
14 Σεπτεμβρίου 2020

Παρουσίαση RISE

Το RISE και η διάρθρωση της συνδικαλιστικής δράσης για το περιβάλλον στις επιχειρήσεις

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ETUI σχετικά με
την Πρακτική στις Πράσινες Δεξιότητες

Véronique Thirifays, Συνομοσπονδία
Χριστιανικών Συνδικάτων Βελγίου (CSC) 



Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ETUI σχετικά με
την Πρακτική στις Πράσινες Δεξιότητες

20 χρόνια
Συνδικαλισμός και

Περιβάλλον

22 Νοεμβρίου
2016



Έργα RISE (Διασυνδικαλιστικό Δίκτυο για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση) και
Ευημερία Εργαζομένων (Γενική Οργάνωση Φιλελεύθερων Συνδικάτων Βελγίου/CGSLB)
 
Υποστήριξη από την Περιφέρεια της Βαλλονίας από το 1996 και το 2002
Ποιοι είναι οι στόχοι τους;

Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους για το περιβάλλον 

Η ενίσχυση της δυνατότητάς τους παρέμβασης σχετικά με το ζήτημα αυτό στα όργανα
διαλόγου και διαπραγμάτευσης των επιχειρήσεων

Η ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου για το περιβάλλον εντός των επιχειρήσεων

Πού; Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Προστασία
κατά την Εργασία (CPPT) – Συμβούλιο Εργαζομένων (CE) – Συνδικαλιστική Εκπροσώπηση
(DS)

 

Συλλογικές
ικανότητες



RISE, ένα σύστημα δημόσιας πολιτικής; Ιστορική αναδρομή

Σε ποιο επίπεδο επιχορήγησε η Περιφέρεια της Βαλλονίας τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις;

1990: Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Χριστιανικών Συνδικάτων του
Βελγίου (CSC) και της Γενικής Ομοσπονδίας Εργασίας του
Βελγίου (FGTB) για το περιβάλλον

Όψιμο ενδιαφέρον για το περιβάλλον: Προβληματισμοί σχετικά με τις
μικροπεριβαλλοντικές συνθήκες – υγεία των εργαζομένων. Εσωτερικές

συνέπειες έναντι εξωτερικών συνεπειών. Το ουσιώδες είναι ήδη κεκτημένο; 

Αντικρουόμενα ζητήματα περιβάλλοντος και απασχόλησης

Εκβιασμός στην απασχόληση
Παράδειγμα: Περίπτωση Περιβαλλοντικών Φόρων



Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν τηρούνται!

Φεβρουάριος 1990: Βέλγιο = 
Μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον

46 διαδικασίες επί παραβάσει, εκ των οποίων οι 26 να αφορούν την Βαλλονία!  
Eυρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον – εν αναμονή για τη μεταφορά τους στο βαλλονικό δίκαιο

Συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού από τη Γενική Διεύθυνση Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος (DGRNE): 
Απολύτως απαραίτητη η εργασία για την ευαισθητοποίηση σε επίπεδο επιχειρήσεων

Η αποστολή ανατέθηκε στη Βαλλονική Ένωση Επιχειρήσεων (UWE)

1994: Δημιουργία Ομάδας Συμβούλων για θέματα Περιβάλλοντος



Ποιες συλλογικές δράσεις αναπτύσσονται στο RISE;

Έμφαση στα ιδρύματά του διαρκούς εκπαίδευσης: Το FEC και το CEPAG

Βούληση για ενθάρρυνση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να
αναπτύσσουν προβληματισμούς και να προβαίνουν σε αναλύσεις επί περιβαλλοντικών ζητημάτων

Βούληση για ενθάρρυνση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να
αναλαμβάνουν δράση σε επίπεδο επιχείρησης και να ασκούν επιρροή στη διοίκηση σε ό,τι αφορά
στην περιβαλλοντική της πολιτική

Ποικίλες δράσεις:
«Συνηθισμένες» δράσεις: Προγράμματα κατάρτισης, λήψη θέσης δημόσια (άρθρα τύπου,
τηλεοπτικές εκπομπές), εκδηλώσεις (κλίμα)
«Καινοτόμες» δράσεις: Δημιουργία ενδοεπιχειρησιακής ομάδας εργασίας, δημιουργία –εντός της
Γενικής Ομοσπονδίας Εργασίας του Βελγίου (FGTB) και της Συνομοσπονδίας Χριστιανικών
Συνδικάτων του Βελγίου (CSC)– δικτύου εκπροσώπων με ενεργό συμμετοχή στην προστασία του
περιβάλλοντος



 

«Καινοτόμες» δράσεις

•   «Δοκιμαστική εφαρμογή» με τη δημιουργία ενδοεπιχειρησιακών ομάδων εργασίας  
«Μεθοδολογία» = Είδος συλλογικής δράσης

Διοίκηση ή
Εκπρόσωποι της
Διοίκησης

Ομάδες
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Προσωπικού

Προσωπικό

Ενδοεπιχειρησιακή ομάδα
εργασίας

Σύμβουλος σε θέματα
πρόληψης



Πώς λειτουργεί το RISE;

Προτεραιότητα = Προγράμματα κατάρτισης => οργανώνουμε

Για να παράσχουμε εφόδια

Για να δημιουργήσουμε δίκτυα

Ευαισθητοποίηση => γράφουμε/προτείνουμε

Συνδικαλιστικός Τύπος & Λοιπά είδη Τύπου

Εντός της επιχείρησης

Εργαλεία

Τεχνικές συμβουλές => απαντάμε/παρακινούμε

Εργαλεία www.rise.be 

Υποστήριξη συνδικαλιστικών ομάδων, πιλοτικά προγράμματα

http://www.rise.be/


Ενώνουμε
τις δυνάμεις
μας για τη
διαχείριση

της
ιστοσελίδας
του RISE

http://www.rise.be/accueil.htm

Ηλεκτρονική κινητοποίηση για το
κλίμα

+ ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

http://www.rise.be/accueil.htm


ΟΜΑΔΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ



Κινητικότητα
Μετακινήσεις
Σπίτι-τόπος

εργασίας



Βιομηχανία τροφίμων HESBAYE FROST –
κατάψυξη  φρέσκων λαχανικών – επίσκεψη στην
επιχείρηση – 14 Ιανουαρίου 2020



CBR Lixhe (Λιέγη) – Παραγωγή τσιμέντου –
επίσκεψη στην επιχείρηση – 14 Ιανουαρίου 2020



Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ecopower
(Συνεταιρισμός Αιολικής Ενέργειας) στη Φλάνδρα
με την FGTB – 09/2014



http://www.rise.be/colloques/quelle-concertation-sociale-dans-les-entreprises-wallonnes.htm

Εργαλεία
Περισσότερα από 20 ενημερωτικά δελτία

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Βίντεο

Ένα παιχνίδι «Κάνε κάτι για τον πλανήτη
σου»

Ένα κουίζ για τη δίκαιη μετάβαση

http://www.rise.be/colloques/quelle-concertation-sociale-dans-les-entreprises-wallonnes.htm




Η συνεισφορά του
RISE Η Δίκαιη Μετάβαση



Υποστήριξη συνδικαλιστικών ομάδων





Τα απόβλητα (πρόληψη, διαχείριση κ.λπ.)

Την ηχορρύπανση

Την ατμοσφαιρική ρύπανση (καπνός, σκόνη, παραγωγή κ.λπ.)

Την κινητικότητα

Την ενέργεια, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τις κλαδικές
συμβάσεις
Τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε θέματα περιβάλλοντος ή/και τη χορήγηση περιβαλλοντικών
αδειών

Άλλα ζητήματα

Τον αμίαντο

Ποια ζητήματα αφορά;

Τις χημικές ουσίες

Τα συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης (ISO 14001, EMAS κ.λπ.) 

Την υδροδότηση (υδάτινοι πόροι, λύματα κ.λπ.) 

Τη βιώσιμη χρήση  των φυσικών πόρων ή/και τις βιώσιμες προμήθειες 

Τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία 

Το έδαφος

Τη βιοποικιλότητα

Τη βιώσιμη διατροφή (τοπικά τρόφιμα, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα δίκαιου
εμπορίου)

Απόβλητα: 1 στις 2 επιχειρήσεις

Ηχορρύπανση: 41% των επιχειρήσεων

Ατμοσφαιρική ρύπανση: 1 στις 3 επιχειρήσεις

Κινητικότητα: 1 στις 4 επιχειρήσεις

Ενέργεια: 1 στις 5 επιχειρήσεις

Κανονιστικές ρυθμίσεις: 1 στις 5 επιχειρήσεις



Δράσεις  (συνολική, θεματική)      Επεξηγήσεις, λεπτομέρειες
1. Κατάρτιση, δεξιότητες, δίκτυο   
1. Τίτλος, ιδιότητα, αναγνώριση   
1. Παραδειγματικότητα, ενθουσιασμός   
1. Νομική βάση, διαφάνεια   
1. Συμμετοχή, προσχώρηση εργαζομένων   
1. Θέση ζητημάτων στην ημερήσια διάταξη

από τα όργανα διαβούλευσης
  

1. Αριθμός ληφθέντων μέτρων   
1. Ομάδα εργασίας   
1. Διάλογος με φορείς εκτός της επιχείρησης   
1. Ανάγκη παρακολούθησης   
1. CCT, PDE, κ.λπ.   
1. Συμμετοχή της διοίκησης   
1. Συνοχή της ομάδας   
1. Ισορροπία δύναμης και στρατηγικής   
1. Κοινό συνδικαλιστικό μέτωπο   

Εργαλείο αρ.1 – Μίνι έρευνα σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της εταιρείας σας όσον αφορά σε ζητήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

   
Χρήση πρώτων υλών    
Χρήση και επιλογή πηγών ενέργειας    
Χρήση υδάτινων πόρων και λύματα    
Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων    
Ανακύκλωση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων    
Ατμοσφαιρική ρύπανση, σκόνη, οσμές    
Μείωση και έλεγχος του θορύβου και των
κραδασμών

   

Αποθήκευση προϊόντων    
Κινητικότητα του προσωπικού    
Βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες    
Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων    
Ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας    
Διάλογος με τους υπεργολάβους    
Γειτονία (διάλογος και συμμετοχή)    
Πληροφόρηση για περιβαλλοντικά ζητήματα (εσωτερική
και εξωτερική)

   

Κίνητρα των στελεχών για οικολογική διαχείριση    
Κίνητρα των εργαζομένων για οικολογική
διαχείριση

   

Περιβαλλοντική διαχείριση    

Βοηθήστε μας να αξιολογήσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της εταιρείας σας όσον αφορά σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σημειώστε (x) στο πλαίσιο που εκφράζει καλύτερα τη γνώμη σας

Εργαλείο αρ.2  – Παράγοντες επιτυχίας για το συνδικαλιστικό έργο

Εν αναμονή του νέου φυλλαδίου
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Συμπερασματικά:
Έχουν καινοτομήσει
τα συνδικάτα μέσω
αυτών των έργων;



Όλοι μαζί για να διεκδικήσουμε τα οικονομικά μέσα
για μια ΔΙΚΑΙΗ μετάβαση!



Συνδικαλιστικές οργανώσεις
και κλιματική αλλαγή



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

http://www.rise.be/accueil.htm

http://www.rise.be/accueil.htm
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