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Οι πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας
και η ενίσχυση των κυρίαρχων επιλογών για
την οργάνωση και διαχείριση της οικονομίας.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του διαλόγου για το φαινόμενο
της φτώχειας, όπως αναπτύχτηκε μετά την δεκαετία του 1970, είναι ο τρόπος
που διαμορφώθηκαν οι επικρατούσες αντιλήψεις για την ερμηνεία και θεραπεία
της, με αποτέλεσμα να μην αμφισβητούνται οι νεοφιλελεύθερες απόψεις που
κυριαρχούν την περίοδο αυτή σχετικά με το πρότυπο οργάνωσης και διαχείρισης
της κοινωνίας και της οικονομίας. Από ενδημικό φαινόμενο των καπιταλιστικών
οικονομιών η φτώχεια αντιμετωπίζεται απλά ως αδυναμία των ίδιων των
ατόμων να αντλήσουν εισοδήματα λόγω κάποιων ιδιαίτερων προσωπικών
χαρακτηριστικών και επιλογών. Στο πλαίσιο των αντιλήψεων αυτών η αγορά
εργασίας αναδεικνύεται ως ο βασικός μηχανικός άντλησης εισοδημάτων, όπου το
εισόδημα του κάθε ατόμου εξαρτάται από τις ικανότητές του και τις (ορθολογικά
προσδιορισμένες) επιλογές του στο πλαίσιο της διαδικασίας μεγιστοποίησης της
ευημερίας του. Μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μπορεί το άτομο να
βελτιώσει τις ικανότητες του, να γίνει πιο παραγωγικό και, κατά συνέπεια, να
αμείβεται περισσότερο.
Ενισχυόμενες από την ρητορεία των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σε εθνικό και
υπερεθνικό επίπεδο, οι θεωρητικές αυτές παραδοχές υπερτονίζουν την σημασία της
ανεργίας και της εκπαίδευσης στην ερμηνεία και αντιμετώπιση της φτώχειας.
Οι προτεινόμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν αμφισβητούν
αλλά ουσιαστικά νομιμοποιούν τις νεοφιλελεύθερες απόψεις για νομισματική
σταθερότητα, απορύθμιση των αγορών (και ιδιαίτερα της αγοράς εργασίας),
ιδιωτικοποιήσεις, και περιορισμό των κοινωνικών δαπανών (και φυσικά των
παρεμβάσεων στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής).
συνέχεια στη σελίδα 2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Στόχος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η προώθηση του διαλόγου και της ενημέρωσης
σε όλο το φάσμα των πεδίων της κοινωνικής πολιτικής.
Το Δελτίο δημοσιεύσει σύντομα κείμενα, ανακοινώσεις ερευνητικών προγραμμάτων,
σχόλια γύρω από την τρέχουσα επικαιρότητα στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής και συναφές υλικό. Τα κείμενα/σχόλια προς δημοσίευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1000
λέξεις και οι ανακοινώσεις ερευνητικών προγραμμάτων τις 400 λέξεις και η αποστολή θα
πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των υπευθύνων επικοινωνίας.
Προθεσμία υποβολής κειμένων για το επόμενο τεύχος: 20 Αυγούστου 2008.
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Στην ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων στην αγορά
εργασίας έμφαση δίνεται στις «ενεργητικές πολιτικές» που
στοχεύουν στην βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων
μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης (βελτίωση
της απασχολησιμότητας), και στην παροχή κινήτρων προς
τους επιχειρηματίες για την πρόσληψη ανέργων. Δημιουργείται έτσι το κατάλληλο νομιμοποιητικό υπόβαθρο για περιορισμό των πολιτικών ενίσχυσης των εισοδημάτων των ανέργων
και αντιμετώπιση της φτώχειας μέσω χρηματικών κοινωνικών
μεταβιβάσεων. Επιπροσθέτως, ένα σημαντικό τμήμα των κοινωνικών δαπανών να καταλήγει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε με
την μορφή επιδοτήσεων για την απασχόληση ανέργων είτε με
την μορφή πληρωμών για την εκπαίδευση-κατάρτιση ανέργων.
Σε ποιο βαθμό όμως τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν τις
παραπάνω παραδοχές; Υιοθετώντας στην ανάλυσή μας το συμβατικό, αλλά ευρέως χρησιμοποιούμενο όριο σχετικής φτώχειας
του 60% του διαμέσου ισοδύναμου εισοδήματος των κατοίκων
της χώρας, θα διαπιστώσουμε ότι με βάση και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα, οι άνεργοι παρουσιάζουν
πράγματι μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από ό,τι οι εργαζόμενοι
(βλ Πίνακας 1). Οι άνεργοι όμως αποτελούν μια σχετικά μικρή
ομάδα στο σύνολο του πληθυσμού. Μια προσεκτική ανάγνωση
των δεδομένων θα δείξει ότι λιγότερο από 1 στους 10 ενήλικες
φτωχούς είναι άνεργοι (βλ Διάγραμμα 1). Η μεγάλη πλειοψηφία
των ενηλίκων φτωχών (6 στους 10) είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Η φτώχεια λοιπόν στην Ελλάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα
των χαμηλών μισθών και συντάξεων. Η μείωση της ανεργίας από
μόνη της μόνο οριακή επίπτωση μπορεί να έχει στη μείωση της
φτώχειας. Η διαπίστωση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι
για την διατήρηση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην χώρα.
Αντιθέτως, επισημαίνει την ιδεολογική προκατάληψη και την έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης στη διαδικασία χάραξης πολιτικών
αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανεργίας. Η συλλογική ευθύνη της κοινωνίας για την καταπολέμηση της ανεργίας μετατρέ-

Πίνακας 1. Ποσοστό (%) φτώχειας στην
Ελλάδα ανάλογα με την κατάσταση απασχόλησης του ατόμου (16 ετών και άνω),
2006.

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων της Eurostat από τον συγγραφέα.

Διάγραμμα 1: Συμμετοχή (%) στην συνολική
φτώχεια, ανάλογα με την κατάσταση
απασχόλησης του ατόμου (16 ετών και άνω),
2006.

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων της Eurostat από τον συγγραφέα.

πεται σε ατομική ευθύνη για εύρεση δουλειάς, παραβλέποντας
θέματα που αφορούν την χαμηλά αμειβόμενη εργασία και την
υψηλή ανισότητα στις απολαβές.
Παρομοίως τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την
πολυδιαφημιζόμενη σχέση της εκπαίδευσης με το εισόδημα και την φτώχεια. Η σημασία της εκπαίδευσης (και της
κατάρτισης) στον δημόσιο διάλογο περιορίζεται πλέον στον
ρόλο της ως ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή ως επένδυση για
την άντληση μελλοντικών εισοδημάτων και βελτίωση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Αρκετές δε μελέτες επιχειρούν εκτιμήσεις των καθαρών προσδοκώμενων χρηματικών απολαβών (στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου) από
κάθε επιπλέον χρόνο ή επίπεδο εκπαίδευσης. Η επίτευξη
ενός συγκεκριμένου επιπέδου εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται
ως καθαρά ατομική επιλογή (επένδυση) με βάση τις ικανότητες του κάθε ατόμου, και όχι ως συλλογική ευθύνη της
κοινωνίας για την βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του
πληθυσμού. Με τον τρόπο όμως αυτό παραγνωρίζονται από
τον σχετικό διάλογο σημαντικά θέματα που αφορούν τον
ιδεολογικό ρόλο της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή της
κοινωνίας, αλλά και τον ρόλο της στη παραγωγή πολιτισμού,
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της αντίληψης των
ανθρώπων, στη αύξηση της αυτοεκτίμησης, στη μείωση της
εγκληματικότητας, στην καλυτέρευση του επιπέδου επικοινωνίας κλπ. (που ακόμα και στα συμβατικά οικονομικά αντιμετωπίζονταν ως θετικές εξωτερικές οικονομίες).
Σε ποιο βαθμό όμως η εκπαίδευση μπορεί να ερμηνεύσει την
οικονομική ανισότητα και τη φτώχεια; Παρά το γεγονός ότι
το μέσο εισόδημα είναι υψηλότερο σε όσους έχουν υψηλότερη εκπαίδευση, η ανάλυση της ανισότητας μας δείχνει ότι
η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν μπορεί να ερμηνεύσει από
μόνη της περισσότερο από το ¼ της συνολικής ανισότητας
στη διανομή του εισοδήματος. Στις περισσότερες χώρες της
ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο, ενισχύ-
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οντας την αμφισβήτηση της καθολικής αξίας του σχετικού
επιχειρήματος.1 Επίσης, ενώ το γενικό επίπεδο εκπαίδευσης
στην Ελλάδα βελτιώθηκε σημαντικά τα τελευταία 25 χρόνια,
το γενικό ποσοστό φτώχειας στο πληθυσμό παραμένει σχετικά σταθερό στο 20-22% (με βάση το όριο φτώχιας του 60%
του διαμέσου ισοδύναμου εισοδήματος). Αυτό που συνέβη
είναι ότι μεγάλωσε απλά η συμμετοχή ατόμων με υψηλότερη εκπαίδευση στην ομάδα των φτωχών. Επιπλέον, όπως
έχουν δείξει διάφορες μελέτες, το επίπεδο εκπαίδευση ενός
ατόμου επηρεάζεται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά της
οικογένειάς του (στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς της
ανισότητας από τη μία γενεά στην άλλη).
Μπορεί λοιπόν να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει μια συστηματική χειραγώγηση της κοινής γνώμης στα θέματα της
φτώχειας και της αποστέρησης, με πληροφορίες που συσκοτίζουν τα αίτια των πραγματικών διαφορών στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού της χώρας, αλλά και μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η συγκριτική
ανάλυση της φτώχειας καταδεικνύει ότι οι παρατηρούμενες
διαφορές στη φτώχεια μεταξύ των χωρών οφείλονται κυρίως
στην αναδιανεμητική επίδραση των συστημάτων κοινωνικής
προστασίας (βλ. διάγραμμα 2). Παρόλα αυτά τον δημόσιο
διάλογο ελάχιστα απασχολεί το ζήτημα της αναμόρφωσης

του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ώστε να γίνει πιο
αποδοτικό στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της αποστέρησης, αντλώντας επιχειρήματα από την εμπειρία άλλων χωρών. Η συλλογική κοινωνική ευθύνη για την αντιμετώπιση
της φτώχειας μεταμορφώνεται και εισάγεται στον δημόσιο
διάλογο ως ατομική ευθύνη για την αναζήτηση εισοδημάτων
μέσω της αγοράς εργασίας. Η αδυναμία εύρεσης δουλειάς
θεωρείται ότι απλά αντανακλά τις περιορισμένες ικανότητες
του ατόμου λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης
ή γενετικών χαρακτηριστικών. Ο τρόπος με τον οποίο εντάχθηκε το φαινόμενο της φτώχειας και γενικά της κοινωνικής
ανισότητας στον δημόσιο διάλογο δεν οδήγησε σε αμφισβήτηση αλλά αντιθέτως σε ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων
απόψεων και σε νομιμοποίηση των κυρίαρχων πολιτικών
επιλογών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο για την οργάνωση και διαχείριση της κοινωνίας και της οικονομίας

Χρίστος Παπαθεοδώρου
Αναπληρωτής καθηγητής ΔΠΘ
και Γεν. Γραμματέας ΕΕΚΠ.

Διάγραμμα 2: Ποσοστό (%) φτώχειας στις χώρες της ΕΕ(15), πριν και μετά τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις, 2006. (Οι χώρες ταξινομούνται σε προνοιακά καθεστώτα).

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων της Eurostat από τον συγγραφέα.

Βλ. Παπαθεοδώρου, Χ. και Πετμεζίδου, Μ. (2005) «Ανισότητα, Αναδιανομή και Καθεστώτα Ευημερίας: Η Ελλάδα σε
Σύγκριση με τις άλλες Χώρες της Ε.Ε.» στο Γ. Αργείτης (επιμέλεια) Οικονομικές Αλλαγές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στην
Ελλάδα: Οι Προκλήσεις στις Αρχές του 21ου Αιώνα, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός,
1.
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Αύξηση του χρόνου εργασίας:
Επιλογή ή επιβολή;
Ο χρόνος εργασίας, κάποτε κυρίαρχο πολιτικό και
κοινωνικό ζήτημα, είχε πάψει επί δεκαετίες να απασχολεί έντονα τις δυτικές κοινωνίες. Πιθανόν επειδή
είχε ήδη μειωθεί αρκετά και τίποτα δε φαινόταν ικανό να σταματήσει την πτωτική του τάση. Η διαχρονική μείωση του χρόνου εργασίας θεωρούταν πλέον
μία από τις (ελάχιστες) σταθερές της οικονομικής
επιστήμης. Ένα από τα τελευταία συμβάντα στη διαμάχη για το χρόνο εργασίας ήταν το 1984 η απεργία της IG Metall στη Δυτική Γερμανία. Το ισχυρό
αυτό σωματείο των εργαζομένων στη μεταλλουργία
πέτυχε, παρά την έντονη αντίδραση των εργοδοτών, τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 7 ώρες
την ημέρα. (Bosch 1986 & 1993). Ακολούθησε, με
λιγότερες αντιδράσεις, η νομοθετική κατοχύρωση
του 7ωρου στη Γαλλία. Και δεν ήταν μόνο η μείωση
του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Το πενθήμερο, οι
αργίες και η αύξηση του χρόνου πληρωμένης άδειας
έκαναν τη σύγχρονη εργασία να είναι μία ολοένα
και λιγότερο χρονοβόρα συνήθεια. Η προσοχή ακόμη και των σωματείων στράφηκε προς το άλλο μεγάλο εργασιακό ζήτημα, την αμοιβή της εργασίας.

4
τική τάση μέχρι το 1986, με ρυθμό μείωσης σχεδόν
1 ώρα εργασίας την εβδομάδα κάθε δύο έτη. Στη
συνέχεια η πτωτική τάση μετατράπηκε σε ανοδική, με ρυθμό αύξησης περίπου 1 ώρα εργασίας την
εβδομάδα κάθε 7 έτη. (Ιωαννίδης & Μαυρουδέας
2005). Όλα αυτά έχουν κάνει τους Έλληνες να είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους σε όλη την
Ευρώπη.
Τη ζωή των εργαζομένων επιδεινώνει ένα ακόμη
φαινόμενο. Το ελπιδοφόρο γεγονός της αυξανόμενης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
δεν συνδυάστηκε με μείωση του ατομικού χρόνου
εργασίας αλλά όπως είδαμε με αύξηση, με αποτέλεσμα ο χρόνος για μισθωτή εργασία που προσφέρει η
εργατική οικογένεια να έχει σε πολλές περιπτώσεις
υπερδιπλασιαστεί. Η έννοια της «χρονικής ασφυξίας» χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά για να περιγράψει τη νέα κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Ταυτόχρονα μεγάλες αλλαγές συντελούνται και σε
άλλες πλευρές του χρόνου εργασίας, όπως η «ελαστικοποίηση» (αντάλλαγμα που έδωσε και η IG
Metall στους εργοδότες για να επιτύχει τη μείωση
του χρόνου εργασίας στη Γερμανία), η μερική απασχόληση, η αύξηση των υπερωριών. Οι αλλαγές
αυτές σε κάποιο βαθμό αντανακλούν επιθυμίες των
Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η πτωτική τάση του εργαζομένων, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις
χρόνου εργασίας ανήκει πλέον στο παρελθόν. Με επιθυμίες των εργοδοτών.
πρωτοπόρες τις ΗΠΑ, ο χρόνος εργασίας όχι μόνο Ποιος ευθύνεται για αυτές τις αλλαγές; Μήπως οι
έχει σταματήσει να μειώνεται αλλά ακολουθεί την εργαζόμενοι επιθυμούν να δουλέψουν περισσότεαντίθετη πορεία. Το 1969 οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ ρο; Για τα συμβατικά οικονομικά (νεοκλασική σχοεργάζονταν 1751 ώρες το χρόνο, ενώ το 1989 ερ- λή) είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που καθορίζουν το
γάζονταν 1804 ώρες. Αν μάλιστα περιοριστούμε σε χρόνο εργασίας τους, άρα κάθε αύξησή του αντααυτούς της πλήρους απασχόλησης, από 1786 ώρες νακλά τις δικές τους επιθυμίες. Σύμφωνα με αυτήν
εργασίας το 1969, οδηγούμαστε στις 1924 ώρες το την άποψη, οι εργοδότες δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο
1989. (Leete & Schor 1994). Μέσα σε μία εικο- συμφέρον από την αύξηση ή τη μείωση του χρόνου
σαετία ο μέσος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης εργασίας των εργαζομένων τους.
στις ΗΠΑ εργάζεται περίπου ένα μήνα περισσότερο
Ωστόσο η θέση αυτή δέχεται ισχυρή κριτική. Υποκάθε χρόνο. Στην Ευρώπη η τάση δεν είναι ενιαία,
στηρίζεται (Schor 1991) ότι οι εργοδότες δεν δίνουν
αλλά και εδώ η προοπτική είναι ορατή. Στη Βρετανία
στους εργαζόμενους το μερίδιο που τους αντιστοιχεί
αλλά και στην Ελλάδα και τις χώρες του Ευρωπαϊαπό την αύξηση της παραγωγικότητας με τη μορφή
κού νότου ο χρόνος εργασίας έχει επίσης αρχίσει να
της μείωσης του χρόνου εργασίας αλλά το δίνουν με
αυξάνει από τη δεκαετία το 1980 και έπειτα. (Basso
αύξηση του μισθού. Αυτό οδηγεί τους εργαζόμενους
2003, Mutari & Figart 2000). Ακόμη και στη Γαλνα προσαρμοστούν σε υψηλότερα καταναλωτικά
λία η πτωτική τάση έχει πλέον αντιστραφεί μετά το
πρότυπα. Όταν στη συνέχεια οι πραγματικοί μισθοί
1984, παρά τη νομοθετική κατοχύρωση του 35ωρου
μειώνονται, οι εργαζόμενοι δεν έχουν ουσιαστικά
που έγινε το 1985. (Boulin 1993). Ταυτόχρονα παάλλη επιλογή από το να εργαστούν περισσότερο για
ρατηρείται τάση για αύξηση των υπερωριών, πληνα διατηρήσουν το προηγούμενο επίπεδο ζωής τους.
ρωμένων αλλά συνήθως απλήρωτων, καθώς και
Ωστόσο, δίνεται πραγματικά η δυνατότητα στους
μείωση του χρόνου των πληρωμένων διακοπών.
εργαζόμενους να επιλέξουν, έστω και υπό περιοριΣτην Ελλάδα ο χρόνος εργασίας ακολουθούσε πτω- σμούς, το χρόνο εργασίας τους;
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Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι μεγάλο μέρος
των εργαζομένων βρίσκεται σε κατάσταση «χρονικού περιορισμού» . Υπάρχει μία σημαντική μερίδα
εργαζομένων που θα ήθελε να δουλεύει λιγότερο με
αντίστοιχη μείωση των αποδοχών της και δεν μπορεί να το κάνει. Ταυτόχρονα, μία άλλη μερίδα θα
επιθυμούσε να εργαστεί περισσότερο και επίσης δεν
μπορεί να το πετύχει. Οι «περιορισμοί χρόνου» είναι μία ισχυρή ένδειξη ότι δεν είναι οι εργαζόμενοι
αυτοί που αποφασίζουν για το χρόνο εργασίας.
Αν δεν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι, τότε είναι οι εργοδότες. Η νεοκλασική θέση ότι οι εργοδότες είναι
αδιάφοροι για το χρόνο εργασίας των εργαζομένων
τους απορρίπτεται ολοκληρωτικά από άλλες σχολές
οικονομικής σκέψης, ανάμεσά τους και η μαρξιστική. Σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις, οι εργοδότες, όχι σε ατομικό αλλά σε συλλογικό επίπεδο,
έχουν έντονο συμφέρον από την αύξηση του χρόνου
εργασίας, αφού η πρόσθετη εργασία που προσφέρουν οι εργαζόμενοι είναι η πηγή του κέρδους (η
υπεραξία). Η ύπαρξη «περιορισμών χρόνου» αλλά
και η ιστορία των έντονων ταξικών συγκρούσεων
γύρω από το χρόνο εργασίας ενισχύουν την άποψη
ότι ο χρόνος εργασίας είναι πολύ σημαντικός για
τις επιχειρήσεις για να αφεθεί στη διάθεση των εργαζομένων. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο χρόνο
εργασίας (και που έχουν πρωτόγνωρα ιστορικά χαρακτηριστικά) αντανακλούν εξελίξεις στο χώρο της
παραγωγής και στη διαδικασία απόσπασης απλήρωτης εργασίας. Αυτό μπορεί να είναι μία προσπάθεια ξεπεράσματος της μακρόχρονης οικονομικής
κρίσης που πυροδότησε η ενεργειακή κρίση του
1973, ή ακόμη περισσότερο μία σαφής ένδειξη ότι
ο καπιταλισμός εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο (Ιωαννίδης & Μαυρουδέας 1999), όπου η αύξηση του
χρόνου εργασίας θα έχει πλέον αυξημένη βαρύτητα
για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Εάν είναι έτσι, η αυξητική τάση του χρόνου
εργασίας αναμένεται να συνεχιστεί και η χρονική
ασφυξία των εργαζομένων να ενταθεί, δημιουργώντας νέα κοινωνικά προβλήματα και εντάσεις που
θα ξαναφέρουν το ζήτημα του χρόνου εργασίας στο
προσκήνιο.

Αλέξης Ιωαννίδης
Λέκτορας Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης ΔΠΘ

Βιβλιογραφία
Basso, P. (2003), Modern Times, Ancient Hours,
London, New York: Verso.
Bosch, G. (1993), “The Evolution of Working
Time in Germany”, Futures, vol.25, no.5.
Bosch, G. (1986), “The Dispute Over the
Reduction of the Working Week in West Germany”,
Cambridge Journal of Economics, vol.10.
Boulin, J.Y. (1993), “The Social Organization of
Time”, Futures, vol.25, no.5.
Bluestone, B. & Rose, S. (2000), “The Enigma
of Working Time Trends”, in Lonnie Golden and
Deborah Figart (eds): Working Time: International
Trends, Theory and Policy Perspectives,
Routledge: London and New York.
Dickens, W. & Lundberg, S. (1993), “Hours
Restrictions and Labor Supply”, International
Economic Review, vol. 34.
Golden, L. (1996), “The Economics of Working
Time Length, Adjustment and Flexibility”, Review
of Social Economy, vol.54, no.1.
Ιωαννίδης Α. - Μαυρουδέας Στ. (2005), «Δουλεύουν Υπερβολικά οι Έλληνες Εργαζόμενοι;
Τάσεις του Εργάσιμου Χρόνου στην Ελλάδα»,
Επετηρίδα «ΕΡΓΑΣΙΑ 2004», Αθήνα: Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (1999), «Στάδια της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Είναι εν Εξελίξει ένα Νέο Στάδιό της Σήμερα;»,
στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Πρακτικά Συνεδρίου, «Δομές και Σχέσεις Εξουσίας στην Σημερινή Ελλάδα», Αθήνα: Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα.
Leete, L. & Schor, J. (1994), “Assessing the
Time Squeeze Hypothesis: Estimates of Market
and non Market Hours in the United States, 19691989”, Industrial Relations, vol.33, no.1
Mutari, E. & Figart, D. (2000), “The Social
Implications of European Work Time Policies:
Promoting Gender Equity?”, in Golden, L. and
Figart, D. (eds): Working Time: International
Trends, Theory and Policy Perspectives.
Routledge: London and New York.
Schor, J. (1991), The Overworked American:
The Unexpected Decline of Leisure, New York:
Basicbooks.

Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής

Φύλο και Μετανάστευση
Tο ερευνητικό πρόγραμμα Πυθαγόρας «Φύλο και
Μεταναστευτικοί Πληθυσμοί. Όψεις κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής πολιτικής» διερευνά: (i) τη
διαμόρφωση των σχέσεων φύλου και νέων ταυτοτήτων φύλου των μεταναστριών από Αλβανία και
Ουκρανία τόσο στο εσωτερικό των κοινοτήτων των
μεταναστριών όσο και με τον γηγενή πληθυσμό,
και (ii) το ρόλο της κρατικής παρέμβασης με μέτρα
κοινωνικής πολιτικής προς τους μεταναστευτικούς
πληθυσμούς. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το
ΕΠΕΑΕΚ και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
(ΚΕΚΜΟΚΟΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου. Από
το υλικό της έρευνας προέκυψαν οι ακόλουθες εκδόσεις:
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από την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου από το
1991 ως το 2006 και των σχετικών συζητήσεων στη
Βουλή η σταδιακή διαμόρφωση έμφυλων προτύπων
που οδηγούν τις γυναικείες μετανάστριες σε σχέσεις
και ρόλους συμπληρωματικότητας και θυματοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η οικιακή εργασία παραμένει
εκτός του πεδίου του επίσημου πολιτικού λόγου,
με αποτέλεσμα οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας
που επικρατούν να αποσιωπώνται ως ζητήματα που
αφορούν το πεδίο «του ιδιωτικού». Ο λόγος των
ίδιων των μεταναστριών οικιακών βοηθών και των
εργοδοτριών τους φέρει στην επιφάνεια τη συμβολή
τους στην παραγωγή της καθημερινής ζωής. Η ανάλυση αποκάλυψε τις πολλαπλές μορφές εκμετάλλευσης που υφίστανται οι οικιακές βοηθοί εξαιτίας
της παντελούς απουσίας πολιτικής διασφάλισης των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έδειξε όμως ταυτόχρονα τις πολύμορφες στρατηγικές και τακτικές
που οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική άνοδο
και την χειραφέτησή τους.

1. Κ. Κασιμάτη, Λ.Μ. Μουσούρου: Φύλο και Μετανάστευση. Τόμος Ι: Θεωρητικές αναφορές και
εμπειρική διερεύνηση. Έκδοση ΚΕΚΜΟΚΟΠ, 3. Μ. Θανοπούλου: Φύλο και Μετανάστευση. Τόμος ΙΙΙ. Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε
Gutenberg 2007, σελ. 300.
οικογένειες Αλβανών μεταναστών. Έκδοση ΚΕΚΗ εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη:
ΜΟΚΟΠ, Gutenberg 2007, σελ. 268.
Στο Α΄ μέρος στην εισαγωγή γίνονται θεωρητικές
αναφορές στο φαινόμενο της γυναικείας μετανά- Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να συμβάλλει στην κατανόστευσης, περιγράφεται λεπτομερώς το πρόγραμμα ηση του μεταναστευτικού φαινομένου από τη σκοπιά
Πυθαγόρας και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που των ενδοοικογενειακών σχέσεων και των σχέσεων
υιοθετήθηκαν προκειμένου να δοθούν απαντήσεις φύλου όπως τις βιώνουν ως καθημερινή πραγματιστα ερωτήματα που τέθηκαν σε τέσσερις επιτόπιες κότητα σήμερα στην Αθήνα και ως προέκταση της
έρευνες όπως και εκτενείς περιλήψεις από αυτές που κατάστασης που έζησαν στη χώρα τους Αλβανοί
αφορούσαν: (i) τις σχέσεις φύλου στην καθημερινή μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς. Μέσω της
ζωή, (ii) την απασχόληση στη διάσταση του φύλου, προφορικής μνήμης των μεταναστών έρχονται στο
(iii) την πρόσβαση των μεταναστριών στους φορείς φως όψεις της οικογενειακής τους ιστορίας, η οποία
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, κοινωνικής ασφά- συμπλέκεται με την κοινωνική και πολιτική ιστορία
λισης και υγείας, και (iv) τις διαγενεακές σχέσεις και της χώρας τους αλλά και όψεις του πολιτισμού του
τις σχέσεις φύλου μεταναστριών από την Αλβανία. οποίου έχουν ήδη φέρει ερχόμενοι στην Ελλάδα. Οι
Στο Β΄ μέρος γίνεται σύνθεση των ευρημάτων των ενδοοικογενειακές σχέσεις και οι σχέσεις φύλου φάως άνω τεσσάρων ερευνών και αναλύονται τέσσε- νηκε από την ανάλυση ότι μετεξελίσσονται. Κι αυτή
ρα αλληλένδετα, δίπολα: πρόσβαση-απομόνωση, η μετεξέλιξη συναρτάται όχι μόνο με τη διαδικασία
χειραφέτηση-εξάρτηση, εκσυγχρονισμός - εμμονή ένταξης των μεταναστών στην σύγχρονη ελληνική
στην παράδοση και ένταξη-περιθωριοποίηση. Ανα- κοινωνία αλλά και με το σταδιακό εκσυγχρονισμό
δεικνύονται μέσα από αυτά τα δίπολα οι ομοιότητες της Αλβανικής κοινωνίας.
και οι διαφορές ανάλογα με την προέλευση των μεταναστριών.
2. Ε. Καμπούρη: Φύλο και Μετανάστευση. Τόμος
ΙΙ. Η καθημερινή ζωή των μεταναστριών από την
Αλβανία και την Ουκρανία. Έκδοση ΚΕΚΜΟΚΟΠ
– Gutenberg 2007, σελ. 262.
Με την εργασία αυτή επιχειρείται η ανάδειξη της
σχέσης φύλου, μετανάστευσης και οικιακής εργασίας ως πολιτικού ζητήματος. Επισημαίνεται μέσα

Κούλα Κασιμάτη
Καθηγήτρια
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