φορέα ενέργειας για την αναζήτηση εκεί-
νων των αναγκαίων μέσων και συνεργειών που θα τίθενται στην υπηρεσία του γε-
νικού συμφέροντος για τις επόμενες γενιές

• τη δέσμευση στην τοπική επαναβιομηχάνηση

• τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων σε τοπικό, ευ-
ρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ούτως ώστε να σταματήσει η μεταφορά τους στις 
φτωχότερες χώρες

• τη θωράκιση της νομοθεσίας αναφορικά με την πρόληψη, την επιτήρηση και τη δι-
αύγεια των βιομηχανικών και τεχνολογικών κινδύνων

• την χάραξη μιας πολιτικής για το νερό με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων για 
ποιότητα, και τις ανάγκες των επόμενων γενεών

• την επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των πληθυσμών για την κατά-
κτηση ενός πραγματικού δικαιώματος στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, και τέλος

• τη δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) στην Επιτροπή Υγι-
εινής, Ασφάλειας και Συνθηκών Εργασίας (Comité d’ Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions du Travail) κάθε φορά που ανακύπτει κάποιος κίνδυνος για την υγεία 
των εργαζομένων

Μάλιστα, η ΓΣΕ, στην παρούσα φάση εισέφερε και ένα νέο, ιδιαιτέρως επεξεργασμένο 
στοιχείο στην προβληματική για τη Δίκαιη (ενεργειακή) Μετάβαση: την ανάγκη επινόησης 
μιας στρατηγικής (και ενός δικαιώματος) στην ανθρώπινη και βιώσιμη ανάπτυξη ικανής 
στο να απαντά στις ανάγκες του σήμερα χωρίς να αποτελεί πρόσκομμα για την ικανοποί-
ηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών (διαγενεακή αλληλεγγύη).

ΓΙΑ ΜΙΑ «ΕΎΡΩΠΑΪΚΉ ΠΡΑΣΙΝΉ ΣΎΜΦΩΝΙΑ»:  
ΝΟΜΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΉ ΔΙΚΑΙΉ ΜΕΤΑΒΑΣΉ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΎΔΕΤΕΡΉ ΕΎΡΩΠΉ 

Η πορεία ωρίμανσης των διαβουλεύσεων για τη Δίκαιη Μετάβαση, αλλά και των επι-
μέρους διαστάσεων αυτών, είναι μακρά και συχνά ασυνεχής. Η μια κρίση διαδέχεται την 
άλλη πυροδοτώντας μια σειρά έκτακτων - αν και όχι απρόβλεπτων – δεινών που χρή-
ζουν άμεσης πολιτικής παρέμβασης, αναδιαμορφώνοντας αενάως την κλιματική ατζέντα 
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καθώς νέοι παράμετροι έρχονται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο των προτάσεων για 
έναν βιώσιμο πλανήτη. 

Σ’ αυτή τη συγκυρία, τον Δεκέμβριο του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την 
πρότασή της για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία19. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
υπεγράφη από 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τα όποια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στην μετα-
τροπή της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Πρόκειται 
για τον οδικό χάρτη των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα, την ενέργεια, τις 
μεταφορές, και τη φορολογία που πρέπει να υιοθετηθεί από τα κράτη – μέλη προκειμέ-
νου η ΕΕ να τεθεί σε τροχιά επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας (μείωση των καθα-
ρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990). Πρόκειται όμως και για ένα σχέδιο ανάκαμψης καθώς προβλέπει ένα πακέ-
το επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων με στόχο την μετατροπή της ΕΕ σε μια σύγχρονη 
ανταποδοτική (ως προς τη χρήση πόρων), ανταγωνιστική οικονομία. 

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε (και έλαβε) μια σειρά νομοθετικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών με στό-
χο την άμεση εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Σταχυολογούμε κάποιες εκ των πλέ-
ον σημαντικών: Το Βιώσιμο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων20, τη νομοθετική πρόταση 
για έναν Κλιματικό Νόμο και για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα21, τη Στρατηγική 
για τη Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα22, Μια Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευ-
ρώπη23, Ένα Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη 24. Το σώμα αυτών των νέων νομοθετημάτων και πολιτικών δια-
βημάτων έθεσε σε νέα δυναμική τροχιά τους υφιστάμενους συνδικαλιστικούς δρώντες, 
οι οποίοι διατύπωσαν τις δικές τους γόνιμες προτάσεις, άλλοτε επί του συνόλου του, άλ-
λοτε επί ειδικότερων διαστάσεων της Πράσινης Συμφωνίας (Στρατηγική για τη Βιώσιμη 
και Έξυπνη Κινητικότητα και Κλιματικός Νόμος). 

Ίσως την πιο συμπεριληπτική, κριτική τοποθέτηση επί των επερχόμενων ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών τη συναντάμε στα κείμενα της ΕΣΣ, και συγκεκριμένα στο «Ψήφισμα της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων σχετικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για 
την Πράσινη Συμφωνία: Σχέδιο Βιώσιμων Επενδύσεων της ΕΕ, Κανονισμός για το Ταμείο 

19. COM(2019), (640). The European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-
deal-communication_en.pdf. Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 2022. 

20. COM (2020), (21). Sustainable Europe Investment Plan. European Green Deal Investment Plan. https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860462/Commission%20Communication%20on%20
th e%20European%20Green%20Deal%20Investment%20Plan_EN.pdf.pdf . Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 
2022. 

21. COM (80).2020. Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation 
(EU) 2018/1999 (European Climate Law). https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-proposal-
regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf 

22. COM (789). 2020. Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the 
future. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0331&from=EN 

23. COM (102). 2020. A New Industrial Strategy for Europe. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf. 

24. COM (98). 2020. A new Circular Economy Action Plan -For a cleaner and more competitive Europe. 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/
DOC_1&format=PDF . Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 2022. 

Δίκαιης Μετάβασης και Νέα Βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ25». Όπως προϊδεάζει και ο 
τίτλος του ψηφίσματος, η ΕΣΣ θέλει να εισφέρει στα σημεία που αφορούν στο επενδυτικό 
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ιδωμένο ως όχημα οικονομικής και κοι-
νωνικής ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας, την πρόταση για τη δημιουργία 
ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και τις κλιματικές όψεις της νέας βιομηχανικής στρα-
τηγικής της ΕΕ. Σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο, η ΕΣΣ επεσήμανε πως όλα τα προβλε-
πόμενα μέτρα οφείλουν να λειτουργούν και ως κίνητρα για την επίταση του αγώνα κατά 
της κλιματικής αλλαγής καθώς και να είναι συμβατά με τους όρους που έχουν τεθεί από 
τη συμφωνία του Παρισιού και τη Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, 
υποστηρίξε σθεναρά τη συμμετοχή των εργαζομένων στο πλαίσιο της κλιματικής διακυ-
βέρνησης όπως επίσης και την νομική κατοχύρωση της έννοιας της Δίκαιης Μετάβασης 
και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σε αυτή. Δίπλα σ’ αυτό ζήτησε και τη θεσμοθέ-
τηση του δικαιώματος των πολιτών στην οικονομικά προσιτή ενέργεια. ως προς το προ-
τεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, η ΕΣΣ έκανε, εκ νέου, έκκληση για ενίσχυση της χρημα-
τοδότησης μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και δίκαιης φορολογίας, ενός μεγαλύτερου 
προϋπολογισμού της ΕΕ, μιας πιο εκτεταμένης διερεύνησης όλων των διαθέσιμων μέ-
σων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
ενός προσαρμοσμένου στις επιταγές της Πράσινης Συμφωνίας μακροοικονομικού πλαι-
σίου. Παράλληλα, η ΕΣΣ ζήτησε ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, συμπληρωματικό των 
υφιστάμενων ταμείων της πολιτικής συνοχής που να διασφαλίζει την αλληλεγγύη και τη 
σύγκλιση στην Ευρώπη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έθεσε ως πρωταρχικό στόχος την 
ενίσχυση των ενεργειακά πιο ευάλωτων και βιομηχανικά πιο εξαρτημένων από τον άν-
θρακα χωρών και περιφερειών, αλλά και των πλέον πληττόμενων τομέων και περιφερει-
ών. Τέλος, αναφορικά με την νέα βιομηχανική στρατηγική επεσήμανε κάτι που άλλωστε 
συναντάμε συχνά στα κείμενα της ΕΣΣ, την παροχή εκείνων των πολιτικών αλλά και οι-
κονομικών εργαλείων (χρηματοδοτήσεις) που είναι δυνατόν να καταστήσουν εφικτή την 
μετάβαση σε πράσινες βιομηχανίες συνεπικουρούμενης της ενεργούς συμμετοχής των 
εργαζομένων σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό (ETUC, 2020).

Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας όμως, όπως ήδη αναφέραμε, υπάρχει και ένα ξε-
χωριστό πεδίο παρεμβάσεων που σχετίζεται με τη Στρατηγική για την Βιώσιμη και Έξυπνη 
Κινητικότητα, δηλαδή κατά κύριο λόγο στον τομέα των Μεταφορών. Εμβληματική σ’ αυτή 
τη στρατηγική, είναι η προώθηση της δέσμης μέτρων “Fit for 5526” ,με έμφαση στην ανα-
θεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις μεταφορές και την ενέργεια, προκειμένου 
να γίνει η εναρμόνισή της με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συν-
δικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές/ΕΣΕΜ (European Transport Workers’ Federation/
ETF), χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή επισημαίνοντας πως οποιαδήποτε νέα πολιτική 
μεταφορών όφειλε να έρθει σε πλήρη ρήξη με το παλιό σύστημα, αλλά και να καθιερώ-
σει μια νέα προσέγγιση με ισχυρή την κοινωνική διάσταση. Αυτή την κοινωνική διάσταση 

25. ETUC. 2020. ETUC resolution on European Green Deal initiatives: Climate Law, EU Sustainable 
Investment Plan, Just Transition Fund Regulation and new EU Industrial Strategy. https://www.etuc.org/
en/document/etuc-resolution-european-green-deal-initiatives-climate-law-eu-sustainable-investment-plan. 
Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 2022. 

26. Με το 55 να συμβολίζει το επιθυμητό ποσοστό (55%) μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προ-
κειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κλιματικής Ουδετερότητας έως το 2030. 
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αποπειράθηκε να αποκωδικοποιήσει και να ενδυναμώσει προτάσσοντας πέντε βασικούς 
πυλώνες δράσεων, για την προώθηση ενός μοντέλου βιομηχανικής πολιτικής που να τολ-
μά θεμελιώδεις αλλαγές συνδυάζοντας τόσο την απασχόληση όσο και την προστασία του 
κλίματος στην προοπτική ενός κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου (βιομηχανικού) 
τομέα. Οι πυλώνες αυτοί, έτσι όπως προσδιορίζονται σε κείμενο που δημοσιεύει (ETF, 
2020) είναι: α) μια δίκαιη και ενιαία αγορά για τις μεταφορές , η οποία θα βάζει φραγμούς 
στην απελευθέρωση των ιδιωτικοποιήσεων έτσι ώστε οι μελλοντικές μεταφορές της ΕΕ 
να γίνουν βιώσιμες, ανθεκτικές και προσβάσιμες σε όλους, β) τη δημιουργία πράσινων 
και κοινωνικών μεταφορών αλλάζοντας το πρότυπο των μεταφορών ώστε οι δίκαιοι μι-
σθοί και οι κοινωνικές εισφορές να συμπεριλαμβάνονται στην εσωτερίκευση του εξωτε-
ρικού κόστους, γ) την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των μεταφορών με επίκεντρο 
τον εργαζόμενο, και τη ρύθμιση της χρήσης των νέων τεχνολογιών μέσω των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων, δ) τη δίκαιη μετάβαση, υπό την έννοια ότι δεν πρέπει κανένας 
εργαζόμενος να μείνει εκτός λόγω των μετατροπών στις μεταφορές ή του ψηφιακού με-
τασχηματισμού, ε) Ένας νόμος που λαμβάνει υπόψη και την έμφυλη διάσταση και να κα-
θιστά τον τομέα των μεταφορών κατάλληλο και για τη γυναικεία εργασία27. 

Στη δε προσπάθεια αυτή εκπόνησης ενός σχεδίου βιώσιμων και κοινωνικών μεταφορών, 
αλλά και με μέριμνα ως προς τους κινδύνους που ελλοχεύει η μετάβαση σε νέες μορφές 
κινητικότητας για τους εργαζόμενους, η ΕΣΕΜ αναλαμβάνει και περαιτέρω, υπερεθνική 
δράση. Συμπράττει με τη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (International 
Transport Workers’ Federation/ITF), καθώς και με 100 δημάρχους από 40 διαφορετικές 
πόλεις (δίκτυο C40) και από κοινού συνθέτουν την πρωτοβουλία/καμπάνια «Το μέλλον 
είναι οι δημόσιες μεταφορές28». Τονίζοντας την ανάγκη για μια κοινωνική αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής κάνουν έκκληση στις εθνικές κυβερνήσεις για έκτακτες χρημα-
τοδοτήσεις και παγκόσμιες επενδύσεις, για την τόνωση των δημοσίων μεταφορών, και 
την δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της συμμα-
χίας πραγματοποιούν και την έρευνα «Το μέλλον των δημόσιων μεταφορών29», η οποία 
εισφέρει πλούσια επιχειρηματολογία υπέρ της εναλλακτικής της πράσινης ανάκαμψης 
αμφισβητώντας ταυτόχρονα το ψευδές – αλλά τόσο διαδεδομένο – δίλημμα «Θέσεις Ερ-
γασίας έναντι Προστασία του Περιβάλλοντος». 

Συγκεκριμένα, στην έρευνα υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων ότι, μέσω των κατάλληλων 
επενδύσεων στα μέσα μεταφοράς, είναι δυνατόν να επιτευχθεί: α) η δημιουργία 4.6 εκα-
τομμυρίων επιπρόσθετων θέσεων εργασίας έως το 2030 σε 100 πόλεις του δικτύου C40 
και στις αλυσίδες εφοδιασμού τους με πολλαπλάσιο οικονομικό αντίκρισμα ως αποτέλε-
σμα της μεγαλύτερης προσβασιμότητας στις δημόσιες μεταφορές, β) η μείωση της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης από τις μεταφορές σε ορισμένες πόλεις έως 45%, και γ) η μείωση 
των εκπομπών από τις αστικές μεταφορές (σ’ αυτές οφείλεται περίπου το 1/3 των εκ-

27. ETF (2020). EU Mobility Strategy - Not without transport workers. https://www.etf-europe.org/eu-
mobility-strategy-not-without-transport-workers. Τελευταία ανάκτηση: φεβρουάριος 2022. 

28. The future is public transport. https://thefutureispublictransport.org/#report%C2%A0 . Τελευταία ανάκτηση: 
φεβρουάριος 2022

29. C40. The future of public transport: Investing in a frontline service for frontline workers. https://
thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf 
. Τελευταία ανάρτηση: φεβρουάριος 2022. 

πομπών των πόλεων). Η έρευνα αυτή εισφέρει κι άλλες πληροφορίες και ρίχνει φως σε 
αθέατες όψεις της συμπληρωματικότητας των διακριτών πεδίων δράσης (κλίμα, εργα-
σία) αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία σύναψης ευρύτερων συμμαχιών με συλλο-
γικούς δρώντες που ενδεχομένως δεν προέρχονται από τον στενό πυρήνα των οργανώ-
σεων της εργασίας, αλλά που απεργάζονται εξίσου προτάσεις με ορίζοντα την κοινωνική, 
φυλετική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη για όλους-ες. 
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Οι απόψεις των Ελλήνων συνδικαλιστών  
για την κλιματική αλλαγή

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε η προβληματική για την σχέση του χώρου 
της εργασίας και της κλιματικής αλλαγής, σε διεθνές επίπεδο και μέσα από τις θέσεις 
που ανέπτυξαν διεθνείς και διεθνικοί συνδικαλιστικοί δρώντες. Στην παρούσα ενότητα 
η ανάλυση μεταφέρεται στο εθνικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε 
τις απόψεις των Ελλήνων συνδικαλιστών του Δημόσιου τομέα για την Κλιματική Αλλαγή 
και για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα Ελληνικά συνδικάτα στην διαμόρφωση πο-
λιτικών αντιμετώπισης και προσαρμογής σε αυτήν. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αρχικά λίγα λόγια για την μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε. Συνήθως, όταν μελετά-
με απόψεις, επιλέγουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού που θέλουμε 
να μελετήσουμε, διακινούμε ένα ερωτηματολόγιο και κατόπιν αναλύουμε τις απαντή-
σεις μέσω περιγραφικής ή αναλυτικής στατιστικής. Στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέ-
ξαμε μια διαφορετική μεθοδολογία τόσο για στατιστικούς όσο και για εννοιολογικούς 
λόγους. Αφενός γιατί ήταν αδύνατο να επιλέξουμε ένα «αντιπροσωπευτικό» δείγμα 
του πληθυσμού των Ελλήνων συνδικαλιστών, αφού δεν είχαμε πρόσβαση στο ατομικά 
τους, προσωπικά δεδομένα, αλλά ούτε και ένα «τυχαίο δείγμα» αφού πάλι δεν γνωρί-
ζαμε των συνολικό πληθυσμό. Επιπλέον, το ενδεχόμενο -ακόμα και αν καταφέρναμε 
να είχαμε τα κατάλληλα δείγματα- να λαμβάναμε μόνο μερικές δεκάδες απαντήσεις, 
θα καθιστούσε την στατιστική ανάλυση άνευ σημασίας. Αφετέρου, στην κλασική στα-
τιστική ανάλυση, το τελικό αποτέλεσμα είναι, σε αδρές γραμμές, ο βαθμός συμφωνί-
ας των ερωτώμενων με την χ ή Ψ πρόταση ή/και αν κάποια χαρακτηριστικά των ερω-
τώμενων σχετίζονται με το αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Π.χ., μια «κλασική» έρευνα 
θα κατέληγε σε αποτελέσματα της μορφής, ‘56% των ερωτώμενων συμφωνούν ότι «η 
Κλιματική Αλλαγή θα αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων στην Ελλάδα» ενώ μόλις το 12% συμφωνεί ότι «η ΚΑ θα έχει αρνητικές οικονομι-
κές συνέπειες σε πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ελλάδα»’ ή/και ‘οι άνδρες συν-
δικαλιστές συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες συνδικαλίστριες ότι «Τα 
μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην ΚΑ θα δημιουργή-
σουν πολλές νέες θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας στην Ελλάδα»’. Για την συγκεκριμένη 
έρευνα, όμως, δεν μας ενδιέφερε τόσο τι ποσοστά συμφωνούν με το χ ή το Ψ αλλά αν 
υπάρχουν (και ποιες είναι οι) διαφορετικές συνολικές απόψεις για την Κλιματική Αλ-
λαγή και για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα Ελληνικά συνδικάτα του Δημόσι-
ου στην διαμόρφωση πολιτικών αντιμετώπισης και προσαρμογής σε αυτήν. Με άλλα 
λόγια, μας ενδιέφερε να δούμε αν π.χ. υπάρχει μια άποψη η οποία υποστηρίζει ότι το 
Ελληνικό Κράτος πρέπει να αποζημιώσει/ενισχύσει οποιονδήποτε θίγεται από τα υιο-

θετούμενα μέτρα αντιμετώπισης της ΚΑ -πολίτες, εργαζόμενους, περιοχές, επιχειρή-
σεις- ενώ μια άλλη άποψη η οποία υποστηρίζει ότι η ενίσχυση πρέπει να κατευθυνθεί 
σε όλους εκτός από τις επιχειρήσεις. 

Για αυτό τον λόγο, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η Q-methodology (Brown, 
2018)30. Τα στάδια της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι, εντελώς τηλεγραφικά, τα εξής. 
Αρχικά ο ερευνητής επιλέγει μια σειρά από σύντομες δηλώσεις οι οποίες περιγράφουν 
τη συζήτηση/προβληματισμό γύρω από το συγκεκριμένο θέμα μελέτης, φροντίζοντας 
αυτές οι δηλώσεις να καλύπτουν το σύνολο της σχετικής συζήτησης και όλες τις δυνα-
τές απόψεις. Κατόπιν αυτές οι δηλώσεις δίνονται σε ένα υποσύνολο του συνολικού πλη-
θυσμού ώστε ο κάθε ερωτώμενος να απαντήσει σε πιο βαθμό συμφωνεί ή διαφωνεί με 
κάθε μία από αυτές τις δηλώσεις. Τέλος, μέσα από ένα κατάλληλο στατιστικό πρόγραμμα, 
τα μοτίβα των απαντήσεων του κάθε συμμετέχοντα συγκρίνονται μεταξύ τους ώστε να 
καταλήξουμε σε κάποιους ιδεατούς τύπους μοτίβων απαντήσεων- οι οποίοι αποτελούν 
(κατά προσέγγιση) ομαδοποιήσεις των ατομικών- και περιγράφουν τις βασικές απόψεις 
που υπάρχουν στον πληθυσμό μας31.

30. Brown, S. R. (2008). Q Methodology in Assessment and Research. Kent State University

31. Για να γίνει κατανοητό πως λειτουργεί η συγκεκριμένη προσέγγιση, φανταστείτε ότι η κάθε ατομική άποψη 
‘περιγράφεται’ από ένα γεωμετρικό σχήμα. Έστω, λοιπόν, ότι έχουμε 7 συμμετέχοντες, ο καθένας με την εξής 
«άποψη»: ορθογώνιο, ρόμβος, ορθογώνιο τρίγωνο, εξάγωνο, τραπέζιο, πεντάλφα και κύκλος. Ζητάμε από το 
πρόγραμμα να ομαδοποιήσει αυτές τις απόψεις, να «προτείνει» ιδεατούς τύπους γεωμετρικών σχημάτων οι 
οποίοι θα μπορούν να συνοψίζουν και να περιγράφουν, σε αδρές γραμμές, αυτές τις 7 τόσο διαφορετικές ατομικές 
απόψεις. Για το παράδειγμά μας, το πρόγραμμα πιθανόν θα κατέληγε να προτείνει δύο βασικές ομαδοποιήσεις: 
μία που θα συμπεριλάμβανε τα ορθογώνιο, εξάγωνο και τραπέζιο (τα οποία θα χαρακτήριζε ως «τετραγωνικά» 
σχήματα) και μία που θα συμπεριλάμβανε τα ρόμβος, ορθογώνιο τρίγωνο και πεντάλφα (τα οποία θα χαρακτήριζε 
ως «τριγωνικά» σχήματα. Ενώ, για τον κύκλο θα κατέληγε ότι δεν μπορεί να τον εντάξει σε κάποιες από αυτές τις 
δύο βασικές/συμπεριληπτικές κατηγοριοποιήσεις. 

ΣΎΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παρούσα έρευνα, αρχικά συγκεντρώσαμε όλα τα κείμενα τα οποία προέρχο-
νται από διεθνείς συνδικαλιστικούς φορείς και πραγματεύονται θέματα κλιματικής αλλα-
γής ή/και τον ρόλο των συνδικάτων για την κλιματική αλλαγή. Κύρια πηγή απετέλεσαν οι 
όλες οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις/αναφορές της EPSU (European Federation of Public 
Service Unions- Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιας Διοίκησης) για την πε-
ρίοδο 2020-2021 καθώς και τρεις εξειδικευμένες μελέτες: μία της ΙΤUC (International 
Trade Union Confederation- Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων), το ‘Trade Unions 
and Climate Change- ITUC Contribution to UNFCCC COP22 Marrakech, Morocco – 7 -18 
November 2016’, και δύο μελέτες της ETUC (European Trade Union Confederation- Ευ-
ρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων), το ‘A GUIDE FOR TRADE UNIONS- Adaptation 
to Climate Change and the world of work’ (2020) και το ‘A GUIDE FOR TRADE UNIONS 
- Involving trade unions in climate action to build a just transition’ (2018). Από αυτά τα 
κείμενα αντλήσαμε δηλώσεις σχετικά (α) με το πως το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα 
αντιλαμβάνεται την κλιματική αλλαγή και (β) τι ρόλο θεωρεί ότι πρέπει να έχουν τα συν-
δικάτα στην αντιμετώπισή της. Συνολικά αντλήθηκαν 56 δηλώσεις και τροποποιήθηκαν 
γλωσσικά ώστε να αναφέρονται στην Ελληνική πραγματικότητα. Οι συγκεκριμένες δη-
λώσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα Α στο Παράρτημα.
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Στη συνέχεια, και με βάση αυτές τις δηλώσεις δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό ερωτη-
ματολόγιο, το οποίο διακινήθηκε σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕ-
ΔΥ στα μέλη της. Οι αποδέκτες καλούνταν να απαντήσουν, υπό καθεστώς ανωνυμίας, σε 
μια σειρά δημογραφικών ερωτήσεων, τον συνδικαλιστικό τους ρόλο, τις πηγές πληρο-
φόρησής τους για την ΚΑ κ.ο.κ. καθώς, και το κυριότερο, σε πιο βαθμό συμφωνούν ή 
διαφωνούν με κάθε μία από τις δηλώσεις του Πίνακα Α. Το ερωτηματολόγιο έμεινε ενερ-
γό την περίοδο 12 Ιανουαρίου- 03 φεβρουαρίου 2022 και συγκεντρώθηκαν συνολικά 
32 ερωτηματολόγια.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ;

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων ανέδειξε δύο βασικές απόψεις στον πληθυσμό των 
Ελλήνων συνδικαλιστών του δημόσιου τομέα. Οι δύο αυτοί παράγοντες ερμηνεύουν από 
κοινού το 57% της συνολικής διακύμανσης των απόψεων, και έχουν σημαντικό βαθμό 
συμφωνίας μεταξύ τους (73.6%). 

Επομένως θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας τα σημεία συμφωνίας τους, πριν προχω-
ρήσουμε στην ανάλυση των διαφορών τους. 

ΣΉΜΕΙΑ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται εκείνες οι δηλώσεις για τις οποίες και οι δύο παράγο-
ντες έχουν παρόμοιο βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας. Και οι δύο παράγοντες έχουν ου-
δέτερη άποψη σχετικά με το εάν ‘Η Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ) είναι αποτέλεσμα των ανθρώ-
πινων δράσεων -και όχι κάποιων φυσικών φαινομένων’ (Δήλωση αριθμός #1) – παρά 
το γεγονός ότι η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει αποφανθεί υπέρ του πρώτου 
εδώ και αρκετά χρόνια- ενώ (μάλλον) συμφωνούν ότι η ‘Η ΚΑ θα αυξήσει τη συχνότητα 
εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα’ (#21). Θεωρούν ανεπαρκή τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση της ΚΑ, τόσο από την παγκό-
σμια κοινότητα (#2) όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (#10), και μάλλον συμφωνούν ότι 
αυτό που χρειάζεται είναι η κοινή αν και διαφοροποιημένη δράση των κρατών: από την 
μία πλευρά , ‘οι αναπτυγμένες χώρες (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια Αμερική, Ιαπω-
νία) πρέπει να αναλάβουν το κύριο βάρος στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου’ (#15) ενώ ‘οι αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία) πρέπει να 
μειώσουν τις εκπομπές τους αερίων του θερμοκηπίου’ (#9). Και πιο συγκεκριμένα, για 
την επίτευξη του στόχου περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 
1.5 βαθμό Κελσίου τον τρέχοντα αιώνα, μάλλον συμφωνούν ότι αυτό είναι εφικτό ‘μόνο 
με πολύ δραστικές αλλαγές στους τρόπους που παράγουμε και καταναλώνουμε’ (#7) και 
την αναμόρφωση της λειτουργίας ολόκληρων οικονομικών κλάδων (#54). 

Αναφορικά με το ρόλο του κράτους στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, φαί-
νεται ότι υπάρχει ομοθυμία πως το ευρύτερο κράτος πρέπει/μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της ΚΑ χωρίς νέες τομές ή συνεργασίες. Έτσι, ενώ υπάρχει ισχυρή συμφωνία 
για την ανάγκη συνεργασίας κεντρικής, περιφερειακής και δημοτικής διοίκησης ώστε να 
αναπτυχθούν/εφαρμοστούν τα όποια μέτρα αντιμετώπισης της ΚΑ στην Ελλάδα (#37), η 

ανάπτυξη εξειδικευμένων κρατικών οργάνων (#28) και οι δημόσιες επενδύσεις σε υπο-
δομές (#22) αντιμετωπίζονται μάλλον χλιαρά, ενώ οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού το-
μέα δεν θεωρούνται πιο αποδοτικές από τον κλασικό δημόσιο τομέα (#17). 

Πίνακας 1: Σημεία συμφωνίας μεταξύ των δύο βασικών απόψεων

Οδηγός:

Διαφωνώ 
πολύ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ 
πολύ

1 2 3 4 5 6 7

Άποψη Α Άποψη Β

# AITIA της ΚΑ

1
Η ΚΑ είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων δράσεων -και 
όχι κάποιων φυσικών φαινομένων 4 4

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της ΚΑ

21
Η ΚΑ θα αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης ακραίων 
καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα 7 5

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ για την ΚΑ

2
Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η παγκόσμια 
κοινότητα για την αντιμετώπιση της ΚΑ είναι αρκετά 1 2

10
Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την αντιμετώπιση της ΚΑ είναι αρκετά 1 1

14
Όσα μέτρα και να πάρουμε τώρα, δεν μπορούμε να 
αποτρέψουμε τις αρνητικές συνέπειες της ΚΑ στο εγγύς 
μέλλον

2 1

7

Ο διεθνής στόχος να μην ξεπεράσει η άνοδος της 
θερμοκρασίας του πλανήτη τον 1.5 βαθμό Κελσίου 
τον τρέχοντα αιώνα, θα επιτευχθεί μόνο με πολύ 
δραστικές αλλαγές στους τρόπους που παράγουμε και 
καταναλώνουμε

5 5

54

Για να επιτύχουμε τον διεθνή στόχο να περιοριστεί 
η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1.5 
βαθμό Κελσίου, ολόκληροι οικονομικοί κλάδοι πρέπει 
αναδιαμορφώσουν την λειτουργία τους.

6 4
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15

Για την αντιμετώπιση της KA, οι αναπτυγμένες χώρες 
(π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία) 
πρέπει να αναλάβουν το κύριο βάρος στην μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

5 6

17
Για την αντιμετώπιση της KA, οι αναπτυσσόμενες χώρες 
(π.χ. Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία) πρέπει να μειώσουν 
τις εκπομπές τους αερίων του θερμοκηπίου

5 5

ΚΑ και δημόσια πολιτική (ή ο ρόλος του Κράτους)

22
Οι συμπράξεις/συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα είναι πιο αποδοτικές για την αντιμετώπιση της ΚΑ 
παρά οι δράσεις του δημόσιου τομέα από μόνου του

3 3

28
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ΚΑ, η 
Ελλάδα χρειάζεται δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές 5 5

37

Όλα τα υπουργεία πρέπει να δημιουργήσουν ειδικές 
γραμματείες οι οποίες θα συνεργάζονται για την 
ανάπτυξη/εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της ΚΑ 
στην Ελλάδα

4 5

39
Πρέπει να υπάρχει συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, 
περιφερειών και δήμων για την ανάπτυξη/εφαρμογή 
των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα

6 6

ΚΑ και ο χώρος της εργασίας

27
Όλες οι νέες θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργούνται 
σε τομείς που δεν συνεισφέρουν στην ΚΑ 3 3

31
Τα μέλη των Ελληνικών συνδικάτων γνωρίζουν πώς 
μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ΚΑ 2 2

33
Το Ελληνικό κράτος συνεργάζεται με τα ελληνικά 
συνδικάτα για την αντιμετώπιση/προσαρμογή στην ΚΑ 2 1

40
Τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και 
προσαρμογή στην ΚΑ θα δημιουργήσουν πολλές νέες 
θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας στην Ελλάδα

3 4

53

Εξαιτίας της ΚΑ, πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των Ελλήνων 
εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες -όπως οι 
πυροσβέστες, το ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό 
των δημόσιων νοσοκομείων και οι εργαζόμενοι στην 
πολιτική προστασία

5 6

55

Οι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες πρέπει να έχουν την 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν 
να είναι έτοιμοι για τις συμβατές με την προστασία του 
περιβάλλοντος δουλειές του μέλλοντος

7 5

Δίκαιη μετάβαση

44
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει 
τους εργαζόμενους που θίγονται από τα υιοθετούμενα 
μέτρα αντιμετώπισης και προσαρμογής στην ΚΑ

4 4

46
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει 
τους πολίτες που θίγονται από τα υιοθετούμενα μέτρα 
αντιμετώπισης της ΚΑ

4 4

47
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει 
τις επιχειρήσεις που θίγονται από τα υιοθετούμενα μέτρα 
αντιμετώπισης της ΚΑ

3 4

49
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει 
τις περιοχές που θίγονται από τα υιοθετούμενα μέτρα 
αντιμετώπισης της ΚΑ

4 5

50
Η πρόσβαση σε καθαρή/ανανεώσιμη και οικονομικά 
προσιτή ενέργεια πρέπει να αναγνωριστεί ως δικαίωμα 
του κάθε Έλληνα πολίτη

6 7

51

Για να έχουμε καθαρή/ανανεώσιμη ενέργεια η οποία θα 
είναι προσιτή σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να 
διασφαλίσουμε την ύπαρξη μιας σημαντικής δημόσιας 
επιχείρησης ενέργειας

5 6

52
Η πρόσβαση σε καθαρό και οικονομικά προσιτό νερό 
πρέπει να αναγνωριστεί ως δικαίωμα του κάθε Έλληνα 
πολίτη

7 7

Σχετικά με τη σχέση ΚΑ και του χώρου της εργασίας, υπάρχει συμφωνία ως προς την 
αναγκαιότητα της ενίσχυσης των μέτρων προστασίας και ασφάλειας των κλάδων που θα 
βρεθούν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της ΚΑ (#40) και της εκπαίδευσης των νέων 
προς φιλο-περιβαλλοντικές εργασίες (#53). Όμως, οι συμμετέχοντες μάλλον διαφωνούν 
με την άποψη ότι ‘Όλες οι νέες θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργούνται σε τομείς που 
δεν συνεισφέρουν στην ΚΑ’ (#55) και αμφιβάλλουν ότι ‘Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση και προσαρμογή στην ΚΑ θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις αξιοπρε-
πούς εργασίας στην Ελλάδα’ (#33). Αυτή η αρνητική/πεσιμιστική προσέγγιση ίσως εξη-
γείται από την αρνητική εικόνα που έχουν οι ερωτώμενοι τόσο σχετικά με την γνώση των 
μελών των Ελληνικών συνδικάτων αναφορικά με το πως μπορούν να συνεισφέρουν στην 
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αντιμετώπιση της ΚΑ (#27) όσο και με την απουσία συνεργασίας του Ελληνικού κράτους 
‘με τα ελληνικά συνδικάτα για την αντιμετώπιση/προσαρμογή στην ΚΑ’ (#31).

Τέλος, ως προς το θέμα της Δίκαιης Μετάβασης, αφ’ ενός υπάρχει (ισχυρή) συμφωνία 
για την καθιέρωση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών σε -καθαρή και οικονομι-
κά προσιτή- ενέργεια και νερό (#49, 50 & 51) – δύο αγαθά που σχετίζονται κομβικά με 
τις προκλήσεις/αλλαγές που φέρνει η ΚΑ. Αφ’ ετέρου, όμως, υπάρχει μια συνολική ου-
δετερότητα ως προς την υποχρέωση του Ελληνικού κράτους να αποζημιώσει/ενισχύσει 
όσους (άτομα, επιχειρήσεις, περιοχές) ‘θίγονται από τα υιοθετούμενα μέτρα αντιμετώπι-
σης και προσαρμογής στην ΚΑ’ (#55, 44, 46 & 47). 

ΣΉΜΕΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Πέρα όμως από τις ομοιότητες μεταξύ των δύο απόψεων, υπάρχουν και σημαντικές 
διαφορές (Πίνακας 2)

ΑΠΟΨΗ Α: «Ανησυχούντες Ριζοσπάστες»

Αναφορικά με τα αίτια της ΚΑ, η άποψη Α ρίχνει ξεκάθαρα το φταίξιμο στο σύγχρο-
νο καπιταλιστικό σύστημα, που επιδιώκει την ‘μεγιστοποίηση των κερδών από τις επι-
χειρήσεις’ (#8) και ‘την ανάπτυξη με κάθε κόστος’ (#12), ειδικά σε ένα πλανήτη που δεν 
‘έχει άπειρους πόρους’ (#5). Για αυτή την ομάδα, ‘Οι επιστημονικές προβλέψεις για τις πι-
θανές επιπτώσεις της ΚΑ [δεν] είναι υπερβολικές’ (#3) το μέλλον είναι όντως δυσοίωνο 
καθώς η ΚΑ ‘θα κάνει πιο δύσκολη την ζωή και την καθημερινότητα στις Ελληνικές πό-
λεις’ (#34), ‘θα έχει αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε πολλούς παραγωγικούς τομείς 
στην Ελλάδα’ (#18), ‘θα αυξήσει τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα’ (΄#30) όπως και 
‘τη συχνότητα δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα’ (#25). Εξαίρεση αποτελεί η δήλωση ‘Η 
ΚΑ θα αυξήσει τη ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα’ (#16) με την οποία οριακά διαφωνούν. 
φαίνεται, όμως, ότι για την ομάδα Α οι επιπτώσεις της ΚΑ είναι κάτι που θα συμβεί στο 
απώτερο μέλλον, καθώς έχουν μάλλον ουδέτερη στάση ως προς το εάν ‘Τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια (πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνες, 
παγετοί κοκ) οφείλονται στην KA’ (#25) και ότι ‘Η ΚΑ είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντι-
μετωπίζει τόσο η παρούσα όσο και οι μελλοντικές γενιές’ (#6).

Παρότι η Άποψη Α διαφωνεί ισχυρά ως προς την επάρκεια των μέτρων ‘που έχει λάβει 
μέχρι τώρα η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ΚΑ’ (#13), προκαλεί εντύπωση ότι είναι ου-
δέτεροι ή διαφωνούν σε μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αποτελούν «κοινό τόπο» των 
παγκόσμιων πολιτικών για την ΚΑ. Έτσι η Άποψη Α, ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι ‘Η 
Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει στόχους μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από αυτούς που έχει τώρα’ (#20), ότι ‘Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας πρέπει 
να είναι μια οικονομία «μηδενικού άνθρακα», δηλαδή όση ποσότητα αερίων του θερμο-
κηπίου εκλύουμε στην ατμόσφαιρα τόση πρέπει και να απομακρύνεται από αυτήν’ (#11) ή 
ότι ‘Για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ στην Ελλάδα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις οικιακές 
συσκευές, οχήματά μας, συστήματα θέρμανσης κοκ με άλλα τα οποία καταναλώνουν λιγό-
τερη ενέργεια’ (#45). Ακόμα πιο «περίεργη» είναι η διαφωνία τους για την αύξηση (#43) και 
τις δημόσιες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (#23 & 48) καθώς και η ισχυ-

ρότερη διαφωνία τους με την ανάγκη ‘να περιορίσουμε δραστικά τη χρήση φυσικού αερί-
ου’ (#36) για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ! Αυτό το παράδοξο ίσως ερμηνεύεται αν δούμε 
τις παραπάνω απαντήσεις σε συνδυασμό με το ζοφερό μέλλον εξαιτίας της ΚΑ που προ-
βλέπει αυτή η οπτική και με την ευθύνη που αποδίδει στο υπάρχον οικονομικό-κοινωνικό 
σύστημα -όπως αυτές αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 
οι «συστημικές» πολιτικές δεν (φαντάζουν να) είναι αρκετές, ούτε η ανάθεση της αντιμε-
τώπισης σε ‘Μόνο ένα ειδικευμένο υπουργείο/υπηρεσία’ (#19). Αυτό που χρειάζεται εί-
ναι ‘κρατικός προγραμματισμός και παρεμβάσεις- (καθώς) δεν μπορούμε να βασιζόμαστε 
μόνο στους μηχανισμούς της αγοράς και τον ιδιωτικό τομέα’ (#19). Αν συνδυάσουμε αυτή 
την απαίτηση για ‘κρατικό προγραμματισμό και παρεμβάσεις’ με την απόρριψη των συμ-
βατικών πολιτικών προσεγγίσεων/λύσεων- οδηγούμαστε στην πιθανολόγηση ότι για την 
συγκεκριμένη ομάδα η αντιμετώπιση της ΚΑ χρειάζεται ριζοσπαστικές/δομικές αλλαγές.

Τέλος, η Άποψη Α, θεωρεί ότι ‘Η ΚΑ θα κάνει πιο δύσκολες τις συνθήκες εργασίες των 
απασχολούμενων σε πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ελλάδα’ (#56) -αν και δεν θε-
ωρεί τις δημόσιες υπηρεσίες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο ως ιδιαίτερα πληττό-
μενους (#24) και πως για ‘την αντιμετώπιση της ΚΑ, η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει το σύ-
στημα κοινωνικής προστασίας και παροχών’ (#42) – και όχι να αφήσει τις όποιες δράσεις 
στην πρωτοβουλία των θιγόμενων (#38). Παρόλα αυτά, είναι μάλλον ουδέτερη ως προς 
την ανάγκη συνεργασίας ‘κεντρικής κυβέρνησης, εργοδοσίας και συνδικάτων για την ανά-
πτυξη/εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα΄(#41) και αρνητική στο 
εάν τα συνδικάτα ‘μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΚΑ’ (#29).

Αν επιχειρούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτή την άποψη, στη βάση όσων προανα-
φέρθηακν, θα μπορούσαμε να του αποκαλέσουμε «Ανησυχούντες Ριζοσπάστες».

Πίνακας 2: Σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο βασικών απόψεων (διαφορές 
στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο 0.01).

Οδηγός:

Διαφωνώ 
πολύ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ 
πολύ

1 2 3 4 5 6 7

Άποψη Α Άποψη Β

# ΑΙΤΙΑ της Κλιματικής Αλλαγής

8
Η επιδίωξη της μεγιστοποίησης των κερδών από 
τις επιχειρήσεις είναι ένα από τα βασικά αίτια της 
κλιματικής αλλαγής

7 4

12
Η επιδίωξη της ανάπτυξης με κάθε κόστος είναι ένα από 
τα βασικά αίτια της ΚΑ

7 4

5 Ο πλανήτης μας έχει άπειρους φυσικούς πόρους 2 1
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της ΚΑ

3
Οι επιστημονικές προβλέψεις για τις πιθανές επιπτώσεις 
της ΚΑ είναι υπερβολικές

1 2

34
Η ΚΑ θα κάνει πιο δύσκολη την ζωή και την 
καθημερινότητα στις Ελληνικές πόλεις

6 3

18
Η KA θα έχει αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε 
πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ελλάδα

6 2

30
Η ΚΑ θα αυξήσει τα πλημμυρικά φαινόμενα στην 
Ελλάδα

6 4

32
Η ΚΑ θα αυξήσει τη συχνότητα δασικών πυρκαγιών 
στην Ελλάδα

5 3

25
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνουμε τα 
τελευταία χρόνια (πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνες, 
παγετοί κοκ) οφείλονται στην KA

4 3

6
Η ΚΑ είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει τόσο 
η παρούσα όσο και οι μελλοντικές γενιές

4 4

16 Η ΚΑ θα αυξήσει τη ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα 3 3

4
Οι επιπτώσεις από την ΚΑ είναι διαφορετικές μεταξύ 
ανδρών και γυναικών

1 1

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ της ΚΑ

13
Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η Ελλάδα για την 
αντιμετώπιση της ΚΑ είναι αρκετά

1 2

20
Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει στόχους μεγαλύτερης 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
αυτούς που έχει τώρα

4 6

11

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας πρέπει να είναι μια 
οικονομία «μηδενικού άνθρακα», δηλαδή όση ποσότητα 
αερίων του θερμοκηπίου εκλύουμε στην ατμόσφαιρα 
τόση πρέπει και να απομακρύνεται από αυτήν.

4 5

45

Για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ στην Ελλάδα πρέπει 
να αντικαταστήσουμε τις οικιακές συσκευές, οχήματά 
μας, συστήματα θέρμανσης κοκ με άλλα τα οποία 
καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

4 7

23
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 
ΚΑ, η Ελλάδα χρειάζεται δημόσιες επενδύσεις στις 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

3 7

43
Για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ στην Ελλάδα πρέπει να 
αυξήσουμε δραστικά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα)

3 6

36
Για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ στην Ελλάδα χρειάζεται 
να περιορίσουμε δραστικά τη χρήση φυσικού αερίου

2 3

ΚΑ και δημόσια πολιτική (ή ο ρόλος του Κράτους)

19

Για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην ΚΑ 
χρειάζεται κρατικός προγραμματισμός και παρεμβάσεις- 
δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους μηχανισμούς 
της αγοράς και τον ιδιωτικό τομέα

6 7

48
Η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
στην Ελλάδα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με δημόσιες 
επενδύσεις και δάνεια

3 6

35
Μόνο ένα ειδικευμένο υπουργείο/υπηρεσία πρέπει 
να είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη/εφαρμογή των 
μέτρων αντιμετώπισης της ΚΑ στην Ελλάδα

2 3

ΚΑ και ο χώρος της εργασίας

56
Η ΚΑ θα κάνει πιο δύσκολες τις συνθήκες εργασίες των 
απασχολούμενων σε πολλούς παραγωγικούς τομείς 
στην Ελλάδα

5 2

41
Πρέπει να υπάρχει συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, 
εργοδοσίας και συνδικάτων για την ανάπτυξη/εφαρμογή 
των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα

4 3

26
Αν δεν αντιμετωπίσουμε την ΚΑ, αυτό θα οδηγήσει σε 
αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα

4 2

24
Η KA θέτει μεγάλες προκλήσεις για τις δημόσιες 
υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σε αυτές.

3 5

29
Τα συνδικάτα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση της ΚΑ

3 3

Δίκαιη μετάβαση

42
Για την αντιμετώπιση της ΚΑ, η Ελλάδα πρέπει να 
ενισχύσει το σύστημα κοινωνικής προστασίας και 
παροχών

5 4

38
Όσοι θεωρούν ότι απειλούνται από την ΚΑ (π.χ. πόλεις, 
επιχειρήσεις κοκ) πρέπει οι ίδιοι να αναπτύξουν/πάρουν 
όσα μέτρα κρίνουν απαραίτητα για την αντιμετώπισή της

2 4



42 | ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤωΝ ΕλλΗΝωΝ ΣΥΝΔΙΚΑλΙΣΤωΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚλΙΜΑΤΙΚΗ ΑλλΑΓΗ Η ΚλΙΜΑΤΙΚΗ ΑλλΑΓΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 43

ΑΠΟΨΗ Β: «Αισιόδοξοι Κρατιστές»

H δεύτερη άποψη διαφέρει σε σχέση με την προηγούμενη ως προς μια σειρά παρα-
μέτρων. Αρχικά, δεν βλέπει κάποια οικονομικά-δομικά αίτια στην ΚΑ (#8 και 12). Επί-
σης, παρότι διαφωνεί ότι ‘Οι επιστημονικές προβλέψεις για τις πιθανές επιπτώσεις της 
ΚΑ είναι υπερβολικές’ (#3), η αντίθεσή της είναι λιγότερο έντονη από αυτήν της Άπο-
ψης Α. Επιπλέον, διαφωνεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με όλες τις προτάσεις 
που αφορούν τις όποιες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από την ΚΑ στην Ελλάδα. Σύμ-
φωνα με την Άποψη Β, λοιπόν, η ΚΑ δεν ‘θα κάνει πιο δύσκολη την ζωή και την καθη-
μερινότητα στις Ελληνικές πόλεις’ (#34), δεν ‘θα έχει αρνητικές οικονομικές συνέπειες 
σε πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ελλάδα’ (#18), δεν ‘θα αυξήσει τη συχνότητα δα-
σικών πυρκαγιών στην Ελλάδα’ (#32), ενώ για μια σειρά άλλων προτάσεων έχει σαφώς 
μικρότερο βαθμό ανησυχίας από την άποψη Α (π.χ. #30, αύξηση πλημμυρικών φαινο-
μένων, #6, η ΚΑ είναι η μεγαλύτερη απειλή που (θα) αντιμετωπίζουμε). Έτσι δεν προ-
καλεί εντύπωση ότι η συγκεκριμένη άποψη διαφωνεί πως ‘Τα ακραία καιρικά φαινόμε-
να που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια (πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνες, παγετοί κοκ) 
οφείλονται στην KA’ (#25).

Αντίστοιχα, η Άποψη Β διαφωνεί ότι ‘Η ΚΑ θα κάνει πιο δύσκολες τις συνθήκες ερ-
γασίες των απασχολούμενων σε πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ελλάδα’ (#56) και 
πως ‘Αν δεν αντιμετωπίσουμε την ΚΑ, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας στην 
Ελλάδα’ (#26). 

Όμως, παρά την διαφωνία της για μελλοντικές αρνητικές εξελίξεις λόγω, η συγκεκριμέ-
νη οπτική είναι αναφανδόν υπέρ όλων των μέτρων αντιμετώπισης της ΚΑ, όπως προώ-
θηση της μεγαλύτερης μείωσης και εν τέλει του μηδενισμού των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (#20 & 11), προώθηση ΑΠΕ (#23 & 43), μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 
(#45), ενώ είναι και λιγότερο αρνητική σε σύγκριση με την Άποψη Α αναφορικά με τον 
περιορισμό της χρήσης φυσικού αερίου ώστε να αντιμετωπιστεί η ΚΑ (#36). 

Πως μπορεί να ερμηνευτεί αυτό το «παράδοξο»; Δηλαδή, από την μία πλευρά η δια-
φωνία για τις αρνητικές (μελλοντικές) εξελίξεις και από την άλλη η ολόθερμη υποστή-
ριξη για τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής; Μια λογική εξήγηση είναι πως 
για την Άποψη Β, η προώθηση/εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων είναι αρκετή για 
να αποτρέψει τις όποιες αρνητικές εξελίξεις. Επ’ αυτού είναι χαρακτηριστική η πλήρης 
αντίθεσή της στην δήλωση πως ‘Όσα μέτρα και να πάρουμε τώρα, δεν μπορούμε να 
αποτρέψουμε τις αρνητικές συνέπειες της ΚΑ στο εγγύς μέλλον’ (#14). Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι η Άποψη Β «βλέπει» ένα βασικό ρόλο για το κράτος σε αυτό τον αγώνα 
ενάντια στην ΚΑ. Αυτό προκύπτει τόσο από το γεγονός ότι συμφωνεί με όλα τα επίση-
μα/θεσμικά μέτρα (όπως δείξαμε παραπάνω), ότι είναι λιγότερο επικριτική (σε σχέση 
με την Άποψη Α) ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει πάρει μέχρι 
τώρα η Ελλάδα για την ΚΑ (#13) αλλά και από το ότι συμφωνεί με κάθε πρόταση που 
αναδεικνύει έναν κεντρικό ρόλο για την διοίκηση. Έτσι, η Άποψη Β συμφωνεί ότι ‘Για 
την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην ΚΑ χρειάζεται κρατικός προγραμματισμός και 
παρεμβάσεις- δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους μηχανισμούς της αγοράς και 
τον ιδιωτικό τομέα’ (#19) και βλέπει λιγότερο αρνητικά τις όποιες συγκεντρωτικές «λύ-
σεις» (π.χ. συμφωνία στο #35 ‘μόνο ένα ειδικευμένο υπουργείο πρέπει να είναι υπεύ-

θυνο….’; δες επίσης #51 (ανάγκη δημόσιας επιχείρησης ενέργειας) & #37 (δημιουργία 
ειδικών γραμματειών ΚΑ σε κάθε υπουργείο)) αλλά διαφωνεί ότι ‘Πρέπει να υπάρ-
χει συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, εργοδοσίας και συνδικάτων για την ανάπτυξη/
εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα’ (#41). Γι’ αυτό εξάλλου και 
η Άποψη Β υποστηρίζει ότι ‘Η KA θέτει μεγάλες προκλήσεις για τις δημόσιες υπηρεσί-
ες και τους εργαζόμενους σε αυτές’ (#24): σε αυτούς (πρέπει να) πέφτει όλο το βάρος 
ανάπτυξης και εφαρμογής των πολιτικών που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τα 
δεινά της Κλιματικής Αλλαγής. 

Στην βάση της περιγραφής που προηγήθηκε, θεωρούμε ότι η παρούσα άποψη αντι-
προσωπεύει τους «Αισιόδοξους Κρατιστές».

ΣΎΓΚΡΙΣΉ: «ΑΝΉΣΎΧΟΎΝΤΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ» ΕΝΑΝΤΙ «ΑΙΣΙΟΔΟΞΩΝ ΚΡΑΤΙΣΤΩΝ»

Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι απόψεις των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων-συνδικαλιστών 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον ρόλο/σχέση του χώρου της εργασίας με αυτήν, 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές οπτικές. Από την μία πλευρά, η άποψη 
στην οποία αποδώσαμε την περιγραφή «Ανησυχούντες Ριζοσπάστες». Αυτή η οπτική απο-
δίδει τις ευθύνες για την ΚΑ στο υπάρχον οικονομικό σύστημα και προβλέπει σοβαρές 
συνέπειες από αυτήν, συμπεριλαμβανομένου πώς ‘θα κάνει πιο δύσκολες τις συνθήκες 
εργασίες των απασχολούμενων σε πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ελλάδα’. Τα μέχρι 
τώρα μέτρα (από παγκόσμιο μέχρι εθνικό επίπεδο) δεν είναι αρκετά και οι προτεινόμενες 
‘συμβατικές’ πολιτικές αντιμετώπισης της δεν είναι αρκετές. Παράλληλα, ‘Το Ελληνικό κρά-
τος δεν συνεργάζεται με τα ελληνικά συνδικάτα για την αντιμετώπιση/προσαρμογή στην 
ΚΑ’ ενώ τα μέλη τους ‘δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπι-
ση της ΚΑ’. Για την συγκεκριμένη άποψη, αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρότερος κρατι-
κός προγραμματισμός και παρεμβάσεις -πιθανότατα πιο ριζοσπαστικού χαρακτήρα υπό 
το πρίσμα των δομικών αιτίων της ΚΑ. Αναφορικά με τον πιθανό ρόλο των συνδικάτων, 
η συγκεκριμένη ομάδα είναι ουδέτερη αναφορικά με το εάν ‘Πρέπει να υπάρχει συνερ-
γασία κεντρικής κυβέρνησης, εργοδοσίας και συνδικάτων για την ανάπτυξη/εφαρμογή 
των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα’ ενώ μάλλον διαφωνεί ότι ‘Τα συνδικάτα 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΚΑ’. 

Από την άλλη πλευρά, βρίσκουμε τους «Αισιόδοξους Κρατιστές». Εδώ υπάρχει η άπο-
ψη η οποία θεωρεί ότι μέσα από την εφαρμογή των ήδη αποφασισμένων μέτρων καμία 
από τις εφιαλτικές συνέπειες της ΚΑ δεν θα πραγματωθεί. Η λύση βρίσκεται μέσα από την 
ενίσχυση των κρατικών δομών, ίσως μάλιστα και διαμέσου μιας πιο συγκεντρωτικής/κε-
ντρικής προσέγγισης. Όπως και στην πρώτη άποψη, και η συγκεκριμένη οπτική πιστεύει 
πως ‘Το Ελληνικό κράτος δεν συνεργάζεται με τα ελληνικά συνδικάτα για την αντιμετώ-
πιση/προσαρμογή στην ΚΑ’ ενώ τα μέλη τους ‘δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να συνεισφέ-
ρουν στην αντιμετώπιση της ΚΑ’. Ομοίως, μάλλον διαφωνεί ότι ‘Τα συνδικάτα μπορούν 
να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΚΑ’. Εξαιτίας όμως της κρατικο-κε-
ντρικής θεώρησης της, η συγκεκριμένη ομάδα μάλλον διαφωνεί ότι ‘Πρέπει να υπάρχει 
συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, εργοδοσίας και συνδικάτων για την ανάπτυξη/εφαρ-
μογή των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα’. 
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ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΣΎΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αυτές οι μάλλον αρνητικές αξιολογήσεις σχετικά με τον ρόλο των συνδικάτων στην αντι-
μετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα, και μάλιστα από συνδικαλιστές, οφείλονται σε τρεις παρά-
γοντες. Στην έλλειψη των απαραίτητων πόρων, στην έλλειψη ενδιαφέροντος για το συγκε-
κριμένο θέμα από το συνδικαλιστικό κίνημα και τέλος στην έλλειψη ενός θεσμικού πλαισίου 
ενσωμάτωσης των συνδικάτων στην σχετική συζήτηση. Έτσι, όπως φαίνεται στο κάτωθι 
Γράφημα χ, στο ερώτημα ‘Ποια θεωρείτε ότι είναι η ικανότητα του συνδικάτου/σωματείου 
σας να συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με τις στρατηγικές μείωσης των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου (και άρα αντιμετώπισης της ΚΑ);’, 41% των ερωτώμενων απάντησε 
‘(Πολύ) μικρή’ -ενώ ένα επιπλέον 9% δεν μπόρεσε να αξιολογήσει την σχετική ικανότητα.

Οι λόγοι για αυτή την αρνητική αξιολόγηση της ικανότητας των συνδικάτων, φαίνονται 
στο επόμενο Γράφημα χχ, όπου παρουσιάζονται οι απαντήσεις στο ερώτημα ‘Ποια θεω-
ρείτε ότι είναι να κύρια εμπόδια για την εμπλοκή των Ελληνικών συνδικάτων στον σχε-
διασμό μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου (και άρα αντιμετώπισης της ΚΑ);’ (οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν 
όσες απαντήσει ήθελαν). Όπως φαίνεται, ως σημαντικότερο εμπόδιο (επιλέχθηκε από το 
62% των ερωτώμενων) είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης για το θέμα, ενώ ένα σημαντι-
κό ποσοστό (41%) επέλεξε και την παρεμφερή κατηγορία της ‘έλλειψης σχετικών δεξι-
οτήτων/ικανοτήτων’.
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Οι λόγοι για αυτή την αρνητική αξιολόγηση της ικανότητας των συνδικάτων, φαίνονται στο 

επόμενο Γράφημα ΧΧ, όπου παρουσιάζονται οι απαντήσεις στο ερώτημα ‘Ποια θεωρείτε ότι είναι 

να κύρια εμπόδια για την εμπλοκή των Ελληνικών συνδικάτων στον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων 

στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (και άρα αντιμετώπισης της 

ΚΑ);’ (οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν όσες απαντήσει ήθελαν). Όπως φαίνεται, ως 

σημαντικότερο εμπόδιο (επιλέχθηκε από το 62% των ερωτώμενων) είναι η έλλειψη σχετικής 

γνώσης για το θέμα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (41%) επέλεξε και την παρεμφερή κατηγορία 

της ‘έλλειψης σχετικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων’. 

Όπως όμως προκύπτει από το Γράφημα χχ, η συμμετοχή των συνδικάτων στον σχεδι-
ασμό των στρατηγικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής εμποδίζεται και από δύο 
ακόμα πολύ σημαντικούς παράγοντες. Αφενός, το χαμηλό ενδιαφέρον των ιδίων και των 
μελών τους για το συγκεκριμένο θέμα (‘εμπόδια’ τα οποία επιλέχθηκαν από το 56% και 
50% των ερωτώμενων αντίστοιχα). Αφετέρου, από θεσμικά εμπόδια, όπως η έλλειψη 
αναγνώρισης του ρόλου των συνδικάτων στο συγκεκριμένο θέμα τόσο από το κράτος 
(59%) όσο και από την εργοδοσία (50%). 
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Όπως προκύπτει από το δεύτερο τμήμα της παρούσας μελέτης, ο εργατικός περιβαλ-
λοντισμος έχει ακόμα ρηχές ρίζες ακόμη στην χώρα μας, σε αντίθεση με το διεθνές επί-
πεδο όπου- όπως προκύπτει από το πρώτο τμήμα της μελέτης- η κλιματική αλλαγή, και 
το περιβάλλον γενικά, είναι υπαρξιακά θέματα για τους εργαζόμενους και, άρα για τα 
συνδικάτα, όπως κάθε άλλη μεγάλη αλλαγή που ξεδιπλώνεται (π.χ. η Βιομηχανία 4.0 και 
η Τεχνητή Νοημοσύνη).32 Για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση, λοιπόν, πρέπει 
και τα Ελληνικά συνδικάτα να διαμορφώσουν μια σχετική πολιτική που να πηγάζει από 
τα μέλη τους. Και για να προκύψει κάτι τέτοιο χρειάζεται περισσότερη επιμόρφωση των 
εργαζομένων. Αυτή, όμως, δεν πρέπει να είναι μόρφωση θρανίου άλλα μια προσπάθεια 
συμπαραγωγής γνώσης και πράξης μεταξύ εργαζομένων και άλλων κοινωνικών δυνά-
μεων. Εδώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές εμπειρίες και προτάσεις των Ευ-
ρωπαϊκών συνδικάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα και στην δημιουργία των οποίων 
έχουν συμμετάσχει και Έλληνες συνδικαλιστές.33

Η (ελληνική) πορεία προς τον εργατικό περιβαλλοντισμό, όμως, είναι αδύνατη αν ως 
αφετηρία θεωρηθεί ότι το «περιβάλλον» είναι η φύση για την οποία ενδιαφέρονται μόνο 
οι περιβαλλοντολόγοι ή οι εύποροι. Αυτή η άποψη του περιβάλλοντος είναι ακριβώς εκεί-
νη που ενδυναμώνει το κεφάλαιο γιατί βγάζει ένα σημαντικό θέμα έξω από το πολιτικό 
ορίζοντα των εργαζομένων. Αν τα συνδικάτα δεχθούν ότι περιβάλλον και εργασία είναι 
ανταγωνιστικά, κάτι που δεν είναι, τότε κλείνουν τα ματιά στο μέλλον της εργασίας που 
ήδη ξεδιπλώνεται. Σίγουρα, κάποιοι εργασιακοί κλάδοι (ειδικά στην ενέργεια) θα πληγούν 
αρχικά. Αλλά η ‘πράσινη᾽ μετάβαση θα καλύψει όλη την κοινωνία - ορυχεία, εργοστά-
σια παραγωγής ενέργειας, μεταφορές και επικοινωνίες, χώρους κατοικίας και εργασίας, 
υγεία και παιδεία. Εδώ δεν υποστηρίζουμε απλώς ότι η κλιματική αλλαγή έχει πχ. αρνη-
τικές επιπτώσεις στην υγεία -που όντως έχει. Υποστηρίζουμε επίσης ότι οι ενεργειακές 
ανάγκες της υγείας, ή της παιδείας, είναι τεράστιες και οι αλλαγές που θα χρειαστούν το 
ίδιο. Συνεργασία ανάμεσα σε συνδικάτα διαφόρων κλάδων είναι αναγκαία γιατί όλα τα 
συνδικάτα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συνεργασία είναι δύσκολη και 
σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αλλά η πολιτική της κλιματικής 
αλλαγής και του περιβάλλοντος προσφέρεται σαν ένα κοινό σημείο αναφοράς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως υπάρχουν κλάδοι και περιπτώσεις όπου οι μεταβάσεις σε 
μια πιο ‘πράσινη’ οργάνωση της παραγωγής, μπορούν να πλήξουν εργαζόμενους και 
κοινωνίες. Αυτές οι άδικες μεταβάσεις, βασικό στοιχείο του φιλελευθερισμού, μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα αυτοματοποίησης ή εμπορικών συμφωνιών, μπορεί και να είναι το 
αποτέλεσμα οικονομικού ανταγωνισμού. Απέναντι σε αυτές τις μεταβάσεις, η ιδέα της Δί-
καιης Μετάβασης είναι η εναλλακτική πρόταση του εργατικού περιβαλλοντισμού34, και το 

γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι αποτέλεσμα δε-
καετιών προσπάθειας από πολλά συνδικάτα. Ο τρόπος, όμως, που αυτό το Ταμείο είναι 
οργανωμένο -και ο τρόπος που χειρίζεται την «Δίκαιη» μετάβαση η Ελληνική Κυβέρνη-
ση- δείχνουν την ανάγκη, αλλά και την έλλειψη, μιας εργατικής πρότασης και πολιτικής. 
Η αρχή μπορεί να γίνει μόνο από τους εργαζόμενους τους ίδιους. Η απόρριψη μιας περι-
βαλλοντικής ή κλιματικής πολιτικής δεν σημαίνει ότι η ‘πράσινη᾽ μετάβαση θα σταματή-
σει. Αντιθέτως θα περάσει πάνω και μέσα από τις ζωές των εργαζομένων και των κοινω-
νιών τους. Η υιοθέτηση μια εργατικής περιβαλλοντικής πολιτικής, από μόνη της, δεν θα 
λύσει το πρόβλημα ενός πράσινου φιλελευθερισμού που βλέπει την πράσινη μετάβαση 
σαν μια ευκαιρία συσσώρευσης. Συνεπώς, χωρίς την δική του συνολική περιβαλλοντική 
πολιτική το εργατικό κίνημα θα μείνει θεατής σε αλλαγές που το αφορούν και το αλλάζουν.

Όπως αναφέραμε και στην Εισαγωγή, η Αχίλλειος πτέρνα πολλών οικολόγων, και ίσως 
και άλλων κινημάτων, είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνουν το ρόλο και την σημασία της ερ-
γασίας στην πολιτική οικονομία. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν και πολλοί που τα ᾽καταλα-
βαίνουν᾽ -όπως υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι που ᾽καταλαβαίνουν᾽ το περιβάλ-
λον. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, με την ιδέα της Δίκαιης Μετάβασης να αποτελεί τον 
«τόπο» όπου έχουν διασταυρωθεί (και εν μέρει συνεργαστεί) περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις, δεξαμενές σκέψεις και συνδικαλιστικοί φορείς.35 Η ταυτόχρονη ενασχόληση με την 
ίδια προβληματική είναι ασφαλώς ενθαρρυντική αλλά αν τα συνδικάτα και οι περιβαλ-
λοντιστές (και άλλα προοδευτικά κινήματα και κόμματα) θέλουν μια πιο βαθιά και προ-
γραμματική συνεργασία πρέπει να μάθουν μια κοινή γλώσσα. Και αυτό επίσης ξεκινάει 
από μια επιμόρφωση που να πηγάζει από το όλον περιβάλλον των εργαζομένων, όπως 
αυτοί το βιώνουν. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα ή θα δημιουργήσουν 
δικό τους λόγο, όπως έχουν κάνει με τόσα θέματα στην ιστορία τους, ή θα αφήσουν άλ-
λους να μιλούν για αυτούς.

Edouard, Dunja Krause and Dimitris Stevis (eds) (2020) Just Transitions: Social Justice in the Shift to a Low-
Carbon World. Pluto Press.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Α: Δηλώσεις σχετικά με την σχέση εργασίας/συνδικάτων  
και κλιματικής αλλαγής

1
Η ΚΑ είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων δράσεων -και όχι κάποιων φυσικών 
φαινομένων

2
Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η παγκόσμια κοινότητα για την αντιμετώπιση 
της ΚΑ είναι αρκετά

3 Οι επιστημονικές προβλέψεις για τις πιθανές επιπτώσεις της ΚΑ είναι υπερβολικές

4 Οι επιπτώσεις από την ΚΑ είναι διαφορετικές μεταξύ ανδρών και γυναικών

5 Ο πλανήτης μας έχει άπειρους φυσικούς πόρους

6
Η ΚΑ είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει τόσο η παρούσα όσο και οι 
μελλοντικές γενιές

7
Ο διεθνής στόχος να μην ξεπεράσει η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη τον 
1.5 βαθμό Κελσίου τον τρέχοντα αιώνα, θα επιτευχθεί μόνο με πολύ δραστικές 
αλλαγές στους τρόπους που παράγουμε και καταναλώνουμε

8
Η επιδίωξη της μεγιστοποίησης των κερδών από τις επιχειρήσεις είναι ένα από τα 
βασικά αίτια της κλιματικής αλλαγής

9
Για την αντιμετώπιση της ΚΑ, οι αναπτυγμένες χώρες (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Βόρεια Αμερική) πρέπει να αναλάβουν το κύριο βάρος στην μείωση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου

10
Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση 
της ΚΑ είναι αρκετά

11
Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας πρέπει να είναι μια οικονομία «μηδενικού 
άνθρακα», δηλαδή όση ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου εκλύουμε στην 
ατμόσφαιρα τόση πρέπει και να απομακρύνεται από αυτήν.

12 Η επιδίωξη της ανάπτυξης με κάθε κόστος είναι ένα από τα βασικά αίτια της ΚΑ

13
Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ΚΑ είναι 
αρκετά

14
Όσα μέτρα και να πάρουμε τώρα, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις αρνητικές 
συνέπειες της ΚΑ στο εγγύς μέλλον

15
Για την αντιμετώπιση της KA, οι αναπτυγμένες χώρες (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία) πρέπει να αναλάβουν το κύριο βάρος στην μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
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16 Η ΚΑ θα αυξήσει τη ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα

17
Για την αντιμετώπιση της KA, οι αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. Κίνα, Ινδία, 
Βραζιλία, Ρωσία) πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους αερίων του 
θερμοκηπίου

18
Η KA θα έχει αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε πολλούς παραγωγικούς τομείς 
στην Ελλάδα

19
Για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην ΚΑ χρειάζεται κρατικός 
προγραμματισμός και παρεμβάσεις- δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους 
μηχανισμούς της αγοράς και τον ιδιωτικό τομέα

20
Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει στόχους μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από αυτούς που έχει τώρα

21
Η ΚΑ θα αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων στην 
Ελλάδα

22
 Οι συμπράξεις/συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι πιο αποδοτικές 
για την αντιμετώπιση της ΚΑ παρά οι δράσεις του δημόσιου τομέα από μόνου του

23
 Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ΚΑ, η Ελλάδα χρειάζεται 
δημόσιες επενδύσεις στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

24
Η KA θέτει μεγάλες προκλήσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 
εργαζόμενους σε αυτές.

25
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια (πλημμύρες, 
πυρκαγιές, καύσωνες, παγετοί κοκ) οφείλονται στην KA

26
Αν δεν αντιμετωπίσουμε την ΚΑ, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας στην 
Ελλάδα

27
‘Ολες οι νέες θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργούνται σε τομείς που δεν 
συνεισφέρουν στην ΚΑ

28
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ΚΑ, η Ελλάδα χρειάζεται δημόσιες 
επενδύσεις στις υποδομές

29 Τα συνδικάτα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΚΑ

30 Η ΚΑ θα αυξήσει τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα

31
Τα μέλη των Ελληνικών συνδικάτων γνωρίζουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν 
στην αντιμετώπιση της ΚΑ

32 Η ΚΑ θα αυξήσει τη συχνότητα δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

33
Το Ελληνικό κράτος συνεργάζεται με τα ελληνικά συνδικάτα για την 
αντιμετώπιση/προσαρμογή στην ΚΑ

34
Η ΚΑ θα κάνει πιο δύσκολη την ζωή και την καθημερινότητα στις Ελληνικές 
πόλεις

35
Μόνο ένα ειδικευμένο υπουργείο/υπηρεσία πρέπει να είναι υπεύθυνο για την 
ανάπτυξη/εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της ΚΑ στην Ελλάδα

36
Για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ στην Ελλάδα χρειάζεται να περιορίσουμε 
δραστικά τη χρήση φυσικού αερίου

37
Όλα τα υπουργεία πρέπει να δημιουργήσουν ειδικές γραμματείες οι οποίες θα 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη/εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της ΚΑ 
στην Ελλάδα

38
Όσοι θεωρούν ότι απειλούνται από την ΚΑ (π.χ. πόλεις, επιχειρήσεις κοκ) 
πρέπει οι ίδιοι να αναπτύξουν/πάρουν όσα μέτρα κρίνουν απαραίτητα για την 
αντιμετώπισή της

39
Πρέπει να υπάρχει συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, περιφερειών και δήμων 
για την ανάπτυξη/εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην Ελλάδα

40
Τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην ΚΑ θα 
δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας στην Ελλάδα

41
Πρέπει να υπάρχει συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, εργοδοσίας και 
συνδικάτων για την ανάπτυξη/εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπιση της ΚΑ στην 
Ελλάδα

42
Για την αντιμετώπιση της ΚΑ, η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας και παροχών

43
Για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ στην Ελλάδα πρέπει να αυξήσουμε δραστικά τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα)

44
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει τους εργαζόμενους που 
θίγονται από τα υιοθετούμενα μέτρα αντιμετώπισης και προσαρμογής στην ΚΑ

45
Για να αντιμετωπίσουμε την ΚΑ στην Ελλάδα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις 
οικιακές συσκευές, οχήματά μας, συστήματα θέρμανσης κοκ με άλλα τα οποία 
καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

46
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει τους πολίτες που θίγονται 
από τα υιοθετούμενα μέτρα αντιμετώπισης της ΚΑ

47
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει τις επιχειρήσεις που 
θίγονται από τα υιοθετούμενα μέτρα αντιμετώπισης της ΚΑ
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48
Η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί με δημόσιες επενδύσεις και δάνεια

49
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να αποζημιώσει/ενισχύσει τις περιοχές που θίγονται 
από τα υιοθετούμενα μέτρα αντιμετώπισης της ΚΑ

50
Η πρόσβαση σε καθαρή/ανανεώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια πρέπει να 
αναγνωριστεί ως δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη

51
Για να έχουμε καθαρή/ανανεώσιμη ενέργεια η οποία θα είναι προσιτή σε όλους 
τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη μιας σημαντικής 
δημόσιας επιχείρησης ενέργειας

52
Η πρόσβαση σε καθαρό και οικονομικά προσιτό νερό πρέπει να αναγνωριστεί ως 
δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη

53

Εξαιτίας της ΚΑ, πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα προστασίας της ασφάλειας 
και της υγείας των Ελλήνων εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες -όπως οι 
πυροσβέστες, το ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων 
και οι εργαζόμενοι στην πολιτική προστασία

54
Για να επιτύχουμε τον διεθνή στόχο να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας 
του πλανήτη στον 1.5 βαθμό Κελσίου, ολόκληροι οικονομικοί κλάδοι πρέπει 
αναδιαμορφώσουν την λειτουργία τους.

55
Οι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες πρέπει να έχουν την εκπαίδευση και τις δεξιότητες 
που θα τους επιτρέψουν να είναι έτοιμοι για τις συμβατές με την προστασία του 
περιβάλλοντος δουλειές του μέλλοντος

56
Η ΚΑ θα κάνει πιο δύσκολες τις συνθήκες εργασίες των απασχολούμενων σε 
πολλούς παραγωγικούς τομείς στην Ελλάδα

 




