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Αθήνα, 09/03/2011

ΑΡΘΡΟ

της Αικ. Ζαφείρη – Καμπίτση

Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ
Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ

ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα
της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Ι. Είναι γνωστό ότι, την κοινωνική πολιτική, ως μεθοδική και οργανωμένη

παρέμβαση του Κράτους, στη διαδικασία της διανομής του εθνικού

εισοδήματος, προκάλεσε η βιομηχανική πρόοδος. Η πρόοδος αυτή, εκτός

από τις κοινωνικές αναστατώσεις π.χ. μετανάστευση του πληθυσμού, από τις

αγροτικές περιοχές στα αστικά κέντρα, η εξάρτηση πλήθους εργαζομένων,

από τον σκληρό νόμο προσφοράς και ζήτησης κ.λ.π., δημιούργησε και

οικονομικές επιπτώσεις.

Η γέννηση του θεσμού της κοινωνικής πολιτικής τοποθετείται την 17η

Νοεμβρίου 1881 στη Γερμανία με το περίφημο διάγγελμα του αυτοκράτορα

Γουλιέλμου έργο του καγκελάριου «Bismark».
Η αποφασιστική όμως εξέλιξη και ανάπτυξη του θεσμού πραγματοποιήθηκε

μετά τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου.

Το 1947 η Αμερικανική Διάσκεψη Εργασίας στο Santiago της Χιλής,

όρισε ότι, σκοπός της κοινωνικής πολιτικής, είναι η κοινωνική ασφάλιση.

Επακολούθησε το 1944, η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας

στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Με τη διακήρυξη αυτή, συμφωνήθηκε ότι, «δεν μπορεί να υπάρξει
διαρκής ειρήνη, παρά μόνον αν, είναι θεμελιωμένη στην κοινωνική
δικαιοσύνη» και ότι «όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διάκριση φυλής,, πίστης,
φύλου, έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την υλική τους πρόοδο και την
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πνευματική τους ανάπτυξη, με ελευθερία, αξιοπρέπεια,  οικονομική
εξασφάλιση και ίσες ευκαιρίες».

ΙΙ. Στο Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975 στα Ατομικά και Κοινωνικά

Δικαιώματα στο άρθρο 22 ορίζονται τα εξής:

«Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που

μεριμνά, για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης, όλων των πολιτών και

για την ηθική και υλική εξύψωση, του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού

πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση,

έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας»

Ενώ στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζονται: «Το Κράτος μεριμνά για την

κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων όπως νόμος ορίζει :

Το αγαθό της εργασίας, κατά συνέπεια και της κοινωνικής ασφάλισης, τίθεται

υπό την προστασία του Κράτους, γιατί η εργασία δεν είναι εμπόρευμα και

δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι.

Οι πολίτες της χώρας μας - και οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην εργασία,

για την οποία όχι μόνο πρέπει να μεριμνά το Κράτος, να δημιουργεί ίσες

ευκαιρίες, αλλά να παρακολουθεί τις συνθήκες εργασίας, τόσο στο δημόσιο,

όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για να μην δημιουργείται καταστρατήγηση των

σχετικών διατάξεων.

Επομένως, εκτός από το δικαίωμα προς εργασία, απορρέουν και άλλα

δικαιώματα μικρότερης κλίμακας αλλά εξίσου σημαντικά όπως:

- Η επίβλεψη και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής

νομοθεσίας.

- Η έρευνα, διαπίστωση και δίωξη, των περιπτώσεων παράβασης της

εργατικής νομοθεσίας, της παράνομης απασχόλησης, καθώς και η έρευνα

για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

- Η έρευνα για τα αίτια σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και

επαγγελματικών ασθενειών.

- Η επιβολή στους παραβάτες διοικητικών κυρώσεων ή προσφυγή στη

δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων.

- Η αναπροσαρμογή και η αξιολόγηση των ελλείψεων ή παραλείψεων, που

δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα τυχόν

προβλήματα που δημιουργούνται, κατά την εφαρμογή της.
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Το άρθρο αυτό του Συντάγματος  δεν γεννά βέβαια αξίωση του μισθωτού
,κατά του εργοδότη περί μη απολύσεώς του , παρά μόνον όταν οι νόμιμες
συνθήκες συντρέχουν

ΙΙΙ. Πέρα από το δικαίωμα της εργασίας, υφίσταται και το δικαίωμα στη

σύνταξη, εφόσον και όταν πληρούνται, οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος

από πλευράς ορίου ηλικίας και ετών ασφάλισης.

Οι γυναίκες μέχρι το έτος 2009 από πλευράς θεμελίωσης

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, βρισκόταν σε πλεονεκτικότερη μοίρα από τους

άνδρες συναδέλφους, κυρίως στο δημόσιο τομέα, γιατί οι γυναίκες

εντάσσονται στην αγορά εργασίας, μέσα από το διπλό ρόλο που έχουν να

διαδραματίσουν ως εργαζόμενες και ως σύζυγοι – μητέρες.

Όμως λόγω της απόφασης του ΔΕΚ 26/03/09, σύμφωνα με την οποία οι

ευνοϊκές συνταξιοδοτικές διατάξεις υπέρ των γυναικών, αντίκεινται στην αρχή

της ισότητας αμοιβών, για όμοια εργασία μεταξύ εργαζομένων ανδρών και

γυναικών το πρόβλημα αυτό, λύθηκε σε βάρος των γυναικών με το

Ν.3865/21.7.10. Το έτος 2010, ζήσαμε όλοι, μία βίαιη αναπροσαρμογή όχι

μόνο των εργασιακών συνθηκών, αλλά και των οικονομικών δεδομένων, είτε

με τη μορφή μισθού είτε με τη μορφή σύνταξης.

IV. Η Κυβέρνηση από το «λεφτά υπάρχουν» μας οδήγησε με διάφορες

μεθοδεύσεις στο Ν.3845/6.5.10 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού

στήριξης της ελληνικής οικονομίας» το περιβόητο πλέον «μνημόνιο» το

οποίο με σειρά νόμων που νομοθετεί, μας επιβάλλει ένα άλλο «status»
εργασιακό, κοινωνικό και οικονομικό.

V. Ως προς τις εργασιακές σχέσεις οι προβλέψεις του μνημονίου που

νομοθετήθηκαν είναι οι εξής:

Με τον Ν.3899|17|12|10 έχουμε πλήρη ανατροπή των εργασιακών

δικαιωμάτων που γνωρίζαμε και οι εργαζόμενοι, είχαν επιτύχει βήμα προς

βήμα

- . Με το άρθρο 13 εισάγεται νέος θεσμός στις συμβάσεις από την κλαδική

οδηγούμαστε «Ειδική Επιχειρησιακή  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»   .
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- τροποποίηση του Ν.1876/90 ώστε το καθένα από τα δύο

διαπραγματευόμενα μέρη να μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία αν

διαφωνεί με την μεσολάβηση.

Αποτέλεσμα αυτών είναι:

- Αποσπασματικές ρυθμίσεις που φέρνουν περισσότερη σύγχυση παρά

βελτίωση στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

- Δημιουργία νησίδων χαμηλού κόστους για κάποιες επιχειρήσεις, που

αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των άλλων και δημιουργείται στρέβλωση

στον υγιή ανταγωνισμό.

- Διεύρυνση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, αφού δημιουργεί

νέες «ειδικές κατηγορίες χαμηλότερων αμοιβών» για τους εργαζόμενους.

- Περιορισμό στα ελάχιστα κίνητρα που υπήρχαν για τη μερική

απασχόληση

- Μείωση υπερωριακών αποδοχών κατά 20%

- Ώθηση στις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα σε μείωση και ισοπέδωση προς

τον κατώτατο μισθό

- Απόλυση χωρίς αποζημίωση, η οποία πολλές φορές βαφτίζεται σε

οικειοθελή αποχώρηση

- Οι εργαζόμενοι – και οι γυναίκες – χάνουν εισόδημα, εγκλωβισμένες σε

εύθραυστες διαδρομές μεταξύ ανεργίας και υποαπασχόλησης.

- Οι δύο ασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν για τον ιδιωτικό και τον

δημόσιο τομέα (ο 3863|10 και ο 3865|10) δημιούργησαν έναν

«ασφαλιστικό αρμαγεδώνα» με ότι αυτό συνεπάγεται

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, οι γυναίκες όχι μόνο χάνουν τα εργασιακά

τους δικαιώματα, γιατί η κατάσταση αυτή, έχει δημιουργήσει μία πρωτοφανή

ύφεση στην οικονομία και έκρηξη στην ανεργία, αλλά χάνουν και τα

συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα ή τουλάχιστον, για όσες έχουν τις

προϋποθέσεις για σύνταξη, τα ποσοστά αναπλήρωσης του εισοδήματος, είναι

πολύ χαμηλά και ξαναγυρνάμε όχι μόνο σε εργασιακό μεσαίωνα, αλλά και

στις συνθήκες επιβίωσης των πρώτων 10ετιών μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Θα απαιτηθούν νέοι αγώνες και διεκδικήσεις για να βρεθούμε όχι σε
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πλεονεκτικότερο επίπεδο διαβίωσης αλλά για να προσεγγίσουμε ύστερα από

10 ετίες αυτό που αφήσαμε το έτος «2009».

Μόνο η αλλαγή οικονομικού μείγματος με προοπτική οικονομικής

ανάπτυξης μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας.


