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ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ∆Α: Ε ιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η ορεία καταρράκωσης
των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων1
Στο
λαίσιο του θεσµικού ρόλου της ως συµβουλευτικού οργάνου της
Πολιτείας για την ροστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ ου, η ΕΕ∆Α
Ι. Υ ενθυµίζει την αό 10.6.2010 αόφασή της «για την ανάγκη διαρκούς σεβασµού των
θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την άσκηση της στρατηγικής εξόδου της οικονοµίας και
της κοινωνίας αό την κρίση του εξωτερικού χρέους», µε την οοία διατύωσε ρος την
Πολιτεία την έντονη ανησυχία της, ότι:
«οι εξελίξεις στο εθνικό οικονοµικό περιβάλλον, όπως επιτείνονται από τις διεθνείς
οικονοµικές πιέσεις και την απροθυµία των διεθνών πιστωτών να βρεθούν σταθερές και
µακροχρόνιες λύσεις στην κρίση χρέους, οδηγούν πλέον σε υπαρκτή διατάραξη των
κοινωνικών ισορροπιών σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε πολλαπλές, αλυσιδωτές
και παράλληλες επιπτώσεις στην εγγύηση απόλαυσης των κοινωνικών δικαιωµάτων µέσω
της διακινδύνευσης των ατοµικών δικαιωµάτων και το αντίστροφο.»·
ΙΙ. ∆ια ιστώνει ότι
 οι φόβοι της εαληθεύονται δραµατικά αό τις κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις,
 η ραγδαία υοβάθµιση του βιοτικού ειέδου του λαού, η ταυτόχρονη αοδόµηση του
Κοινωνικού Κράτους και η λήψη µέτρων ου δεν ανταοκρίνονται στην κοινωνική
δικαιοσύνη κλονίζουν την κοινωνική συνοχή και τη δηµοκρατία,
 η εκοίηση ή αξιοοίηση δηµόσιας εριουσίας και η αραχώρηση κοινωφελών
οργανισµών ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ικανοοίηση του δηµόσιου συµφέροντος και
τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα των αγαθών ή υηρεσιών ου αράγουν ή
αρέχουν οι οργανισµοί αυτοί και τις συνθήκες εργασίας εκείνων ου αασχολούν.
ΙΙΙ. Εκφράζει ακόµη εντονότερη ανησυχία, καθώς:
• η διαρκής και δραστική µείωση µισθών και συντάξεων, ακόµη και των ολύ χαµηλών,
• η ανατροή της ιεραρχίας και η αοδυνάµωση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
ου θέτουν ροστατευτικά ενιαία όρια αµοιβής και συνθηκών εργασίας,
• η διευκόλυνση των αολύσεων και ο εριορισµός των ροσλήψεων,
• η αλµατώδης αύξηση της ανεργίας και η γενική εργασιακή ανασφάλεια,
• η αοδιοργάνωση, µείωση ή κατάργηση των κοινωνικών υοδοµών,
• η δραστική µείωση ή κατάργηση βασικών για την ειβίωση αροχών,
• η έλλειψη στήριξης της µητρότητας, της ατρότητας, των αιδιών, και γενικά της
οικογένειας, ενώ διαρκώς αυξάνεται ο αριθµός άνεργων γονέων µε µικρά αιδιά
• η έλλειψη ροοτικών για τους νέους, ου είτε είναι άνεργοι είτε αασχολούνται υό
δυσµενείς και εισφαλείς συνθήκες,
• η αύξηση των άµεσων φόρων, χωρίς αντιστοιχία µε τη φοροδοτική ικανότητα των
φορολογουµένων καθώς και των έµµεσων φόρων, µε συνέεια τη στέρηση βασικών για την
ειβίωση αγαθών,
• η αναδροµική ειβολή φόρων και οι εαχθείς όροι ρόσβασης στη ∆ικαιοσύνη για την
αµφισβήτησή τους,
• η στέρηση βασικών κοινωνικών αγαθών ως κύρωση για µη καταβολή φόρου και η
µετατροή κοινωφελών οργανισµών, όως η ∆ΕΗ, σε όργανα φοροεισρακτικά και
αναγκαστικής εκτέλεσης,
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• ο καταιγισµός αρόβλετων, ερίλοκων, αλληλο-συγκρουόµενων και αενάως
τροοοιούµενων «µέτρων λιτότητας», άµεσης και συχνά αναδροµικής εφαρµογής ου
ειτείνει τη γενική ανασφάλεια
• η ανεάρκεια νοµικής βοήθειας για την ρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη των οικονοµικά
ασθενών.
Οδηγούν σε εξαθλίωση µεγάλη µερίδα του
ληθυσµού, διευρύνουν το
κοινωνικό χάσµα, διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, ενισχύουν ακραία και
µισαλλόδοξα στοιχεία και κλονίζουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
ΙV. Ταυτόχρονα, υ ενθυµίζει ότι:

η Ευρωαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ) «δεν εριορίζεται σε µια οικονοµική ένωση, αλλά ρέει
ταυτόχρονα να εξασφαλίζει, µε κοινή δράση, την κοινωνική ρόοδο και να ειδιώκει τη
διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ευρωαϊκών λαών, όως
τονίζεται στο Προοίµιο της Συνθήκης»2,

τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα αοτελούν θεµελιώδεις αξίες και θεµέλιο
λίθο της ΕΕ (άρθρο 2 Συνθήκης ΕΕ),

ρώτος στόχος της ΕΕ είναι η ροώθηση των αξιών της και της ευηµερίας των λαών
της (άρθρο 3§1 Συνθήκης ΕΕ),
οι κοινωνικοί στόχοι της ΕΕ, ου εριλαµβάνουν την λήρη αασχόληση την

κοινωνική ένταξη, την κοινωνική ροστασία και την κοινωνική ρόοδο, συνδέονται
άρρηκτα µε τους οικονοµικούς στόχους της και είναι καθοριστικοί για την
αοτελεσµατικότητα των οικονοµικών στόχων – η οικονοµική συνοχή στηρίζεται στην
κοινωνική συνοχή (άρθρο 3§3 Συνθήκης ΕΕ),

ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ου δεσµεύει την ΕΕ και τα κράτη µέλη
κατοχυρώνει αδιαίρετα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα και διακηρύσσει ότι η ΕΕ
«τοοθετεί τον άνθρωο στην καρδιά της δράσης της»,

η Ειτροή Ελέγχου Εφαρµογής των ∆ιεθνών Συµβάσεων της ∆ΟΕ ζήτησε αό την
ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις ροσάθειές της και να ροχωρήσει σε λήρη και
ειλικρινή διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους, ρος εανεξέταση των µέτρων λιτότητας
ου έλαβε ή σχεδιάζει, εανεκτιµώντας τις ειτώσεις τους σε βάρος των εργαζοµένων
και διασφαλίζοντας το είεδο διαβίωσής τους.
V. Ε ειδή είναι ροφανές:

ότι δεν υ άρχει διέξοδος α ό την κοινωνικο-οικονοµική και ολιτική
κρίση, ου µαστίζει όλη την Ευρώ η, ούτε µέλλον για την Ένωση, χωρίς
εγγύηση των θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων,

ότι α αιτείται άµεση συστράτευση όλων των ευρω αϊκών δυνάµεων
ρος διάσωση των αξιών ου στηρίζουν τον ευρω αϊκό ολιτισµό.
VΙ. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και
την Ελληνική Βουλή:

να σταθµίζουν τις συνέ ειες των δηµοσιονοµικών µέτρων στην
κοινωνική ροστασία και ασφάλεια, τις ο οίες οφείλουν να εγγυώνται,

να αναλάβουν κοινή δράση µε τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των
άλλων κρατών µελών και το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο, ώστε κάθε µέτρο
«οικονοµικής διακυβέρνησης» και οι σχεδιαζόµενες τρο ο οιήσεις της
Συνθήκης ΕΕ να θεσ ίζονται και να εφαρµόζονται µε σεβασµό και εγγύηση
των θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.
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