KEKMOKOP

15ες Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (JIST)
Αζήλα 11-12-13 Μαΐνπ 2016
Κρίση/εις, και κόσμοι της εργασίας
Αλζξσπνινγηθό ζηνηρείν ηνπ ππξήλα θάζε αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ, ε εξγαζία, ζηηο
θνηλσληθέο ηεο κνξθέο, κεηαιιάζεηαη από ηελ εθάζηνηε δπλακηθή ηνπ θαπηηαιηζκνύ.
Δίλαη ινηπόλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο θξίζεηο πνπ απηόο βηώλεη κέζα από έλαλ
ζπλερή θαη επαλαιακβαλόκελν ηξόπν.
Ο όξνο «θξίζε» εκπεξηέρεη κηα ηζηνξηθή δηάζηαζε ππό ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ε
νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηό πνπ νη ηζηνξηθνί νλνκάδνπλ «ηζηνξηθή ξήμε». Πώο
κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηελ επίδξαζε απηώλ ησλ θξίζεσλ ζηελ ηζηνξία ηεο
εξγαζίαο; Πώο νη δπλακηθέο πνπ απηέο νη θξίζεηο γελλνύλ, ζπκβάιινπλ ζην λα
δνκήζνπλ θαη λα απνδνκήζνπλ ηνπο θόζκνπο ηεο εξγαζίαο; Τη ζπκβαίλεη ηελ
ζεκεξηλή πεξίνδν; Τη δηδάγκαηα κπνξνύκε λα αληιήζνπκε από ην παξειζόλ;
Η έλλνηαο ηεο θξίζεο ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξαθνύλ αιιαγέο, νη
νπνίεο, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, αθνξνύλ νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Με ηελ θνηλά
απνδεθηή άπνςε ζύκθσλα κε ηελ νπνία έρνπκε εηζέιζεη ζε θξίζε από ην 2007 θαη
πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηνπο ηζηνξηθνύο σο «κεγάιε ύθεζε», απηή ε έλλνηα γίλεηαη
εθ λένπ επίθαηξε ηόζν σο θαηεγνξία αλάιπζεο όζν θαη σο θαηεγνξία ηεο δξάζεο γηα
πνιπάξηζκνπο θνηλσληθνύο δξώληεο.
Αιιά ηη λόεκα λα δώζνπκε ζηνλ όξν «θξίζε» ν νπνίνο επηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο εδώ θαη πνιύ θαηξό ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο; Πξέπεη λα
ζπλερίζνπκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε αθόκα θαη απνδερόκελνη όηη ε ησξηλή
θαηάζηαζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κηα ξήμε πνπ έρεη ζπληειεζηεί εδώ θαη 40 ρξόληα;
Πξάγκαηη, ζα κπνξνύζε λα ζεσξήζεη θαλείο όηη, από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,
δνύκε ζε κία δηαδνρή θξίζεσλ κέζα ζηελ ίδηα θξίζε (ηε θξίζε ηνπ θνξληηζκνύ ή ηνπ
θαπηηαιηζκνύ), δειαδή ζε κηα ζπλερή θαηάζηαζε δνκηθώλ αιιαγώλ.
Έηζη νη ζνβαξέο επηπηώζεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο απνξύζκηζεο σο απνηέιεζκα ηεο
θξίζεο ή ησλ θξίζεσλ, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο από ην 2007,
(θξίζε ρξένπο, ηξαπεδηθή θξίζε, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε), έξρνληαη λα
ζπλδπαζηνύλ κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνήξζαλ σο απόξξνηα ηνπ ζύλνινπ ησλ πνιηηηθώλ
θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηηειέζηεθαλ αξθεηά λσξίηεξα από απηή ηελ
ρξνλνινγία. Οι Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (JIST 2016) ζα
πξνζπαζήζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα αλαιύζνπλ ηα δεδνκέλα απηήο ηεο
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο –σο ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ ηάζεσλ αιιά ελδερνκέλσο κε ηα
δηθά ηεο μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά.
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Σηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο επηηειείηαη κηα δηαδηθαζία απνδόκεζεο ησλ θόζκσλ ηεο
εξγαζίαο όπσο δηακνξθώζεθαλ από ην ηέινο ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Γηαθπβέεπηαη ην ζύλνιν ησλ όξσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηαζθάιηδαλ ηα
πεξηβάιινληα εξγαζίαο θαη επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα ππαγσγήο ηνπο ζηηο
λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο πνπ ζπλνδεύνπλ ηε λέα πεξίνδν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Όκσο πέξα από ηελ αλάιπζε ηεο απνζύλζεζεο ησλ θόζκσλ ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη
λα αληηιεθζνύκε ηηο δπλακηθέο, θαη ηηο αηηίεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπκε ζηελ
αλάδεημε ησλ ιύζεσλ αλαδόκεζεο ηόζν ηεο εξγαζίαο όζν θαη ηεο επξύηεξεο
θνηλσληθήο αιιαγήο. Αλ αλαθεξζνύκε ζην παξειζόλ, ε θξίζε ηεο δεθαεηίαο 19201930, απνηειεί έλα νξόζεκν θαη παξακέλεη κηα θεληξηθή αλαθνξά ζηνλ θαηάινγν
ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αιιά όζν δξακαηηθή θη αλ ππήξμε
απηή ε πεξίνδνο, ηξνθνδόηεζε ζπκβηβαζκνύο θαη νδήγεζε ζε δνκηθέο
αλαθαηαηάμεηο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθέο ρώξεο. Έηζη ην New Deal, ε
ζνζηαιδεκνθξαηηθή ζπλαίλεζε, ν θνξληηθόο ζπκβηβαζκόο, εθθξάζεηο πνπ
παξαπέκπνπλ ζηηο θπξίαξρεο κνξθέο ξύζκηζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο κηζζσηήο ζρέζεο
ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ, πξνέξρνληαη θαη από ηηο δπλακηθέο πνπ γελλήζεθαλ
από ηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ `20. Γελ ζάπξεπε ινηπόλ λα αλαιύζνπκε ηελ
ζεκεξηλή θξίζε ππό ην πξίζκα λέσλ πξννπηηθώλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ γελληνύληαη;
Σηα πιαίζηα απηήο ηεο γεληθήο πξνβιεκαηηθήο, νη Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της
Εργασίας (JIST 2016) επηρεηξνύλ έλα ηδηαίηεξν πξνζαλαηνιηζκό ζηηο ρώξεο ηνπ
Νόηνπ. Η ζπλδηνξγάλσζε ηνπο από ην LEST, ην KEKMOKOP ηνπ Τκήκαηνο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ε
επηινγή ηεο Αζήλαο απνηππώλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηηο ρώξεο ηεο Νόηηαο
Δπξώπεο, θπξίσο απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ππό ην
θαζεζηώο απζηεξήο ιηηόηεηαο αιιά θαη κε πξσηνθαλείο θνηλσληθέο θηλεηνπνηήζεηο.
Απηέο νη ρώξεο δελ απνηεινύλ ηα «εξγαζηήξηα ηεο θξίζεο» κέζα ζηα νπνία γίλνληαη
πεηξακαηηζκνί γηα ηνπο λένπο θαλόλεο θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο;
Ο πξνζαλαηνιηζκόο καο πεξηιακβάλεη θαη ηηο ρώξεο ηεο λόηηαο όρζεο ηεο Μεζνγείνπ,
πνπ θη απηέο καζηίδνληαη από ηδηαίηεξεο θξίζεηο, ζηηο νπνίεο ε αιιειεμάξηεζε κε ηηο
ρώξεο ηνπ βνξά επηηείλεηαη (θπθινθνξία πξντόλησλ, θεθαιαίσλ, πξνζώπσλ…)
θξίζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο κνξθέο εηζόδνπ ζηελ εξγαζία (έκκηζζε, άηππε
εξγαζία, κεηαλάζηεπζε…). Δπξύηεξα ν πξνζαλαηνιηζκόο καο απεπζύλεηαη ζηηο
ρώξεο θαη επείξνπο όπσο νη ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο ή ηεο
Αζίαο, νη νπνίεο έρνπλ γλσξίζεη θαη δνθηκαζηεί από κεγάιεο πεξηόδνπο θξίζεο θαη
δνκηθώλ κεηαξπζκίζεσλ. Τη έρνπλ λα καο κάζνπλ; Τη κπνξνύκε λα κάζνπκε από ηελ
εκπεηξία ηνπο;
Σηηο 15εο Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (JIST) ζα δηεξεπλήζνπκε θαη ζα
αμηνινγήζνπκε, ηόζν ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο, όζν θαη ηηο εκπεηξηθέο πξαγκαηηθόηεηεο
πνπ πεξηθιείεη κέζα από ηελ ακθίδξνκε θίλεζε ηεο απνζύλζεζεο θαη ηεο
αλαζύλζεζεο ηεο εξγαζίαο. Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο θνηλσληθέο θαη
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επηζηεκνληθέο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο, ζηελ ελλνηνιόγεζε ηεο αιιά θαη ζηηο εκπεηξηθέο
ηεο κνξθέο πνπ αλαιύνληαη ή εθδειώλνληαη κε όξνπο ηάμεο, θύινπ, θπιήο, γελεάο.
Η πξόζθιεζε πξνηείλεη λα εληάμνπκε απηά ηα εξσηήκαηα ζηνπο δηαθνξεηηθνύο
άμνλεο πνπ ηέκλνπλ ηα θύξηα αληηθείκελα θαη ηηο ζεκαηηθέο ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο
εξγαζίαο.
Άξοναρ 1. Ο Βοπάρ και ο Νόηορ ςπό ηο ππίζμα ηηρ κπίζηρ
Οη ρώξεο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηηο ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε
δηθή ηνπο ηζηνξία θαη ρξνληθόηεηα. Οη θξίζεηο ζπκβάιινπλ ζην λα νκνγελνπνηήζνπλ,
αιιά θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ρώξεο ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη ζην εζσηεξηθό
ηνπο. Σην εμήο, κπνξνύκε λα δηεξσηεζνύκε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «επξσπατθνύ
κνληέινπ εξγαζίαο» θαη ζε όηη έρεη απνκείλεη από απηό ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο.
Δηδηθόηεξα, πώο νη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηηο ρώξεο ηεο Νόηηαο
Δπξώπεο δηαξζξώλνληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο απηνύ ηνπ επξσπατθνύ
κνληέινπ κνληέινπ εξγαζίαο ζηηο ρώξεο ηνπ Βνξά θαη ηνπ Νόηνπ ηεο Δπξώπεο;
Καηά πόζν νη ρώξεο πνπ βξίζθνληαη ζε Μλεκόλην (Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία,
Ιξιαλδία), απνηεινύλ εηδηθέο δώλεο όπνπ δελ εθαξκόδεηαη ην επξσπατθό δίθαην θαη
όπνπ εκθαλίδνληαη λέα πεξηβάιινληα εξγαζίαο;
Υπάξρνπλ εθεί ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη θνηλσληθνί λεσηεξηζκνί πνπ αλαδύνληαη;
Πνηεο είλαη νη ακθηζβεηήζεηο, πνηα ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, πνηεο κνξθέο
θηλεηνπνηήζεσλ θαη αληίζηαζεο εκθαλίδνληαη; Πνηεο είλαη νη ζσζηέο θιίκαθεο κέζα
από ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία; Τα θαηλόκελα
κεηαλάζηεπζεο, θηλεηηθόηεηαο θαη δηαθίλεζεο ζε ελδν θαη εμσ επξσπατθά πιαίζηα,
σο απάληεζε θαη ζηξαηεγηθή ησλ ιαώλ απέλαληη ζηελ θξίζε, απνηεινύλ παξάγνληεο
αλαζύλζεζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Βνξά θαη Νόην; Καινύκαζηε λα
πξνζεγγίζνπκε όια απηά ηα εξσηήκαηα ζην πιαίζην λέσλ δπλακηθώλ θαη
αιιειεμαξηήζεσλ πνπ εμπθαίλνληαη ηόζν ζε επξσπατθό, όζν θαη ζε παγθόζκην
επίπεδν.
Άξοναρ 2. Επγαζία και απαζσόληζη: η αποζύνθεζη, η αναζύνθεζη και οι
εςκαιπίερ
Αλεξγία, ππναπαζρόιεζε, επηζθάιεηα, άηππε εξγαζία θαη επειημία ησλ όξσλ
άζθεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη νη πην νξαηέο πιεπξέο ησλ θξίζεσλ. Θα ξίμνπκε ην βάξνο
ζηνλ ηξόπν κέζα από ηνλ νπνίν επεξεάδνληαη νη δηάθνξεο όςεηο ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην δήηεκα ησλ κηζζώλ, ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη
ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Θα ιάβνπκε ππόςε ηνλ ξόιν πνπ παίδνπλ νη αιιαγέο
ζην εξγαηηθό δίθαην θαη ζηελ ρξήζε ηνπ, ηόζν ζε ό,ηη αθνξά ηηο ζπκβάζεηο ηεο
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, όζν θαη ζηελ αλεμάξηεηε εξγαζία, θαη ζηηο αιιαγέο πνπ
πθίζηαηαη ζηα κεηαμύ ηνπο όξηα.
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Με πνην ηξόπν ηξνπνπνηνύληαη νη παγθόζκηεο δπλακηθέο ησλ εηζνδεκαηηθώλ
αληζνηήησλ ζε καθξννηθνλνκηθή θιίκαθα αιιά θαη ζηε θιίκαθα ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο, ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ θαζώο θαη ησλ άιισλ θνηλσληθώλ δηαηξέζεσλ
(θνηλσληθή ηάμε, θύιν, θπιή, γεληά).
Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε όηη επηρεηξείηαη ε αλαλέσζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο κε
επζπγξάκκηζε πξνο ηα θάησ ζηα πιαίζηα ηεο εληεηλόκελεο πόισζεο κεηαμύ ησλ
ελεξγώλ πιεζπζκώλ;
Θα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα από ηελ θξίζε από απηνύο
πνπ παξακέλνπλ δπλακηθνί ζηελ θξίζε (πξνζσπηθέο ππεξεζίεο, ιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο
πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο). Αλ από ηελ κηα, ε θνηλσληθή επηιεθηηθόηεηα
κεηαθξάδεηαη από ηελ επηηεηλόκελε επηζθάιεηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ (λένη, γπλαίθεο, ειηθησκέλνη, κεηαλάζηεο, εξγαδόκελνη ρακειήο εηδίθεπζεο) πνπ

ππνρξενύληαη λα δερζνύλ ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, από ηελ
άιιε δελ ππάξρνπλ θαη νη θεξδηζκέλνη ηεο θξίζεο, κατηγορίεσ που επηρεάςτηκαν
ιίγν ή πνπ απνθνκίδνπλ νθέιε; Οη εκπεηξίεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο πξνζσξηλήο
εξγαζίαο δελ δξνπλ ηαπηόρξνλα σο θνξείο θαηλνηνκίαο ησλ κνξθώλ δξαζηεξηόηεηαο
ή ηεο αλαλέσζεο ηεο ρξήζεο παξαδνζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ; Πώο εμειίζζεηαη ε
ζρέζε αλάκεζα ζε «άηππεο» θαη ζε « ηππηθέο» δξαζηεξηόηεηεο, ηδίσο ζηηο ρώξεο ηνπ
Νόηνπ ζηηο νπνίεο ε άηππεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ ηζηνξηθά κεγάιε έθηαζε, παξά
ηελ ππαξθηή ηάζε απμαλόκελεο κηζζσηνπνίεζεο θαη ξύζκηζεο άηππσλ
δξαζηεξηνηήησλ πρ. ηεο δήισζεο ηεο κε δεισκέλεο εξγαζίαο κέζα από θίλεηξα πνπ
ζα δνζνύλ ώζηε λα δειώλνληαη νη κνξθέο νηθηαθήο εξγαζίαο. Τειηθά, ζέινπκε λα
αλαδείμνπκε πνηα θξίζε βηώλνπλ νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη κε πνηόλ ηξόπν.

Άξοναρ 3. Η αναζύνθεζη ηων επαγγελμάηων ζηη κπίζη
Ιζηνξηθά ε δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο επέηξεςε ζηνπο θνξείο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
λα θηλεηνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ αλαγλσξίζηκεο θαη έγθπξεο
επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Κάπνηα από απηά ηα επαγγέικάηα, θαηάθεξαλ, κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κε αγώλεο δηάθξηζεο γηα ηνλ νξηζκό ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο σο λνκηκνπνηεκέλεο αξκνδηόηεηαο, λα επηβάιινπλ πξνζηαηεπηηθέο
δηεπζεηήζεηο. Καηά πόζν ηα πξνζηαηεπκέλα από αλάινγεο δηεπζεηήζεηο επαγγέικαηα,
πξνζηαηεύνληαη από ηελ θξίζε ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θαζεζηώησλ πνπ ηα δηέπνπλ ή
αληηζέησο, ζε πεξηόδνπο θξίζεο ηα ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά θαζεζηώηα ηίζεληαη ππό
απεηιή; Η θξίζε ζηα επαγγέικαηα ζα δηεξεπλεζεί ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ζπλήζσο νκαδνπνηνύληαη θάησ από ηελ εηηθέηα ηνπ επαγγέικαηνο, ζε δηαθνξεηηθά
εζληθά ή δηεζλή πιαίζηα. Η θάζε πεξίπησζε παξνπζηάδεη ρσξίο ακθηβνιία ηελ
ηδηαηηεξόηεηα ηεο. Όπσο ην επάγγεικα ηνπ ηαηξνύ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηαζεξά σο ην
πην παιηό από ηα θαζηεξσκέλα επαγγέικαηα, θαη θαίλεηαη λα βξίζθεηαη νηθνλνκηθά
ππό πξνζηαζία. Παξόια απηά ε θξίζε, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζπληζηά απεηιή
γηα ην ηαηξηθό επάγγεικα θαη θηλεηνπνηεί ηνπο γηαηξνύο. Με πνηνπο ηξόπνπο, κε πνηεο
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δηεπζεηήζεηο, πνηεο παξαρσξήζεηο δηαηεξείηαη ε ηζρύο ησλ επαγγεικάησλ (profession
) ζηελ θξίζε; Γηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο ξεηνξηθέο κε βάζε ην θαηά πόζν
παξνπζηάδνληαη ζαλ άκεζα εκπιεθόκελα ζηελ θξίζε, όπσο ηα ηξαπεδηθά θαη ηα
ρξεκαηηζηεξηαθά επαγγέικαηα; Αληίζηξνθα ζηνπο ηνκείο πνπ βξίζθνληαη ππό πίεζε
ιόγσ ηεο θξίζεο αιιά ε δηαηήξεζε ηνπο εκθαλίδεηαη θξίζηκε, όπσο ηα επαγγέικαηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, ηελ παηδεία ή ηελ πγεία, απεηινύληαη από ηελ
θξίζε ησλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ, αλ θαη δηαζέηνπλ ηζρπξά επηρεηξήκαηα γηα λα
ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ. Η επηθείκελε επαγγεικαηνπνίεζε νξηζκέλσλ
επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ εκπνδίδεηαη ή κήπσο επηηαρύλεηαη;
΄Άξοναρ 4. Οπγάνωζη και πεπιεσόμενο ηηρ επγαζίαρ
Οη θξίζεηο έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ εξγαζία (νξγάλσζε, ζπλζήθεο, πεξηερόκελν,
έλλνηα, δξαζεξηόηεηα, πγεία). Δπηβαξύλνπλ άξαγε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ
κηζζσηώλ ή ππάξρνπλ ηνκείο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ θξίζε; Τη επηπηώζεηο έρνπλ
ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ε αλάπηπμε ηνπ κάλαηδκελη ηεο απέξηηηεο παξαγσγήο
(lean management), ηεο πξνηππνπνίεζεο κέζσ ζπλερώλ ζπγθξίζεσλ ( benchmarking)
ή ηνπ λένπ δεκόζηνπ κάλαηδκελη; Τη λόεκα λα δώζνπκε ζηελ επέθηαζε ησλ
αλεμάξηεησλ κνξθώλ εξγαζίαο: Σπλδέεηαη κε ηελ νπηζζνρώξεζε ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο ή θαη κε ηελ αλαγλώξηζε λέσλ κνξθώλ παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο
θπξίσο ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα εληάζεσο γλώζεο, ππεξεζηώλ θαη απμεκέλεο
ππνθεηκεληθόηεηαο; Θα είλαη ρξήζηκν λα δηαθξίλνπκε πνιινύο ηύπνπο ζρέζεο
αλάκεζα ζηελ θξίζε (εηο) θαη ηελ εξγαζία: επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθήο δπλακηθήο, ξεηνξηθέο ρξήζεηο ηεο θξίζεο πνπ έρνπλ ζηόρν λα
λνκηκνπνηήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο
ππνβάζκηζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πγείαο ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία θαη ηελ παξαγσγηθή
επηηέιεζε. Η θξίζε πξνζθέξεη επίζεο επθαηξίεο ελεξγνπνίεζεο ησλ πξσηνβνπιηώλ
ησλ κηζζσηώλ κέζα από ηελ επαλαιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ππό ηε κνξθή ησλ
ζπλεηαηξηζκώλ.
Θα αζρνιεζνύκε επίζεο κε ηελ αιιαγή ηεο ζύλζεζεο ησλ παξαγσγηθώλ ηζηώλ θαη
ησλ ηξόπσλ νξγάλσζεο, θπξίσο κέζα από ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα θαη
ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζε έλα πιαίζην ρξεκαηηζηεξηαθνύ
θαπηηαιηζκνύ. Με πνην ηξόπν ε θξίζε αλαδηακνξθώλεη απηή ηελ δηαδηθαζία; Πνηα
είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηηο ζπλζήθεο απαζρόιεζεο θαη ηηο εμεηδηθεύζεηοπξνζόληα-εηδηθόηεηεο;
Άξοναρ 5. Δημόζιερ πολιηικέρ , δημόζιερ παπεμβάζειρ.
Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ δεκόζησλ πνιηηηθώλ ζηελ αλακόξθσζε ησλ εζληθώλ θαη
ησλ επξσπατθσλ αγνξώλ εξγαζίαο;
Θα διερευνήςουμε τον άμεςο και ζμμεςο ρόλο που αςκοφν οι Διεθνείσ Οργανιςμοί και οι
νεοφιλελεφθερεσ ιδεολογίεσ που χρηςιμεφουν ςαν ςημεία αναφοράσ, την εξζλιξη του
Δίκαιου και του Εργατικοφ Δικαίου υπό το πρίςμα των απορρυθμίςεων αλλά και των νζων
νομικών ρυθμίςεων, πρ. ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εξγνδόηεο θαη
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ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο. Θα ήταν χρήςιμο επίςησ να διερωτηθοφμε ςχετικά με τον
τρόπο ποφ οι διάφορεσ πολιτικζσ καθώσ και οι αποφάςεισ μζςα ςτισ επιχειρήςεισ,
χρηςιμοποιοφν τη ρητορική τησ κρίςησ ωσ ζναν τρόπο αιτιολόγηςησ και νομιμοποίηςησ των
δομικών αλλαγών. Οι δημόςιεσ πολιτικζσ ξεδιπλώνονται ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ που
είναι ςωςτό να διακρίνουμε όταν πρόκειται να μελετήςουμε τισ επιπτώςεισ τουσ πάνω ςτην
εργαςία και ςτην απαςχόληςη. Αλλά οι πολιτικζσ απαςχόληςησ ςε περίοδο κρίςησ,
μποροφν επίςησ , να φανοφν από ‘’τα κάτω’’, ςτουσ οργανιςμοφσ όπωσ πχ ο Οργανιςμόσ
Απαςχολήςεωσ Εργατικοφ Δυναμικοφ.

Άξοναρ 6. Επγαζία και δπαζηηπιόηηηερ έξω από ηην απαζσόληζη.
Η θξίζε αλαθαηαλέκεη θαη κε πνην ηξόπν ηα δεδνκέλα «εληόο» θαη «εθηόο εξγαζίαο»
ή ζύκθσλα κε κία πξνζέγγηζε πην πιηζηηθή πσο (ε θξίζε) επεξεάδεη ηηο δηάθνξεο
δξαζηεξηόηεηεο (αλα)παξαγσγήο ζηηο δηάθνξεο ζθαίξεο ηνπ βίνπ (επαγγεικαηηθή θαη
νηθνγελεηαθή δσή, εζεινληηθή πξνζθνξά, αθηηβηζκόο, ηέρλε, θηιία, έξσηαο...) θαη ηηο
κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο; Μπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο κέζα ζην ζπίηη, ζηηο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη ηελ θαηά θύια θαηαλνκή
ηνπο; Η νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηηο κνξθέο επαλεπέλδπζεο ησλ αλζξώπσλ ζηελ
νηθνγελεηαθή, νηθηαθή ή δεκόζηα δσή; Πώο εμειίζζνληαη νη πξαθηηθέο δηεθδίθεζεο
θαη εζεινληηζκνύ απέλαληη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο;
Πέξα από ηε θξίζε θαη ηα εξσηήκαηα πνπ απηή ζέηεη ζην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα δελ
παξαηεξείηαη κηα επαλαμηνιόγεζε ζην πνιηηηθό ιόγν αιιά επίζεο θαη ζηελ
θνηλσληνινγηθή έξεπλα ησλ λέσλ κνξθώλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηεο εθηόο εξγαζίαο
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο επηλόεζεο άιισλ ηξόπσλ εξγαζίαο; Πνηεο είλαη απηέο νη
κνξθέο θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζύγρξνλεο εξγαζίαο;
Άξοναρ 7. Πποζαπμογέρ, ανηιζηάζειρ και κινηηοποιήζειρ
Οη θξίζεηο είλαη επίζεο ε βαζηά θξίζε ησλ πνιηηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ
αγσληζηηθώλ δεζκεύζεσλ. Απηή παίξλεη ζπρλά ηελ κνξθή κηαο γεληθεπκέλεο
δπζπηζηίαο απέλαληη ζηηο δηεπζπληηθέο ειίη, ηνπο πνιηηηθνύο ζεζκνύο θαη γεληθόηεξα
απέλαληί ζηνπο θνξείο αληηπξνζώπεπζεο ησλ κηζζσηώλ θαη ησλ πνιηηώλ. Σηηο
πεξηζζόηεξεο ρώξεο, δίπια ζηηο πην θιαζηθέο θαη νξγαλσκέλεο κνξθέο αληίζηαζεο
θαη ζπιινγηθήο θηλεηνπνίεζεο, πνπ αλαβηώλνπλ κέζα ζηηο θξίζεηο έξρνληαη λα
πξνζηεζνύλ θαη λα ζπλδπαζηνύλ κεηαμύ ηνπο κνξθέο αιιεινβνήζεηαο, ππνζηήξημεο
θαη αιιειεγγύεο, γηα λα αληηκεησπηζζεί ε δεκόζηα πηώρεπζε, ελώ εκθαλίδνληαη λέεο
κνξθέο θηλεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ παξαθηλνύκελεο ζπρλά από λένπο πηπρηνύρνπο.
Οη ηειεπηαίνη ζπρλά ζεσξήζεθε όηη ηνπνζεηνύληαη αξλεηηθά πξνο θάζε κνξθή
εξγαζίαο αιιά θαη ηδηαηηέξσο πξνο ηα ζπλδηθάηα. Καηά πόζν ηζρύεη πνύ θαη θάησ
από πνηεο πεξηζηάζεηο; Δπξύηεξα ζα εμεηάζνπκε πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο
θνηλσληθέο δπλακηθέο θαη πώο απηέο εθθξάδνληαη.
Σε πνην βαζκό ηα δηθαηώκαηα εθπξνζώπεζεο ησλ κηζζσηώλ θαη ησλ πνιηηώλ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί γηα λα πξνσζήζνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο θηλεηνπνίεζεο; Σε πνην
βαζκό βξηζθόκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ πξαθηηθώλ πνπ πξνσζνύλ κηα
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πην ζπζηεκαηηθή έθθξαζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο; Γηαπηζηώλνπκε ηελ εκθάληζε
εδώ θαη εθεί ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο θαη κε πνηεο ζπλέπεηεο, θνηλσληθν-πνιηηηθώλ
ζπκβηβαζκώλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο έκκηζζεο εξγαζίαο
(εξγαζία, θαζεζηώο απαζρόιεζεο, εηζόδεκα , θνηλσληθή αζθάιηζε…); Η θξίζε δελ
είλαη, γηα παξάδεηγκα, κηα επθαηξία έζησ θαη εμ αλάγθεο, εκθάληζεο λέσλ κνξθώλ
θαηαλάισζεο όπσο ε αλαθύθισζε ή κηα επθαηξία ζηνραζκνύ πάλσ ζηελ ππάξρνπζα
δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο (π.ρ.κηθξνθπθιώκαηα ζην εκπόξην) ε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ
κνξθώλ αιιειεγγύεο πνπ παίξλνπλ ηε ζθπηάιε από ην θνηλσληθό θξάηνο (π.ρ.
κεηαμύ αλζξώπσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο γεληέο ή κεηαμύ ζπιινγηθνηήησλ).
Θα κπνξνύζακε λα αλαξσηεζνύκε πνηεο είλαη ζήκεξα νη νπηνπίεο πνπ ηξνθνδνηνύλ
ηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ θόζκνπ, θαη πνπ δηακνξθώλνπλ ζην εμήο
λέεο πξαθηηθέο. Πξόθεηηαη γηα λέεο ζθέςεηο θαη ζεσξήζεηο ή κήπσο πξόθεηηαη γηα
επαλεκθάληζε ησλ ηξόπσλ ακθηζβήηεζεο ηνπ παξειζόληνο;
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