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ΣΥΝΟΨΗ

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η παρούσα έρευνα
επιδιώκει να παρουσιάσει την ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε
συνάρτηση µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε παγκόσµιο και
περιφερειακό
περιφερειακούς

επίπεδο

όπως

διαµορφώνεται

µέσα

από

τους

διεθνείς

και

οργανισµούς, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ίδιες τις

επιχειρήσεις. Στόχος της ανάλυσης είναι η διερεύνηση του επιπέδου δέσµευσης των
επιχειρήσεων ως προς τις πρακτικές εταιρικής ευθύνης και η αποτελεσµατικότητα
του παραπάνω πλαισίου.
Συγκεκριµένα, αναλύεται η ποιότητα της δέσµευσης σε πρακτικές Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από την
παρουσίαση καλών πρακτικών αλλά και παραβιάσεων θεµελιωδών δικαιωµάτων από
τη δραστηριότητα πολυεθνικών επιχειρήσεων παγκοσµίως. Τέλος γίνεται µια
συνοπτική παρουσίαση της σηµερινής κατάστασης για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη εν µέσω οικονοµικής κρίσης.
Μέσα από την ανάλυση αποδεικνύεται πως το πλήθος των µη δεσµευτικών κανόνων
και αρχών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σε παγκόσµιο και περιφερειακό
επίπεδο, δεν συµβάλει επαρκώς για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κατάσταση η οποία εντείνεται λόγω της
παρούσας οικονοµικής συγκυρίας, µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση να
µετατρέπεται σε κρίση ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

ABSTRACT

This study aims at analyzing the development of Corporate Social Responsibility with
regards to the protection of human rights in global and regional perspectives. The
study will focus in the way Corporate Social Responsibly is formed through
international and regional organizations, NGO’s and companies. The analyze aims at
investigating the level of business engagement in responsible policies and the
effectiveness of the above framework.

In order to conduct the appropriate study, we analyze the effectiveness of the
engagement in CSR practices in the protection of human rights on the one hand by
presenting good practices worldwide on behalf of multinational enterprises and on the
other hand by presenting cases in which fundamental rights are violated by. Finally,
the current situation is presented with regards to Corporate Social Responsibility and
the protection of human rights within the economic crisis.

The conclusion of the study indicates that voluntary rules and principles for Corporate
Social Responsibility in global and regional perspectives can’t contribute adequately
to ensure a minimum level of protection of human rights. This situation is getting
worst today with the current economic crisis becoming a human right crisis.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποδηλώνει την ισόρροπη αντιµετώπιση της
οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας µιας
επιχείρησης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονοµικής ανάπτυξης, της
βιωσιµότητας και της κοινωνικής συνοχής. ∆εδοµένων των πολιτικών, οικονοµικών
και τεχνολογικών εξελίξεων που συνδέονται µε την παγκοσµιοποίηση, ραγδαίες
κοινωνικές αλλαγές πραγµατοποιούνται, µε συνέπεια τη ριζική αλλαγή των
προσδοκιών της κοινωνίας για το ρόλο των επιχειρήσεων. Το θέµα της συστηµατικής
διαχείρισης της κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις, έχει λάβει µεγάλες
διαστάσεις σε ολόκληρο τον κόσµο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Στην εν λόγω µελέτη, αρχικά, θα γίνει µια εκτενής παρουσίαση των πρωτοβουλιών σε
Παγκόσµιο και Περιφερειακό επίπεδο όσων αφορά την ευθύνη των επιχειρήσεων για
την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ενδεικτικά, σε
Παγκόσµιο επίπεδο θα γίνει παρουσίαση των συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ενώ
έµφαση θα δοθεί στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, συγκεκριµένα στο Σύµφωνο του ΟΗΕ
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (Global Compact). Σε περιφερειακό επίπεδο θα
παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης (Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε το 2001 την Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
και σήµερα βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας σχετικού Σχεδίου Οδηγίας),
Συµβουλίου της Ευρώπης (µέσω Συµβάσεων και κατευθυντήριων γραµµών όπως
είναι ο «Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης», καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα δικαιωµάτων
πολλά από τα οποία συνδέονται µε τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων). Στη
συνέχεια θα παρουσιαστεί ο ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των
εθελοντικών πρωτοβουλιών στη δηµιουργία ενός Παγκόσµιου ∆ικτύου συνεργασίας
µε στόχο τη διάδοση πρακτικών και γενικών κατευθύνσεων συµβατών προς τις αρχές
που διέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ενώ θα διερευνηθεί ο ρόλος των µη
1

κυβερνητικών

οργανώσεων

για

την

καταγγελία

παραβιάσεων

ανθρωπίνων

δικαιωµάτων.

Στη συνέχεια µέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα επιχειρηθεί να
απαντηθεί το ερώτηµα κατά πόσο το διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο το οποίο
καλύπτει την εταιρική κοινωνική ευθύνη καταφέρνει να καλύψει την ανάγκη
συµµόρφωσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων ώστε να µην παραβιάζουν άµεσα αλλά
και έµµεσα τα ανθρώπινα δικαιώµατα µέσα από την επιχειρηµατική τους
δραστηριότητα.

Τέλος για την καλύτερη κατανόηση του ζητήµατος θα διερευνηθεί η κατάσταση της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εν
µέσω οικονοµικής κρίσης µε στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο η ύπαρξη του µη
δεσµευτικού πλαισίου για την υπεύθυνη, µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα
δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι επαρκής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΙΙ. ΤΟΜΕΙΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΙΙ.1. Η Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Η ανάπτυξη της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ή διαφορετικά της
Εταιρικής Υπευθυνότητας, φαίνεται να έχει τις ρίζες της στις κοινωνικές και
οικονοµικές εξελίξεις τη δεκαετία του ’70. Η κρίση του κράτους πρόνοιας επηρέασε
κατά µεγάλο ποσοστό τα εθνικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Οι συνεχείς
παρεµβάσεις των κυβερνήσεων στην οικονοµία σε συνδυασµό µε την αδυναµία
διαχειριστικής ικανότητας των κρατικών υπηρεσιών και τα δηµοσιονοµικά
προβλήµατα των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, επηρέασαν αρνητικά την
οικονοµική ανάπτυξη.

Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στην ευρεία αµφισβήτηση του παραδοσιακού
κράτους πρόνοιας (welfare state) το οποίο κλήθηκε να εκχωρήσει σταδιακά µέρος
των κοινωνικών λειτουργιών του, στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τοµέα και στην
κοινωνία των πολιτών (welfare society)1. Η ανάπτυξη µε τη σειρά της του ιδιωτικού
κερδοσκοπικού τοµέα οδήγησε στην ανάγκη οριοθέτησης των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Ο δηµόσιος διάλογος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ξεκίνησε από το δεύτερο
µισό του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ και µόλις το 1993 στην Ευρώπη εντάσσεται στα
πλαίσια της διαδικασίας εκχώρησης κοινωνικών αρµοδιοτήτων του κράτους στους
φορείς της αγοράς. Πρόκειται για έναν ανοιχτό διάλογο µεταξύ ∆ιεθνών Οργανισµών
(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Ηνωµένα Έθνη, ∆ιεθνής
Οργάνωση Εργασίας, Ευρωπαϊκή Ένωση), Εθνικών Κρατών και των αρµοδίων
υπηρεσιών τους, ∆ιεθνών και Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων, Μη κυβερνητικών
οργανώσεων (επιχειρηµατικές ενώσεις, ενώσεις επαγγελµατιών κ.α.).
1

Καρβούνης Α., Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα,
2004, σελ., 205-325.
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Οι περισσότεροι ορισµοί περιγράφουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως την έννοια
σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές
και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις
επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders)2. Το Παγκόσµιο
Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για την Βιώσιµη Ανάπτυξη ( W.B.C.S.D.) προσεγγίζει την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως τη δέσµευση των επιχειρήσεων να συµβάλλουν στη
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και να προσπαθούν µαζί µε τους εργαζόµενους, τις
οικογένειές τους, την τοπική κοινωνία και την κοινωνία γενικότερα να βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής τους3.

Οι ορισµοί της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ωριµάζουν µαζί µε την διάδοση του
πλαισίου της φύσης και των στοιχείων που παρακινούν τις δραστηριότητες της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι ίδιοι αυτοί ορισµοί σταδιακά εµπλουτίζονται µε
αποτέλεσµα από µία πιο θεσµοθετηµένη και επιβεβληµένη Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη να κινούµαστε προς µια πιο προαιρετική και αυτό-καθοριζόµενη οµάδα
κανονισµών, µε την έµφαση να δίνεται στα ηθικά καθήκοντα της εταιρίας. Από
ζητήµατα στενών, οικονοµικών, τεχνικών και νοµικών απαιτήσεων της εταιρίας,
φτάνουµε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως πυραµίδα οικονοµικών, νοµικών
ηθικών και φιλανθρωπικών προσδοκιών που έχει η κοινωνία από τους οργανισµούς
σε δεδοµένη χρονική στιγµή4.

2

Βλ. COM (2001) 366, Πράσινο Βιβλίο, προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη, 18 Ιουλίου 2001, σελ. 7.

3

Βλ. Holme, L. and R. Watts, “Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense”,
The World Business Council for Sustainable Development, January 2000, σελ. 8.
Group
4
Βλ. Carroll A.B., “A three dimensional conceptual model of Corporate Social Performance”,
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ΙΙ.1.1. Ιστορική αναδροµή
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως όρος είναι σύγχρονος, αλλά ως φιλοσοφία έχει τις
ρίζες τις στα βάθη του χρόνου. Οι ρίζες της βρίσκονται σε αυτό που ονοµάζαµε
χορηγία, φιλανθρωπία, ευεργεσία. Με τη µετάβαση από τη γεωργική στη
βιοµηχανική περίοδο κατά τον 19ο αιώνα, στην Ευρώπη και την Αµερική εξελίχθηκαν
διάφορα κοινωνικά µοντέλα, στο πλαίσιο των οποίων οι επιχειρήσεις εξέφραζαν µε
διαφόρους τρόπους την κοινωνική τους υπευθυνότητα. Με τον ερχοµό του 20ου
αιώνα, την καθιέρωση του νοµικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, οι πολιτικές των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σε
συµβατικές και οργανωτικές δοµές. Μετά το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο επανήλθε
στο προσκήνιο το ζήτηµα των σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας σε
συνάρτηση µε την καθιέρωση ενός επιχειρηµατικού µοντέλου, που λέει ότι
αποκλειστική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή πλούτου για τους µετόχους
τους5.

Σήµερα, γεγονότα όπως η παγκοσµιοποίηση, η απελευθέρωση των αγορών, η ανάγκη
ύπαρξης ελάχιστων κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων των οποίων οι
δραστηριότητες αφορούν µεγαλύτερο αριθµό ατόµων και κρατών, η αύξηση της
ευαισθησίας σε θέµατα προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντός κ.α.
δηµιούργησαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να εντάξουν τη
βιώσιµη ανάπτυξη στον πυρήνα της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.

Για τις σύγχρονες µορφές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ξεκινά να γίνεται λόγος στη
βιβλιογραφία τη δεκαετία του 50’παρόλο που και νωρίτερα υπήρξαν αναφορές στην
εταιρική υπευθυνότητα αλλά περισσότερο στα πλαίσιο της φιλανθρωπίας και του
εθελοντισµού. Η δεκαετία του 50 θεωρείται η απαρχή αυτού που ονοµάζουµε
σύγχρονη εποχή για τον ορισµό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το βιβλίο του
Howard Bowen “Social Responsibility of the businessman”6 ξεχωρίζει αυτήν την

5

Βλ. Post J., Frederick W., Lawrence A., Weber J., Business and Society - Corporate Strategy, Public
Policy, Ethics, McGraw Hill international Editions, USA 1992, p.p 35-45.

6

Βλ. Bowen H., Social Responsibility of the businessman, Harper and brothers, New York, 1953.
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περίοδο και δικαίως ο Bowen θεωρείται από αρκετούς ο πατέρας της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Τις επόµενες δεκαετίες συνεχίστηκαν οι προσπάθειες, από
ακαδηµαϊκούς κυρίως, για τη διατύπωση ενός ορισµού, µε σηµαντικότερους
εκπροσώπους της εποχής τον Davis, Frederick, McGuire, Walton. Η αρθρογραφία
περί ορισµού άρχισε να πολλαπλασιάζεται τις δεκαετίες του 70 όπου και δόθηκαν
πιο συγκεκριµένοι ορισµοί 7.

ΙΙ.1.2. Απόψεις σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Η θεωρία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η απάντηση στην παραδοσιακή
νεοκλασική οικονοµική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία, η κοινωνική ευθύνη αφορά
υποχρέωση ατόµων και όχι επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις, ως οικονοµικές οντότητες,
έχουν ως µοναδική υποχρέωση το κέρδος8.

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εµφανίζεται για πρώτη φορά στη σύγχρονη
βιβλιογραφία µέσα από το βιβλίο του νοµπελίστα-οικονοµολόγου Milton Freidman
“Freedom and Capitalism”. Σύµφωνα µε τον ίδιο, όπως αναφέρει σε άρθρο του στους
New York Times Magazine, η µόνη κοινωνική ευθύνη µιας επιχείρησης είναι η
δηµιουργία κέρδους προς όφελος των ενδιαφεροµένων µερών και των ιδιοκτητών
της. Επίσης υποστηρίζει, στο ίδιο άρθρο, πως το να απαιτείται από τα υψηλόβαθµα
στελέχη να ακολουθούν κοινωνικά υπεύθυνους στόχους µπορεί τελικά να είναι από
µόνο του ανήθικο, διότι τους ζητείται να ξοδέψουν χρήµατα που ουσιαστικά ανήκουν
σε άλλους. Μόνο οι άνθρωποι έχουν ηθικές ευθύνες και όχι τα τεχνητά πρόσωπα
όπως οι εταιρίες9.

7

Βλ. Carroll A. B., “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”, Business
and Society Review, Vol. 38, no. 3, σελ. 291-292.

8

Βλ. Friedman M., “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, in “New York
Times Magazine”, 13th September 1970, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html.
9

Βλ. Friedman M., “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, όπ.π.
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Η παραπάνω άποψη αµφισβητήθηκε όταν άρχισε να υποστηρίζεται πως η επιχείρηση
οφείλει να εργάζεται και να φροντίζει για το κοινό καλό µε τέτοιο τρόπο ώστε να
επέλθει ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων των µετόχων, των εργαζοµένων, των
πελατών, των προµηθευτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εποµένως είναι µια έννοια, σύµφωνα µε την οποία, οι
επιχειρήσεις ενσωµατώνουν, σε εθελοντική βάση, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη. Με άλλα λόγια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περικλείει τους
τρόπους µε τους οποίους τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα
ενσωµατώνονται στις στρατηγικές της εταιρίας, τις ενέργειες δηλαδή που προάγουν
κάποιο κοινωνικό καλό πέρα από τα συµφέροντα της εταιρίας και συµπεριφορές που
προχωρούν πέρα από τη συµµόρφωση προς τους νόµους10. Πρόκειται για
επιχειρήσεις που αποφασίζουν να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες νοµικές
υποχρεώσεις που τις βαρύνουν, όπως αυτές απορρέουν από συλλογικές συµβάσεις, µε
σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Με την
υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους, µπορούν,
σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, να βοηθήσουν στην επίτευξη
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών.

Ένας από τους σοβαρότερους λόγους που συνηγορεί για να στρέψει η επιχείρηση το
ενδιαφέρον της από το οικονοµικό συµφέρον στην ικανοποίηση των κοινωνικών
αναγκών και να αναλαµβάνει κοινωνικές ευθύνες είναι ότι η επιχείρηση αντλεί τη
δύναµη της µέσα από την κοινωνία. Πηγές άντλησης κοινωνικής δύναµης της
επιχείρησης είναι η αναγνώριση, η καταξίωση της κοινής γνώµης, του
καταναλωτικού κοινού. Φαίνεται λοιπόν πως η οικονοµική επιστήµη σήµερα αποκτά
κοινωνικό περιεχόµενο.11
Ωστόσο δεν πρέπει να αναζητούµε έναν µεµονωµένο ορισµό, καθώς τα κοινωνικά
ζητήµατα είναι ιδιαίτερα αµφιλεγόµενα και οι ίδιοι οι ορισµοί σταδιακά
10

Βλ. MacWilliams A. and Siegel D. “Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm
Respective” Academy of Management Review, Vol 26 (1) σελ. 117-127.

11

Βλ. Κουλουγλιώτης Ν., Επιχείρηση και Κοινωνία, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1992, σελ. 58.
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εµπλουτίζονται. Παρά την ποικιλία των ορισµών, ο πλέον διαδεδοµένος και κοινά
αποδεκτός ορισµός βλέπει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ένα κατασκεύασµα που
σχετίζεται µε τέσσερις διαφορετικούς τοµείς ευθύνης στη σχέση εταιριών –
κοινωνίας. Η οικονοµική ευθύνη της επιχείρησης ως µονάδα εµπορικής
δραστηριότητας είναι το πρωταρχικό της µέληµα. Είναι υπεύθυνη για της παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών προς την κοινωνία µε αντάλλαγµα το κέρδος. Στη συνέχεια η
κοινωνία περιµένει από τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν την οικονοµική τους ευθύνη
µέσα σε ένα πλαίσιο νοµικών περιορισµών. Παρόλο που οι παραπάνω τοµείς ευθύνης
της επιχείρησης περιλαµβάνουν ηθικούς κανόνες υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες
οι οποίες δεν προβλέπονται απαραίτητα από τη νοµοθεσία αλλά αποτελούν
προσδοκία των καταναλωτών. Μια σειρά από δραστηριότητες για τις οποίες η
κοινωνία δεν έχει δώσει ξεκάθαρο µήνυµα προς τις επιχειρήσεις είναι η ευθύνη για
φιλανθρωπική και ηθική δράση. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες αποτελούν
επιλογή της επιχείρησης. Αυτές οι τέσσερεις κατηγορίες δραστηριοτήτων αποτελούν
το πλαίσιο των ευθυνών τις οποίες η κοινωνία αναµένει από τις επιχειρήσεις να
υιοθετήσουν.12

Εποµένως από µια πιο θεσµοθετηµένη και επιβεβληµένη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
κινούµαστε προς µια πιο προαιρετική και αυτό-καθοριζόµενη οµάδα κανονισµών µε
την έµφαση να δίνεται στα ηθικά καθήκοντα της εταιρίας. Από ζήτηµα στενών
οικονοµικών, τεχνικών και νοµικών απαιτήσεων της εταιρίας, φτάνουµε στην
εταιρική κοινωνική ευθύνη ως πυραµίδα οικονοµικών, νοµικών ηθικών και
φιλανθρωπικών προσδοκιών που έχει η κοινωνία από τους οργανισµούς σε δεδοµένη
χρονική στιγµή. Εποµένως «Η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µιας
επιχείρησης περικλείει τις οικονοµικές, νοµικές, ηθικές και φιλανθρωπικές
προσδοκίες που έχει η κοινωνία από µια επιχείρηση κάθε χρονική στιγµή 13 .

12

Βλ. Carroll A.B, “A three dimensional conceptual model of Corporate Social Performance, όπ.π.,
σελ. 497-505.

13

Βλ. Carroll A.B, “A three dimensional conceptual model of Corporate Social Performance”, όπ.π.,
σελ. 497-505.
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ΙΙ.1.3.Κατηγορίες Μοντέλων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Σύµφωνα µε τους Philip Kotler και Nancy Lee14 µεταξύ των πρωτοβουλιών για την
εταιρική υπευθυνότητα οι πιο αποτελεσµατικές, ουσιαστικές και πλέον διαδεδοµένες
µεταξύ των εταιριών είναι οι εξής:

Προώθηση σκοπού (Cause Promotion): Η επιχείρηση εξασφαλίζει τα κεφάλαια ή
άλλες εταιρικές πηγές για κάποιο κοινωνικό σκοπό ή για να εξασφαλίσει την
ευαισθητοποίηση γύρω από ένα σκοπό. Η εταιρία µπορεί να είναι ο βασικός
συνεργάτης για αυτή την πρωτοβουλία ή να είναι ένας χορηγός σε µια ήδη
υπάρχουσα πρωτοβουλία.
Μάρκετινγκ σκοπού (Cause-Related Marketing)15 : Η επιχείρηση δεσµεύεται να κάνει
εισφορά ή δωρεά ενός ποσοστού των εσόδων της σε ένα συγκεκριµένο σκοπό,
βασιζόµενη στις πωλήσεις των προϊόντων της. Συνήθως τέτοιες προσφορές αφορούν
στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο κατά την οποία ανακοινώνονται, σε ένα
συγκεκριµένο προïόν και σε µια συγκεκριµένη φιλανθρωπία.

Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Corporate social marketing): Η επιχείρηση υποστηρίζει την
ανάπτυξη ή και την υλοποίηση µιας καµπάνιας, µε στόχο την αλλαγή συµπεριφοράς
που αποσκοπεί στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας, της ασφάλειας, του
περιβάλλοντος, και γενικότερα της κοινωνικής ευηµερίας. Ο στόχος της
πρωτοβουλίας του κοινωνικού µάρκετινγκ είναι η προβολή της κοινωνικής δράσης
της επιχείρησης.

Εταιρική φιλανθρωπία (Corporate Philanthropy): Είναι η προβολή της κοινωνικής
δράσης της επιχείρησης συνήθως µε την προσφορά χρηµάτων σε κάποιο
φιλανθρωπικό οργανισµό/σκοπό. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ίσως η πιο παραδοσιακή
από όλες τις κοινωνικές πρωτοβουλίες.
14

Βλ. Kotler, Ph. & Lee, N., Corporate Social Responsibility – Doing the Most Good for your
Company and your Cause, J. Wiley and Sons, Inc, New Jersey 2004, σελ. 22-25.
15

Βλ. Rajan P. & Menon A., “Cause-related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and
Corporate Philanthropy”, Journal of Marketing, Vol. 52, 1988, σελ. 58-59.
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Κοινοτικός/Εταιρικός Εθελοντισµός (Community Volunteering): Η επιχείρηση
υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους εργαζόµενους, να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο
τους ώστε να υποστηρίξουν τους Οργανισµούς και τους στόχους της τοπικής
κοινωνίας.

Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρηµατικές Πρακτικές (Socially Responsible Business
Practices): Η επιχείρηση υιοθετεί και διεξάγει προαιρετικές επιχειρηµατικές
πρακτικές και επενδύσεις που υποστηρίζουν κοινωνικούς σκοπούς που στοχεύουν
στη βελτίωση της ευηµερίας της κοινότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, σύµφωνα µε τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη µπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες ανεξάρτητα µε το αν επιβάλλεται
από την τοπική κοινωνία καθώς και ανεξάρτητα από το αν όλοι οι συµµετέχοντες
ευνοούνται από τα οφέλη της εφαρµογής των συγκεκριµένων προγραµµάτων16. Οι
τρεις κατηγορίες αναλύονται παρακάτω.

Η Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η οποία άνθισε τη δεκαετία του 80,
συνδυάζει τα κοινωνικά οφέλη µε τους άµεσους στρατηγικούς στόχους µιας
επιχείρησης. Η επιχείρηση πραγµατοποιεί φιλανθρωπίες προς την κοινωνία µε στόχο
την ενισχύσει των µακροπρόθεσµων οικονοµικών της στόχων. Τελικός στόχος
εποµένως παραµένει η µεγιστοποίηση του κέρδους. Η Στρατηγική Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη αντιµετωπίζεται ως επένδυση στη δηµιουργία καλής εικόνας της
επιχείρησης έναντι της κοινωνίας.

Η Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει ως σκοπό, πέρα από την ικανοποίηση των
οικονοµικών και νοµικών υποχρεώσεων στο κοινωνικό σύνολο, να περιλαµβάνει
ενέργειες οι οποίες να αποφεύγουν οποιαδήποτε βλάβης στην κοινωνία είτε
οικονοµική, πνευµατική ή ψυχολογική. Πρακτικά µια επιχείρηση η οποία στηρίζεται

16

Βλ. Lantos, G. P., “The boundaries of strategic corporate social responsibility”, Journal of Consumer
Marketing, Vol 18, σελ. 595-630.
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στην ηθική, αποκτά µεγαλύτερη φερεγγυότητα και δηµιουργεί εικόνα εµπιστοσύνης
έναντι των πελατών, των προµηθευτών, των εργαζοµένων κλπ.

Τέλος µέσω της Ανθρωπιστικής/Αλτρουιστικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η
επιχείρηση δεν αποσκοπεί µόνο στην αποφυγή δηµιουργίας κοινωνικής βλάβης αλλά
ενισχύει τις προσπάθειες βελτίωσης και εξάλειψης των κοινωνικών προβληµάτων
όπως χαµηλό βιοτικό επίπεδο, ναρκωτικά, εγκληµατικότητα, έλλειψη παιδείας. Τα
παραπάνω συµβάλλουν στην ύπαρξη κοινωνικής ανισότητας και υποβαθµίζουν τους
όρους ζωής. Η ανθρωπιστική εταιρική κοινωνική ευθύνη περιλαµβάνει ενέργειες και
πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, δωρεές, συµµετοχή σε προγράµµατα
εύρεσης εργασίας για µακροχρόνια ανέργους καθώς και άλλες δραστηριότητες που
αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων και των συνθηκών ζωής.

ΙΙ.1.4 Η Θεωρία των Ενδιαφερόµενων Μερών
Άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η
θεωρία των ενδιαφερόµενων µερών17. Αρχικά, για την κατανόηση της έννοιας της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συνάρτηση µε τη θεωρία των ενδιαφερόµενων
µερών θα πρέπει να γίνει η εξής διάκριση. Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, από τη µία πλευρά υπάρχουν οι shareholders, οι µέτοχοι, ή
διαφορετικά οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι κρατούν τους τίτλους ιδιοκτησίας. Από την άλλη
πλευρά, βρίσκονται οι stakeholders, οι εµπλεκόµενοι στη λειτουργία µιας
επιχείρησης, χωρίς να αποτελούν οι ίδιοι συστατικά µέλη της, όµως λόγω της
εµπλοκής τους στη δεδοµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, τα συµφέροντά τους
διακυβεύονται ή τα δικαιώµατά τους αναµιγνύονται ή τελικά συµµετέχουν σε
σηµαντικό βαθµό στην οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα.

Η θεωρία των ενδιαφερόµενων µερών στηρίζεται στην τάση µεταβολής από την
αρχή της µεγιστοποίησης του κέρδους η οποία στηρίζεται στην επιδίωξη της
εξυπηρέτησης του συµφέροντος των µετόχων ως υποχρέωση της διοίκησης της
εταιρίας, στην αντίθετη τάση η οποία αναγνωρίζει την εταιρία ως θεσµό που
17

Βλ. E. Freeman, Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984, σελ. 1-2.
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συνδέεται µε ένα δηµόσιο σκοπό κοινωνικού χαρακτήρα και που επιτάσσει στην
εταιρία κατά τη δραστηριοποίηση της να λαµβάνει υπόψη και την εξυπηρέτηση
άλλων συµφερόντων πέρα από αυτά των µετόχων18.

Σκοπός της διοίκησης της εταιρίας δεν είναι αποκλειστικά η εξυπηρέτηση του
συµφέροντος των µετόχων αλλά και άλλων φορέων κυρίως των εργαζοµένων. Η
εταιρία θα πρέπει να λειτουργεί προς το συµφέρον της κοινωνίας, προς την οποία
εκδηλώνονται τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα της δραστηριότητας της και στην
οποία τελικά ανήκει η επιχείρηση. Η αρχή της µεγιστοποίησης του κέρδους µπορεί να
λάβει µια περισσότερο κοινωνική µορφή, εάν ως κέρδος θεωρηθεί όχι µόνο το
οικονοµικό όφελος των µετόχων, αλλά τα γενικότερα οφέλη που αποκοµίζουν και οι
λοιποί

παράγοντες,

οι

οποίοι

εµπλέκονται

στην

άσκηση

της

εταιρικής

δραστηριότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η λειτουργία της επιχείρησης καθίσταται
περισσότερο αποτελεσµατική. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, τη θεωρία των
εµπλεκόµενων στη λειτουργία της παραγόντων (stakeholder theory), η επιχείρηση
εκλαµβάνεται ως ένας κοινωνικός οργανισµός, µε κοινωνικές ευθύνες, ο οποίος
ενεργεί και λειτουργεί µε βάση το εταιρικό συµφέρον, που έχει δηµόσιο χαρακτήρα,
µε την έννοια ότι περιλαµβάνει επιµέρους συµφέροντα διαφόρων παραγόντων χωρίς
όµως να ταυτίζεται µε το άθροισµα αυτών των παραγόντων19.

Οι δράσεις της επιχείρησης, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας, επηρεάζουν
διαφορετικές οµάδες της κοινωνίας οι οποίες από τη µεριά τους επηρεάζουν τη
δραστηριότητα της επιχείρησης. Η ιεράρχηση των ενδιαφερόµενων οµάδων διαφέρει
από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα µε τον κλάδο, την περιοχή δραστηριότητας
και το µέγεθος της επιχείρησης. Ας δούµε λοιπόν ποιά είναι συνήθως τα
ενδιαφερόµενα µέρη µιας επιχείρησης και µε ποιο τρόπο επηρεάζουν τη
δραστηριότητα της. Οι κυριότερες οµάδες ενδιαφερόµενων µερών είναι οι

18

Βλ. Thomas Donaldson and Lee E. Preston, “The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts,
Evidence, and Implications”, Academy of Management Review, Vol 20 (1), 1995, σελ.68-69.

19

Βλ. Σπήλιου Α. Μούζουλα, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ∆ιεθνής εµπειρία, Ελληνική πραγµατικότητα,
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 205-264.
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εργαζόµενοι, η τοπική κοινότητα, οι προµηθευτές, οι πελάτες, οι µη κυβερνητικοί
οργανισµοί και η αγορά.

Σε επίπεδο εργαζοµένων η επιχείρηση ως οικονοµική αλλά και κοινωνική οντότητα
οφείλει να προωθεί ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζοµένους ανεξαρτήτως φίλου,
εθνικότητας κ.α. καθώς και να προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης των προσόντων και
των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού της επιχείρησης. Ακόµη η επιχείρηση
οφείλει να διασφαλίζει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόµενους
καθώς και ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Όντας αναπόσπαστο ενεργό µέλος
της κοινότητας µέσα στην οποία λειτουργεί, η επιχείρηση οφείλει να συµβάλει στην
τοπική κοινότητα µε δράσεις όπως είναι η δηµιουργία θέσεων εργασίας και η
οικονοµική ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσµού της τοπικής
κοινότητας µέσα από

δράσεις που αναφέρονται στην εκπαίδευση, υγεία και

περίθαλψη αλλά και µε την ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων της επιχείρησης σε
τοπικά εθελοντικά προγράµµατα20.

Στο πλαίσιο των προµηθευτών τους, οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις οφείλουν
να ενθαρρύνουν τους προµηθευτές τους καθώς και άλλους επιχειρηµατικούς τους
συνεργάτες, να εφαρµόζουν και αυτοί βασικούς κανόνες κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ευθύνης. Ακόµη ο ρόλος των πελατών της επιχείρησης θεωρείται
καθοριστικός καθώς µπορούν να αποτελέσουν ισχυρό µοχλό πίεσης για την
εφαρµογή εκ µέρους των επιχειρήσεων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε δράσεις των επιχειρήσεων όπως είναι η διασφάλιση της
πρόσβασης των καταναλωτών σε υπεύθυνες πληροφορίες που έχουν σχέση µε τα
προϊόντα, τον τρόπο παραγωγής κ.α., η εξυπηρέτηση των πελατών µετά την πώληση
καθώς και άλλες ενέργειες21.

Καθοριστική είναι επίσης η σχέση της επιχείρησης µε τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις µέσω της δηµιουργίας συµπράξεων για έναν κοινό στόχο. Η δηµιουργία
20

Βλ. Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, Αθήνα, 2008, σελ. 5-8.
21

Ibid σελ. 5-8.
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συνεργιών µε διαφάνεια και συνεχή διάλογο αποτελεί επένδυση στην αξιοπιστία και
την αµοιβαία εµπιστοσύνη, ενώ καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για παραγωγή λύσεων
που θα επιφέρουν οφέλη σε όλους.

Τέλος η αγορά αποτελεί ένα δείκτη του κατά πόσο έχουν ενσωµατωθεί κοινωνικά,
ηθικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα στη βασική οργανωτική δοµή της επιχείρησης
καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η δέσµευση προς τον πελάτη αφορά τη
σωστή παραγωγή, διάθεση και προώθηση των προϊόντων µε τρόπο δεοντολογικό και
φιλικό προς το περιβάλλον, τη διάθεση ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών, την
υιοθέτηση εµπορικών δράσεων για κοινωνικούς σκοπούς, την σωστή τιµολόγηση, τη
διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων µε τους πελάτες κ.α.22

Το δόγµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ισχυρίζεται ότι οι επιχειρήσεις είναι
περιτριγυρισµένες από διάφορες οµάδες ενδιαφερόντων, οι οποίες αποζητούν την
πρόσβαση στους πόρους αυτών. Η επιχείρηση καλείται να προσπαθεί ταυτόχρονα για
χαµηλότερες τιµές, καλά κατασκευασµένα προϊόντα, δίκαιους µισθούς, καθαρές και
ασφαλείς εργοστασιακές εγκαταστάσεις, έλεγχο της µόλυνσης, φιλανθρωπικές
εισφορές, εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ πρέπει να µοιράζει δίκαια µερίσµατα
στους µετόχους. Από την πλευρά τους, οι εργαζόµενοι ενδιαφέρονται για κατάλληλη
και ενδιαφέρουσα απασχόληση, εξασφαλισµένη εργασία, δίκαιη µισθολογική
αντιµετώπιση, ευκαιρίες προαγωγής και µετεκπαίδευσης, επιµόρφωση, παιδεία,
συµµετοχή στα κέρδη, δικαίωµα συναποφάσεως, και πρόσθετες παροχές. Οι
καταναλωτές ζητούν ποιότητα προϊόντων, καλούς όρους συναλλαγών, service,
πρόσθετες χρησιµότητες, υψηλό επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι προµηθευτές
ενδιαφέρονται για εξασφαλισµένη και διαρκή ζήτηση, έγκαιρη και χωρίς
καθυστερήσεις εξόφληση των υποχρεώσεων, εύλογους χρόνους παραδόσεων και
υψηλό επίπεδο χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Οι µέτοχοι – κεφαλαιούχοι
επιδιώκουν εξασφάλιση ικανοποιητικού µερίσµατος, συµµετοχή στη διοίκηση,
απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων τους και διαφάνεια. Τέλος, το κοινωνικό
σύνολο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην προστασία του περιβάλλοντος, στη
βελτίωση της λειτουργίας των αστικών κέντρων, στη δίκαιη κατανοµή των
22

Ibid σελ. 5-8.
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φορολογικών βαρών, στον εξασφαλισµένο εφοδιασµό µε αγαθά και ενέργεια µε
ταυτόχρονη χρησιµοποίηση µεθόδων εξοικονόµησης πρώτων υλών και ενέργειας,
στη συµβολή στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων και στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.

ΙΙ.2. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Στην παρούσα µελέτη για την ανάλυση του όρου ανθρώπινα δικαιώµατα, θα
επικεντρωθούµε στην ανάλυση της ∆ιεθνούς Προστασίας των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. Η ∆ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περιλαµβάνει το
σύνολο των κανόνων δικαίου που αναγνωρίζουν, προσδιορίζουν και κατοχυρώνουν
τα δικαιώµατα του ανθρώπου ενώ συγχρόνως προβλέπουν και θεσµοθετούν διεθνείς
µηχανισµούς ελέγχου και προστασίας (όργανα και διαδικασίες) για τη διασφάλιση,
την υλοποίηση στην πράξη, τον σεβασµό, την πρόληψη των προσβολών και την
προστασία των δικαιωµάτων αυτών.23

Ο «ακρογωνιαίος λίθος» στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε
παγκόσµιο επίπεδο είναι η Οικουµενική ∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του
194824. Το κείµενο της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης έχει θέσει τις βάσεις για το σκοπό
και το περιεχόµενο των δύο πολύ σηµαντικών κειµένων που θέτουν τις προϋποθέσεις
σε παγκόσµιο επίπεδο για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το
Σύµφωνο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα Ατοµικά και Πολιτικά
∆ικαιώµατα, το Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
∆ικαιώµατα

και

τα

προαιρετικά

Πρωτόκολλα

αυτών.

Τα

δύο

Σύµφωνα

περιλαµβάνουν έναν πλήρη κατάλογο προστασίας σε παγκόσµιο επίπεδο.
23

Βλ. Ρούκουνας Ε., ∆ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για
τα δικαιώµατα του ανθρώπου, εκδ. βιβλιοπωλείον ΕΣΤΙΑ, Αθήνα, 1995, σελ. 9.

24

Με την Οικουµενική ∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ο∆∆Α), ο άνθρωπος καθίσταται
υποκείµενο του διεθνούς δικαίου ως άµεσος φορές των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σε διεθνές
επίπεδο. Η Ο∆∆Α απευθύνεται στα κράτη, στα κρατικά όργανα και σε όλη τη διεθνή κοινότητα
ζητώντας το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τη συνεργασία των κρατών για την
καλύτερη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της. Βλ. Νάσκου-Περράκη Π., Μηχανισµοί Προστασίας
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ∆ιεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Σάκκουλα, ΑθήναΚοµοτηνή, 2008, σελ. 80.
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Παράλληλα µε τα δύο αυτά διεθνή κείµενα υπάρχει και µια πληθώρα άλλων κειµένων
που αφορούν στην προστασία συγκεκριµένων δικαιωµάτων όπως η Σύµβαση κατά
των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων απάνθρωπης και εξευτελιστικής µεταχείρισης
η τιµωρίας του 1984, η Σύµβαση για την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης εναντίον
των γυναικών του 1979 κ.α.

Συµβάσεις που αφορούν την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου
υιοθετήθηκαν και σε περιφερειακό επίπεδο. Σε επίπεδο Ευρώπης, τα δικαιώµατα του
ανθρώπου προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση δικαιωµάτων του ανθρώπου
του 1950 και τα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής25 καθώς και από τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτης του 196126. Σε επίπεδο Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών,
Αφρικανικής Ένωσης και Οργανισµού Αραβικών κρατών, έχουµε την Αµερικανική
Σύµβαση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα του 1969, τον Αφρικανικό χάρτη για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ανθρώπου του 1981 και τον Αραβικό
Χάρτη των δικαιωµάτων του ανθρώπου του 2006 αντίστοιχα27.

Σε επίπεδο ελέγχου εφαρµογής των συνθηκών οι διεθνείς µηχανισµοί ελέγχου,
λειτουργούν από όργανα του ΟΗΕ που έχουν την αρµοδιότητα να αναλαµβάνουν
ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η
Γενική Συνέλευση, το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο, το Συµβούλιο
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η Επιτροπή για το καθεστώς των γυναικών και το
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης. Μια δεύτερη
κατηγορία οργάνων, ιδρύθηκαν δυνάµει ειδικών διεθνών συµβάσεων όπως είναι οι
Επιτροπές των δύο ∆ιεθνών Συµφώνων των Ηνωµένων Εθνών του 1966, η Επιτροπή
25

Βλ. Περράκης Σ., ∆ιαστάσεις της ∆ιεθνούς Προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τ. Α., β’
έκδοση, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 2003, σελ. 78-80.
26

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, µετά την αναθεώρηση του το 1996, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα
δικαιωµάτων, που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: προστασία της απασχόλησης, κοινωνική
προστασία για το σύνολο του πληθυσµού και ειδική προστασία εκτός του περιβάλλοντος εργασίας.
Προβλέπεται επίσης ένα σύστηµα ελέγχου της τήρησης του χάρτη το οποίο βασίζεται στην υποβολή
εκθέσεων από τα Συµβαλλόµενα µέρη για την εφαρµογή του χάρτη που µπορεί να καταλήξει στο να
απευθυνθούν «συστάσεις» στο κράτος-παραβάτη. Βλ. Αµίτση Γ. (επιµ.), Ευρωπαϊκός Κοινωνικός
Χάρτης – το θεσµικό πλαίσιο, εκδόσεις Παπαζήση, (ελληνική έκδοση). Αθήνα, 1999, σελ. 15-17.
27

Βλ. Νάσκου-Περράκη Π., Μηχανισµοί Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ∆ιεθνείς πράξεις,
θεωρία και πρακτική, οπ.π., σελ. 443-513.
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κατά των βασανιστηρίων, η Επιτροπή για την προστασία του παιδιού κ.α. Εκτός από
τα παραπάνω όργανα για την προαγωγή και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων υπάρχουν και τέσσερις διεθνείς µεσολαβητές: Ο Επίτροπος των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο Ύπατος Αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ο Ύπατος Αρµοστής για τις µειονότητες του
Οργανισµού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, ο Επίτροπος
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης και ο Μεσολαβητής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πράξεις των οργάνων της. Σε εθνικό επίπεδο επιπλέον,
σε όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης λειτουργούν Εθνικές Επιτροπές Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων ή Μεσολαβητές Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (πχ. Συνήγορος του
Πολίτη). Υπάρχουν επίσης µη κυβερνητικές οργανώσεις που αποσκοπούν τόσο στην
επισήµανση και στη διαπίστωση παραβιάσεων όσο και στην προώθηση της διεθνούς
ή εσωτερικής νοµοθεσίας για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων28.
Ωστόσο η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκπληρώνεται
πρωτίστως από τους κανόνες του εσωτερικού δικαίου κάθε κράτους (Σύνταγµα, νόµοι
κ.α.). Η διεθνής προστασία που παρέχεται από τους κανόνες του δηµόσιου διεθνούς
δικαίου είναι επικουρική. Κατά συνέπεια η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων είναι κατά κύριο λόγο και πρωταρχικά εθνική υπόθεση.

∆ιαπιστώνουµε εποµένως πως οι διεθνείς πράξεις, τα όργανα ελέγχου εφαρµογής
αυτών, οι κανόνες δικαίου στο εσωτερικό των χωρών αλλά και το πλήθος των µη
κυβερνητικών

οργανώσεων,

συνθέτουν

ένα

σύστηµα

συνεχούς

στενότερης

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε παγκόσµιο και περιφερειακό επίπεδο.
Όπως προκύπτει από τις Συνθήκες, τα ανθρώπινων δικαιώµατα, πολιτικά,
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά είναι αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώµενα,
αλληλένδετα, οικουµενικά και ίσης σηµασίας για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου29.
Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν τριών ειδών υποχρεώσεις για τα κράτη. Η
υποχρέωση για σεβασµό, για προστασία και για εφαρµογή. Η αποτυχία της
28

Βλ. Περράκης Σ., ∆ιαστάσεις της ∆ιεθνούς Προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, οπ.π.,
σελ.70-74.
29

Βλ. UN doc. E/CN.4/1987/17, “The Limburn Principles on the Implementation of the International
Covenant on Economic Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, Vol. 9, 1987, σελ. 122–
135.
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εκπλήρωσης οποιασδήποτε από αυτές τις υποχρεώσεις αποτελεί παραβίαση των
δικαιωµάτων30. Βέβαια η οικουµενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γίνεται
συχνά αντικείµενο κριτικής παρόλο που όλο και περισσότερες χώρες δεσµεύονται
από τις διατάξεις των συνθηκών και συµµορφώνονται προς αυτές. Η διαµάχη αφορά
κυρίως στο κατά πόσο τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαίωµα υπερισχύουν των
ατοµικών και πολιτικών. Συχνά η παραπάνω αντίληψη, χρησιµοποιείται από
καταπιεστικά καθεστώτα που ενώ ισχυρίζονται πως προωθούν την οικονοµική
ευηµερία των πολιτών, παραβιάζουν βασικά ατοµικά και πολιτικά τους δικαιώµατα31.
Κατά πολλούς, κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις οι
οποίες για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους σε χώρες υπό ανάπτυξη, όπου
υπάρχει ιστορικό προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χρησιµοποιούν τη
δικαιολογία της προώθησης της ευηµερίας των πολιτών µέσω της προώθησης των
οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους. Στην πραγµατικότητα πολλά
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα στη ζωή και την ελευθερία της
έκφρασης, παραµερίζονται32.
30

Βλ. “The Maastricht Guidelines on Violations of Economic Social and Cultural Rights”, Human
Rights Quarterly, Vol. 20, 1998, σελ.691-704.
31

Βλ. Alston Ph., Steiner H., International Human Rights in the Context, Oxford University Press,
2000, σελ. 268.

32

Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του 2011 της ∆ιεθνούς Αµνηστίας πολλά είναι τα παραδείγµατα
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων παγκοσµίως. Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω
περιπτώσεις. Η Αµερική παραµένει µια επικίνδυνη περιοχή για αυτούς που δουλεύουν στα ΜΜΕ.
Μόνο η Ασία κατέγραψε περισσότερες δολοφονίες δηµοσιογράφων το 2010. Σχεδόν 400 εργαζόµενοι
των µέσων ενηµέρωσης απειλήθηκαν ή δέχτηκαν επίθεση και τουλάχιστον 13 δολοφονήθηκαν από
αγνώστου ταυτότητας επιτιθέµενους. Περισσότερο από το ήµισυ αυτών των θανάτων έλαβαν χώρα στο
Μεξικό, και στη συνέχεια στην Ονδούρα, την Κολοµβία και τη Βραζιλία Σε πολλές περιπτώσεις,
θεωρήθηκε ότι αυτοί που σκοτώθηκαν, βρέθηκαν στο στόχαστρο, λόγω των προσπαθειών τους να
ξεσκεπάσουν τη διαφθορά ή να φέρουν στο φως τις διασυνδέσεις, µεταξύ των ανώτερων
αξιωµατούχων και των εγκληµατικών κυκλωµάτων.
Στη Νότια Αφρική, αναφέρθηκαν πολυάριθµες υποθέσεις βασανισµών και κακοποίησης από την
αστυνοµία, πολλές από τις οποίες ερευνήθηκαν από την Ανεξάρτητη ∆ιεύθυνση Παραπόνων. Μεταξύ
των µεθόδων που καταγράφηκαν ήταν ξυλοδαρµοί, ηλεκτροσόκ, πνιγµοί και απειλές θανάτου.
Η Μ. Βρετανία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για τους ισχυρισµούς ότι οι κρατικοί φορείς είχαν
συµµετάσχει στην παράδοση, µυστική κράτηση ή/και τα βασανιστήρια και άλλες µορφές
κακοµεταχείρισης αρκετών κρατουµένων στο εξωτερικό. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επισκέφθηκε δύο µυστικές εγκαταστάσεις φυλακών στη
Λιθουανία, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ποινική έρευνα, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία των
εγκαταστάσεων, αν και υπήρχαν ανησυχίες ότι η παρούσα έρευνα θα ολοκληρωνόταν πρόωρα. Στην
Ιταλία, το εφετείο υπεραµύνθηκε των πρώτων και µοναδικών, µέχρι σήµερα, καταδικαστικών
αποφάσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σε σχέση µε τα προγράµµατα παράδοσης
και µυστικής κράτησης. Είκοσι πέντε άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων είκοσι δύο πρακτόρων της CIA,
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ΙΙ.3. Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Ο όρος Μη Κυβερνητική Οργάνωση καλύπτει µια τεράστια ποικιλία φορέων, από
ενώσεις εθελοντών, φιλανθρωπικά σωµατεία και αναπτυξιακούς οργανισµούς, µέχρι
κινήµατα για την προάσπιση της ειρήνης της παγκόσµιας ασφάλειας του
περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μια µη κυβερνητική Οργάνωση
µπορεί να είναι µια µη κερδοσκοπική, εθελοντική οργάνωση που παρέχει
ανθρωπιστικές ή αναπτυξιακές υπηρεσίες είτε στα µέλη της είτε σε άλλους
ανθρώπους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις εποµένως είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, οι
οποίοι ποικίλουν σε µέγεθος και αποστολή, είναι ανεξάρτητοι από κυβερνήσεις και
έχουν πρωταρχικά κυρίως ανθρωπιστικό ή συνεργατικό παρά οικονοµικό ή άλλο
αντικείµενο. Η µη κυβερνητική οργάνωση ορίζεται από τα Ηνωµένα Έθνη ως µια µη
κερδοσκοπική οντότητα της οποίας τα µέλη είναι πολίτες µίας ή περισσότερων
χωρών και της οποίας οι δραστηριότητες καθορίζονται από τη συλλογική απόφαση
των µελών της σε απάντηση στις ανάγκες των µελών µίας ή και περισσότερων
κοινωνιών µε την οποία η οργάνωση συνεργάζεται. Πιο συγκεκριµένα αυτού του
είδους οι οργανισµοί δεσµεύονται στην προώθηση µέσω κινητοποιήσεων και
ενηµέρωσης σκοπών, όπως είναι η ειρήνη, η ανάπτυξη, η οικονοµική και κοινωνική
δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η οικολογική ισορροπία κ.α33.

ενός αµερικανικού στρατιωτικού υπαλλήλου, καθώς και δύο ιταλών µυστικών πρακτόρων,
καταδικάστηκαν για τη συµµετοχή τους στην απαγωγή ενός αιγύπτιου υπηκόου από ένα δρόµο του
Μιλάνου. Ο τελευταίος στη συνέχεια µεταφέρθηκε παράνοµα από τη CIA, από την Ιταλία στην
Αίγυπτο, όπου κρατήθηκε µυστικά και βασανίστηκε. Αξιώσεις της ιταλικής κυβέρνησης περί
«κρατικού απορρήτου», όµως, είχαν ως αποτέλεσµα την απόσυρση των καταγγελιών κατά πέντε
υψηλόβαθµων ιταλών αξιωµατούχων της υπηρεσίας πληροφοριών. Βλ. ∆ιεθνής Αµνηστία, Ετήσια
Έκθεση 2011, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανά τον κόσµο, δηµοσιογραφικό υλικό,
διαθέσιµο
σε:
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2011/05/AIR2011-Press-PackGreek.pdf.
33
Βλ. Claiborne N., Non-Governmental Organizations in Roth W., Briar-Lawson K., Globalization,
Social justice and the helping professions, State University of New York Press, Albany NY 2011, σελ.
89.
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Στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών34, σχεδόν όλα τα είδη ιδιωτικών
οργανώσεων µπορούν να αναγνωριστούν ως µη κυβερνητικές οργανώσεις, αρκεί να
µην ελέγχονται από την κυβέρνηση, να µην επιδιώκουν να καταλάβουν την εξουσία,
να µην είναι κερδοσκοπικές ή εγκληµατικές35.

Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διεθνή νοµική
υπόσταση, στηρίζονται στη νοµιµοποίηση που τους παρέχει η οικουµενική διάσταση
της δράσης τους. Συµµετέχουν σε διεθνείς διακυβερνητικές διασκέψεις και σε
ορισµένες περιπτώσεις έχουν συµβάλει καθοριστικά στη διάδοση και την εφαρµογή
παγκοσµίων κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την προστασία του
περιβάλλοντος, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την καταπολέµηση της φτώχειας και την
εξάλειψη της βίας. Συχνά οι κυβερνήσεις δραστηριοποιούνται και συνεργάζονται για
την αντιµετώπιση προβληµάτων που αναδεικνύουν οι ίδιες οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις36.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ουσιαστική είναι η συνεισφορά των µη κυβερνητικών
οργανώσεων στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω των µηχανισµών
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε παγκόσµιο και περιφερειακό επίπεδο.
Συγκεκριµένα, στα πλαίσια του δικαιώµατος της ατοµικής προσφυγής, παρέχεται το
δικαίωµα σε οργανώσεις να καταθέσουν αναφορά ενώπιων του Συµβουλίου
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σε περιπτώσεις που
θα διαπιστωθεί παραβίαση σε χώρα µέλος του οργανισµού. Οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις συνεργάζονται µε ειδικευµένες και µη οργανώσεις σε παγκόσµιο και
περιφερειακό επίπεδο µε σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς
και µε τον Επίτροπο για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου στην προσπάθεια του
παραπάνω να αναπτύξει και να ενισχύσει την προστασία των δικαιωµάτων του
34

Το 1948 ο ΟΗΕ κατάρτισε µια λίστα 48 µη κυβερνητικών οργανώσεων επιφορτισµένων µε τη
συνεργασία και την παροχή συµβουλών στο Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του ΟΗΕ
(ECOSOC) µέχρι το 2005 στην ίδια λίστα είχαν καταγραφεί 2.613 οργανώσεις, µε διαφορετικό βαθµό
συµµετοχής και πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων του ΟΗΕ.

35

Βλ. Φραγκονικολόπουλος Χ., Ο παγκόσµιος ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων – δυναµική και
αδυναµίες στην παγκόσµια διακυβέρνηση, εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2007, σελ. 37-40.

36

Ibid σελ. 54.
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ανθρώπου σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις. Ακόµη, κατά τη διαδικασία εξέτασης
ατοµικών αναφορών από τις επιτροπές των ∆ιεθνών Συµβάσεων δίνεται η
δυνατότητα σε µη κυβερνητικές οργανώσεις να καταθέτουν αναφορές που αφορούν
παραβιάσεις δικαιωµάτων37. Τέλος, ενεργός είναι ο ρόλος τους και κατά την εξέταση
των εκθέσεων που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα κράτη µέρη στις Επιτροπές
των ∆ιεθνών Συµβάσεων, όπου κάτι τέτοιο προβλέπεται38. Κατά την υποβολή των
εκθέσεων, όπου οι χώρες µέρη αναφέρουν κάθε δικαστικό, διοικητικό, νοµοθετικό
και άλλο µέτρο που λαµβάνουν, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τη Σύµβαση, οι
µη κυβερνητικές οργανώσεις, συχνά υποβάλλουν «εναλλακτικές εκθέσεις» για την
πραγµατική κατάσταση στις χώρες µέρη.

Ο ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων δεν εξαντλείται µόνο στη διαπίστωση
παραβιάσεων από χώρες µέλη των συµβάσεων αλλά και κατά το προπαρασκευαστικό
στάδιο της διαδικασίας σύναψης διεθνών συνθηκών. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις
συµµετέχουν στο διάλογο ο οποίος προηγείται της υιοθέτησης διεθνών συµβάσεων
για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των µη
κυβερνητικών οργανώσεων είναι το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης. Η
παγκοσµιοποίηση διαµορφώνει µια νέα οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα µε
πολλές διαµάχες γύρω από τις οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές της συνέπειες.
Στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται για τίποτε περισσότερο από µια διάχυση των
κεφαλαίων σε ένα διεθνές επίπεδο, αύξηση της κινητικότητας του εµπορίου µε στόχο
37

Η Επιτροπή του Συµφώνου του ΟΗΕ για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα δεν δέχεται
αναφορές που προέρχονται από οργανώσεις ή ΜΚΟ σε αντίθεση µε άλλες Επιτροπές άλλων ∆ιεθνών
Συµβάσεων, βάση του άρθρου 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Συµφώνου.

38

Η επιτροπή της σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών
(CEDAW), κατά την εξέταση αναφορών για περιπτώσεις παραβιάσεων της συνθήκης, λαµβάνει υπόψη
της όλα τα έγγραφα στοιχεία και πληροφορίες που διαβιβάζουν, µεταξύ άλλων, και οι ΜΚΟ.
Χαρακτηριστικές είναι οι υποθέσεις Şahide Goekce and Fatma Yildirim κατά Αυστρίας. Πρόκειται για
υποθέσεις κακοποίησης και δολοφονίας γυναικών από τους συζύγους τους. Και οι δύο υποθέσεις
κατατέθηκαν στην Επιτροπή της Σύµβασης, µετά από αναφορά ΜΚΟ κατά της βίας των γυναικών της
Αυστρίας . Η απόφαση της Επιτροπής της CEDAW έκρινε πως η χώρα απέτυχε να προστατεύσει τις
δύο γυναίκες ενώ απέτυχε να εφαρµόσει τις διατάξεις της Σύµβασης για την Εξάλειψη όλων των
µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών. Βλ. Communication CEDAW/C/39/D/5/2005 και
Communication CEDAW/C/39/D/6/2005.
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την οικονοµική ανάπτυξη αλλά παράλληλα αποτελεί µία απειλή για την κοινωνική
συνοχή, την κοινωνική πολιτική, την υγεία και το περιβάλλον. Η ανάπτυξη των
πολυεθνικών εταιριών µπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους κυριότερους παράγοντες
που οδήγησαν στην αύξηση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
παγκοσµίως. Ένας µεγάλος αριθµός οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
δικαιωµάτων όπως το δικαίωµα στην τροφή, στην εργασία, στην εκπαίδευση, και
στην ιατρική περίθαλψη έχουν ήδη ή θα επηρεαστούν στο µέλλον από την
παγκοσµιοποίηση. Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης µπορεί να τονώσει γνωστά
φαινόµενα όπως η εµπορία γυναικών και παιδιών αλλά και σύγχρονες µορφές
δουλείας κυρίως σε φτωχές περιοχές του κόσµου. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις
δεν έχουν από µόνες τους την οικονοµική και την πολιτική δύναµη να επηρεάσουν
κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρίες και διεθνείς οργανισµούς για την ορθότητα των
θέσεων τους, έχουν όµως ένα σηµαντικό εργαλείο, την δυνατότητα δηµοσιοποίησης
παραβιάσεων τη δυνατότητα δηλαδή να παρέχουν πληροφορίες και ισχυρισµούς για
παραβιάσεις39.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΙΙΙ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Κώδικες και πρότυπα που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχουν εισαχθεί
σε παγκόσµιο και σε περιφερειακό επίπεδο µέσω διαφόρων θεσµών, οι οποίοι
αναλύονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Τέτοιοι θεσµοί είναι οι Κατευθυντήριες
Γραµµές του Ο.Ο.Σ.Α. για τις πολυεθνικές εταιρίες του 1976, η Πρωτοβουλία Global
Compact του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών του 2000 και η «Πράσινη Βίβλος» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εταιρική

39

Βλ. Baehr P., Non-Governmental Human Rights Organizations in International Relations, Palgrave
Macmillan, 2009, σελ. 99-101.
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Κοινωνική Ευθύνη του 2003. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες τονίζουν την ολοένα και
µεγαλύτερη σηµασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη νέα τάξη πραγµάτων,
όπου το κράτος δεν είναι ο αποκλειστικός ρυθµιστής των διαφόρων οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε παγκόσµιο επίπεδο είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε
το σύστηµα προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε παγκόσµιο επίπεδο, ένα
σύστηµα το οποίο έχει αφετηρία την Οικουµενική διακήρυξη των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και επεκτείνεται σε µία σειρά από
άλλες ∆ιεθνείς Συµβάσεις που κύριο στόχο έχουν την όσο το δυνατόν
ουσιαστικότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

ΙΙΙ.1. Οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις και η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου
Αφετηρία οποιασδήποτε συζήτησης περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί η
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών (Ο.Η.Ε) που υιοθετήθηκε το 1948 και αποτέλεσε τη βάση πολλών
συνταγµάτων ανά τον κόσµο εφόσον προσδιορίζει ευρέως τα ανθρώπινα δικαιώµατα
σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, η ∆ιακήρυξη

αποσαφηνίζει ορισµένα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, ζωτικής σηµασίας για όλα
τα έθνη. Κάποια από αυτά είναι η ασφάλεια του ατόµου, η ελευθερία, η απαγόρευση
των βασανιστηρίων, ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής κ.α. Η µητρότητα και η παιδική
ηλικία τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας.

Στην προσπάθεια για ουσιαστικότερη

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την κάλυψη όσο το δυνατόν
περισσότερων τοµέων προστασίας, υιοθετήθηκε µια σειρά από ∆ιεθνείς Συµβάσεις η
αξία των οποίων είναι αδιαµφισβήτητη. Στο κείµενο του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα του 196640, γίνεται λόγος, µεταξύ άλλων, για την
υποχρέωση των κρατών, χωρίς τη δυνατότητα εφαρµογής καµίας µορφής διάκριση

40

Υιοθετήθηκε το 1966 και τέθηκε σε ισχύ 23 Μαρτίου του 1976. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από 167
χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1997 µε το Ν.2462/97.
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και χωρίς να επιτρέπεται καµία παρέκκλιση41, να εξασφαλίζουν το δικαίωµα στη ζωή
(άρθρο 6), την απαγόρευση των βασανιστηρίων (άρθρο 7), την απαγόρευση της
δουλείας (άρθρο 8), την απαγόρευση φυλάκισης λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης
συµβατικών υποχρεώσεων (άρθρο 11), το δικαίωµα αναγνώρισης της νοµικής
προσωπικότητας κάθε προσώπου (άρθρο 16), την αναγνώριση του δικαιώµατος στην
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (άρθρο 18). Το δικαίωµα κάθε
προσώπου να απολαµβάνει δίκαιους και ευνοϊκούς όρους εργασίας χωρίς καµία
διάκριση κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά και
Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα του 1966

42

. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Σύµβαση

41

Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου περιέχει σε όλες του τις ∆ιακηρύξεις, τις Συµβάσεις
και πράξεις των διαφόρων διεθνών οργάνων σε παγκόσµιο ή περιφερειακό επίπεδο, µια σειρά από
περιορισµούς στην άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών που θεσπίζει. Οι περιορισµοί
αυτοί στοχεύουν στην εγγύηση της ασφάλειας της δηµόσιας τάξης. Τα άρθρα 15 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 4 του Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα
και 27 της Αµερικανικής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αναφέρονται στις ρήτρες
παρέκκλισης ενώ στη δεύτερη παράγραφο των παραπάνω διατάξεων καταγράφονται µια σειρά
δικαιωµάτων τα οποία αναγνωρίζονται σαν ένας βασικός πυρήνας αναπαλλοτρίωτου χαρακτήρα και
θα πρέπει να θεωρηθούν ότι δηµιουργούν ένα πυρήνα jus cogens δηλαδή αναγκαστικό κανόνα του
∆ιεθνούς ∆ικαίου (Ένας αναγκαστικός κανόνας του γενικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου είναι κανόνας
αποδεκτός και αναγνωριζόµενος από τη ∆ιεθνή Κοινωνία ως σύνολο σαν κανόνας από τον οποίο δε
χωρεί παρέκκλιση σε οποιαδήποτε περίσταση. Βλ. Νασκου–Περράκη Π., Το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση (µε ειδική συγκριτική
αναφορά στα άρθρα 4 του Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και 27 της Αµερικανικής
Σύµβασης δικαιωµάτων του ανθρώπου), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, σελ. 166-167.

42

Υιοθετήθηκε το 1966 και τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου του 1976. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί
από 160 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1997 µε το Ν.1532/1985, ΦΕΚ Α’
45. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δικαιώµατα, τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε προσώπου να απολαµβάνει
δίκαιους και ευνοϊκούς όρους εργασίας οι οποίοι εξασφαλίζουν ειδικότερα: α)Αµοιβή που παρέχει σε
όλους τους εργαζόµενους, σαν ελάχιστο όριο: Ι) Ένα µισθό δίκαιο και αµοιβή ίση µε την αξία της
εργασίας χωρίς καµία διάκριση . Ειδικότερα οι γυναίκες πρέπει να έχουν την εγγύηση ότι οι
προσφερόµενοι σ’ αυτές όροι εργασίας δεν είναι κατώτεροι από εκείνους που απολαµβάνουν οι άντρες
και να λαµβάνουν την ίδια όπως και αυτοί αµοιβή για την ίδια εργασία. ΙΙ) ∆ιαβίωση αξιοπρεπή για
τους ίδιους και για τις οικογένειες τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συµφώνου αυτού. β) Ασφαλείς
και υγιεινές συνθήκες εργασίας. γ) Την ίδια δυνατότητα για όλους για την προαγωγή στην εργασία
τους στην ανώτερη κατηγορία που τους προσήκει αφού ληφθεί υπόψη στην περίπτωση αυτή µόνο ο
χρόνος εργασίας και η ικανότητα. δ) Την ανάπαυση, άνεση, λογικό περιορισµό της διάρκειας της
εργασίας στις περιοδικές άδειες µε αποδοχές καθώς και την καταβολή των ηµερών αργίας. Βλ.
Νάσκου-Περράκη Π., Το Σύµφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονοµικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα και ο
έλεγχος εφαρµογής του, σε Αλιµπράντη Ν., ., Για µια διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωµάτων, ένα
πρότυπο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
2005, σελ. 220-221.
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για τα δικαιώµατα του παιδιού, του 198943, όπου στο άρθρο 32 αυτής, αναγνωρίζεται
το δικαίωµα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονοµική εκµετάλλευση και
από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που µπορεί να
εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευση του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωµατική,
πνευµατική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη του44. Ακόµη, στο ίδιο άρθρο
ορίζεται κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο στην επαγγελµατική απασχόληση ενώ
προβλέπονται κατάλληλες ποινές και κυρώσεις για την εξασφάλιση της εφαρµογής
του εν λόγω άρθρου45. H ∆ιεθνής Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων
όλων των µεταναστών εργατών και των µελών των οικογενειών τους, του 199046, Η
∆ιεθνής Σύµβαση περί καταργήσεως πάσης µορφής φυλετικών διακρίσεων του

43

Υιοθετήθηκε το 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεµβρίου 1990. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από
193 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου του 1992 µε το Ν.2101/92.

44

Το άρθρο 32 της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού συµπληρώνεται από τη Σύµβαση 182 της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί «Απαγόρευσης και άµεσης δράσης για την εξάλειψη χείριστων
µορφών παιδικής εργασίας». σύµφωνα µε το 1ο άρθρο αυτής κάθε Μέλος που κυρώνει την παρούσα
Σύµβαση πρέπει να πάρει άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα για να εξασφαλίσει την απαγόρευση και
την εξάλειψη των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και αυτό να γίνει το ταχύτερο δυνατό.
Ενώ κατά το άρθρο 3, η έκφραση «οι χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών» περιλαµβάνει: α) όλες
της µορφές δουλείας ή ανάλογες πρακτικές, όπως η πώληση και το δουλεµπόριο των παιδιών, η
δέσµευση λόγω χρεών και η αναγκαστική εργασία (και η δουλοπαροικία), καθώς και η αναγκαστική ή
υποχρεωτική εργασία, περιλαµβανοµένης και της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής στράτευσης των
παιδιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους σε ένοπλες συγκρούσεις, β) τη χρησιµοποίηση, τη
δέσµευση και την προαγωγή παιδιού στην πορνεία και στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού, γ) τη
χρησιµοποίηση, τη δέσµευση ή την προαγωγή (προσφορά) παιδιού σε παράνοµες δραστηριότητες,
κυρίως για την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως ορίζονται στις σχετικές διεθνείς
συµβάσεις, δ) εργασίες, οι οποίες, από τη φύση τους ή κάτω από τις συνθήκες που εκτελούνται, είναι
πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική του παιδιού. Βλ. Convention 182 of the
International Labor Organization, Convention concerning the prohibition and immediate action for the
elimination of the worst forms of child labor adopted by the conference at its eighty-seventh session,
Geneva,
17
June
1999.
45

Κάθε συµβαλλόµενο κράτος έχει την υποχρέωση µε τη νοµοθεσία του να εξασφαλίσει την
προστασία του παιδιού µε διάφορα µέτρα. Η νοµική κατοχύρωση δεν περιορίζεται στη λήψη
νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων, αλλά επεκτείνεται και σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά µέτρα,
έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που θα ενθαρρύνουν το παιδί να
προτιµήσει τη σχολική φοίτηση και το όφελος της εκπαίδευσης. Βλ. Ιωάννου Σ., Άρθρο 32 Προστασία
από οικονοµική εκµετάλλευση και επικίνδυνη εργασία, σε Νάσκου-Περράκη Π., Η Σύµβαση για τα
δικαιώµατα του Παιδιού, Τετράδια ∆ιεθνούς ∆ικαίου 17, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, ΑθήναΚοµοτηνή, 1990, σελ. 326-330-331.
46

Υιοθετήθηκε το 1990 και τέθηκε σε ισχύ στις 1 Ιουλίου του 2003. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από
45 χώρες. Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει την εν λόγω Σύµβαση.
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196647, η Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των
γυναικών του 197948, η Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής,
απάνθρωπής και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας του 198449 Σύµβαση για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία του 200650 καθώς και τα προαιρετικά και τα
προαιρετικά πρωτόκολλα αυτών, συµπληρώνουν ένα σύστηµα όλο και πιο στενής
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα προβλέπουν
µηχανισµούς για την τήρηση των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται µέσα από αυτές.

Συµπεραίνουµε εποµένως πως σε επίπεδο νοµοθεσίας η δραστηριότητα των
επιχειρήσεων είτε αυτές δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο είτε πρόκειται για
πολυεθνικές επιχειρήσεις, οφείλει να είναι συµβατή µε όσα προβλέπει η διεθνής
νοµοθεσία περί προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Σε αντίθετη περίπτωση,
η χώρα στην οποία θα διαπιστωθούν παραβιάσεις, καλείται να λάβει τα κατάλληλα
µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρµογή των Συµβάσεων.

ΙΙΙ.2. ∆ιεθνή Όργανα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Πέρα από τις νοµικές δεσµεύσεις όπως προκύπτουν από τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις οι
επιχειρήσεις καλούνται να συµµετέχουν σε δράσεις και να εναρµονίζονται µε διεθνή
πρότυπα, κυρίως εθελοντικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από διεθνή όργανα.

Τα σηµαντικότερα διεθνή όργανα τα οποία έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε παγκόσµιο επίπεδο και οι αντίστοιχες δράσεις
47

Υιοθετήθηκε το 1966 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου του 1969. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί
από 175 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Ν.∆. 949/1970, ΦΕΚ Α’ 77.

48

Υιοθετήθηκε το 1979 και τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεµβρίου 1981. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από
187 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Ν. 1342/1983 ΦΕΚ Α’ 39.

49

Υιοθετήθηκε το 1984 και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 1987. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από 150
χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Ν. 1782/1988, ΦΕΚ Α΄116.

50

Υιοθετήθηκε το 2006 και τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από
110 χώρες συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία την κύρωσε στις 5 Ιανουαρίου του
2011. Πρόκειται για την πρώτη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που κυρώνεται από το την ΕΕ
ως σύνολο.
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αυτών είναι το Παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ (the UN Global Compact), και η
Τριµερής ∆ιακήρυξη Αρχών που αφορούν τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την
κοινωνική Πολιτική του 1977 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Οι δράσεις των
παραπάνω

οργάνων

αποτελούν

κανόνες

µη

δεσµευτικού

χαρακτήρα.

Πιο

συγκεκριµένα αποτελούν συστάσεις που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις
εργασιακές και εταιρικές σχέσεις, στις πολιτικές περί προστασίας του περιβάλλοντος,
την προστασία των καταναλωτών, την τεχνολογική ανάπτυξη και την φορολογία, οι
οποίες απευθύνονται στις πολυεθνικές επιχειρήσεις τις οποίες έχουν συµφωνήσει να
τις τηρούν σε όποια χώρα και αν ασκούν τη δραστηριότητα τους. Οι αρχές της
∆ιεθνούς Οργάνωσης εργασίας και το Παγκόσµιο Σύµφωνο, συµπληρώνονται από
ένα µηχανισµό ανατροφοδότησης και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας τους, µε
τελικό στόχο τη δηµιουργία ενός σηµείου επαφής για τα ενδιαφερόµενα µέρη ώστε
να γίνονται ακόµη περισσότερο αντιληπτές και εφαρµόσιµες οι αρχές για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τέλος, προβλέπεται ένας µηχανισµός ανατροφοδότησης
ο οποίος συµπληρώνει τα αυστηρά κριτήρια συµµέτοχής των επιχειρήσεων51.

ΙΙΙ.2.1. Η Τριµερής ∆ιακήρυξη Αρχών που αφορούν τις Πολυεθνικές
Επιχειρήσεις και την κοινωνική Πολιτική της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labor Organization) είναι ένας
παγκόσµιος ειδικευµένος οικονοµικός οργανισµός µε κύριο στόχο την υιοθέτηση από
όλα τα κράτη ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, εργασία για όλους, ανύψωση του
βιοτικού επιπέδου των λαών, ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης, προστασία της
υγείας και ίσες ευκαιρίες σε θέµατα επαγγελµατικά και εκπαίδευσης. Η ∆ιεθνής
Οργάνωση Εργασίας έχει καταφέρει να συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση των
όρων εργασίας και της εργατικής νοµοθεσίας γενικά µέσω της κατάρτισης διεθνών
συµβάσεων και µέσω του ελέγχου εφαρµογής τους (ετήσιες εκθέσεις των χωρών

51

Βλ. Bantekas I., “Corporate Social Responsibility in International law”, Boston University
International Law Journal, Vol. 22, fall 2004, Issue 2, σελ. 317-321.
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µελών, σύσταση Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά κράτους λόγω µη
τήρησης των υποχρεώσεων του)52.

Η ανάγκη για διευθέτηση της εταιρικής υπευθυνότητας στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας προκύπτει από την ανάγκη ρύθµισης των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας. Μέσω της
Τριµερούς ∆ιακήρυξη Αρχών που αφορούν τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την
κοινωνική Πολιτική του 1977 (Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy), η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθετεί
κατευθυντήριες γραµµές

προς τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, τα εργατικά

σωµατεία και άλλες ενώσεις εργαζοµένων σε τοµείς όπως η απασχόληση, η
εκπαίδευση, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και η εταιρική σχέση. Η ∆ιεθνής
Οργάνωση Εργασίας αναγνωρίζει τη συνεισφορά των πολυεθνικών εταιριών στην
ανάπτυξη της οικονοµίας των περισσότερων χωρών καθώς και συνολικά της διεθνούς
οικονοµίας. Αναγνωρίζει ότι µέσω των διεθνών άµεσων επενδύσεων, οι πολυεθνικές,
µπορούν να φέρουν ουσιαστικά οφέλη στις χώρες προέλευσης τους αλλά και στις
χώρες που τις φιλοξενούν, µέσω της αποτελεσµατικότερης χρήσης της τεχνολογίας
και της εργασίας. Μπορούν ακόµη να συνεισφέρουν στην οικονοµική και κοινωνική
ευηµερία, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την κάλυψη των βασικών
αναγκών, στη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης και στην προώθηση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο σκοπός της διακήρυξης είναι η
ενθάρρυνση της θετικής συνεισφοράς των πολυεθνικών εταιριών στην οικονοµική
και κοινωνική πρόοδο και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη
δράση των πολυεθνικών µε σεβασµό στις αρχές των Ηνωµένων Εθνών για την
πραγµάτωση της νέας διεθνούς οικονοµικής τάξης. Η διακήρυξη θέτει αρχές στους
τοµείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και
την εταιρική σχέση τις οποίες οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις τα εργατικά σωµατεία
και οι ενώσεις εργαζοµένων καλούνται να συµµετέχουν εθελοντικά 53.

52

Βλ. Νάσκου-Περράκη Π., Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, η θεσμική διάσταση, Ε’ Έκδοση,
εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2011, σελ. 92-96.

53

Βλ. Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy,
(Third edition) Geneva, International Labour Office, 2001, σελ. 1-32
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ΙΙΙ.2.2. Παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ (Global Compact)
Το Παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ είναι µία πρωτοβουλία που έχει σκοπό να αυξήσει
τα οφέλη από την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη µέσα από εθελοντικές
επιχειρηµατικές δράσεις και πολιτικές. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του Γενικού
Γραµµατέα του ΟΗΕ Kofi Annan στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ
του Νταβός τον Ιανουάριο του 1999. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ κάλεσε τους
επιχειρηµατίες να γίνουν µέλη ενός Οικουµενικού Συµφώνου που θα µοιράζεται
κοινές αξίες και αρχές µε στόχο την προώθηση ενός περισσότερο κοινωνικού
χαρακτήρα

των

επιχειρήσεων

παγκοσµίως.

Προς

αυτήν

την

κατεύθυνση

διατυπώθηκαν αρχικά εννέα αρχές που διέπουν το Σύµφωνο, ενώ στη συνέχεια, τον
Ιούνιο του 2004 προστέθηκε και µία δέκατη αρχή ενάντια στη διαφθορά.

Οι δέκα αρχές πηγάζουν από τις τρεις ∆ιεθνείς Πράξεις του ΟΗΕ, οι οποίες
δεσµεύουν τις κυβερνήσεις. Συγκεκριµένα πηγάζουν από την Οικουµενική
∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948), τη ∆ιακήρυξη του Ρίο για το
περιβάλλον και την ανάπτυξη (1992), τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην
εργασία της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (1998) και τη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ
ενάντια στη διαφθορά (2003) 54.
Οι δέκα αρχές του Συµφώνου είναι οι παρακάτω:
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία
των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες
δεν εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Εργασία
Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι
και

την

αποτελεσµατική

αναγνώριση

του

δικαιώµατος

της

συλλογικής

διαπραγµάτευσης55.
54

Bl. Sagafi-Nejad Τ., Dunning J. H., The UN and Transnational Corporation-From Code of Conduct
to Global Compact, Indiana University Press, 2008, σελ. 195-200.

55

Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι είναι το δικαίωµα κάθε προσώπου να οργανώνεται µε άλλα
πρόσωπα κατά τρόπο µόνιµο σε συλλογικούς σχηµατισµούς για την πραγµατοποίηση γενικώς µη
κερδοσκοπικών σκοπών. Με το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, το κράτος προστατεύει κάθε µόνιµα
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Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε µορφής
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της
παιδικής εργασίας.
Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων
στις προσλήψεις και την απασχόληση56.
Περιβάλλον
Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση
της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση
τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
∆ιαφθορά
Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε µορφής διαφθορά,
συµπεριλαµβανοµένου του εκβιασµού και της δωροδοκίας.

Το Παγκόσµιο Σύµφωνο είναι µια καθαρά εθελοντική, διεθνής πρωτοβουλία µε
κυρίαρχο στόχο να αποτελέσουν, οι δέκα αρχές, κυρίαρχο ρεύµα στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσµο, καθώς και να λειτουργήσει, η πρωτοβουλία,
οργανωµένη οµαδική δραστηριότητα για την πραγµατοποίηση µη κερδοσκοπικών σκοπών. Είναι
δικαίωµα γενικό και έχει έτσι ως φορέα το κάθε άτοµο. Με την κατοχύρωση του παραπάνω
δικαιώµατος προστατεύεται η ελευθερία του ατόµου για συλλογική δράση και προπαρασκευάζεται ή
εκφράζεται η πολιτική και η κοινωνική δραστηριότητα του ως µέλους µιας οµάδας. Με τον
πολλαπλασιασµό της δύναµης του ανθρώπου που προκαλεί, χρησιµεύει ως άµυνα για την προστασία
άλλων ελευθεριών και ως µέσο διεκδίκησης άλλων δικαιωµάτων. Ι. Κουκιάδης, Εργατικό ∆ίκαιο
Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, ∆ίκαιο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων,
Τόµος 1, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 20.
56

Απαγορεύεται κατά τις προσλήψεις να χρησιµοποιούνται κριτήρια αξιολόγησης που καταλήγουν
άµεσα ή έµµεσα σε διάκριση λόγω φύλου. Η απαγόρευση καλύπτει τις προπαρασκευαστικές φάσεις
της πρόσληψης, τις δηµοσιεύσεις, διαφηµίσεις, την παροχή προγραµµάτων εκπαίδευσης, τα µέσα που
χρησιµοποιούνται και για όλες τις βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας. Ο όρος διάκριση καλύπτει
και την έµµεση διάκριση συµπεριλαµβανοµένων και των διακρίσεων λόγω οικογενειακής κατάστασης.
Οι διακρίσεις είναι δυνατές για ορισµένες δραστηριότητες όταν το φύλο συνιστά παράγοντα
αποφασιστικής σηµασίας σύµφωνα µε την οδηγία 76/207ΕΟΚ µε την προϋπόθεση ότι τα κράτη
συντάσσουν πλήρη και επαληθεύσιµο κατάλογο δραστηριοτήτων που εξαιρούνται και που
κοινοποιείται στην Επιτροπή. Ι. Κουκιάδης, Εργατικό ∆ίκαιο Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, Β έκδοση,
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 288-289.
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ως καταλύτης για δράσεις που στηρίζουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας
των Ηνωµένων Εθνών. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το Οικουµενικό
Σύµφωνο προσφέρει δυνατότητες για µάθηση και δέσµευση µέσα από διάφορους
µηχανισµούς: πολιτικούς διάλογους, κατάρτιση, τοπικά δίκτυα, και συµπράξεις. Οι
συµµετέχοντες στο Οικουµενικό Σύµφωνο απαιτείται να υποβάλουν αναφορά σε
σχέση µε την πρόοδο που έχουν σηµειώσει ως προς την εφαρµογή των 10 αρχών και
τη συµµετοχή τους σε συµπράξεις προς υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων του
ΟΗΕ. Ο απολογισµός (Communication on Progress -COP), είναι µια αναφορά προς
τα ενδιαφερόµενα µέρη (καταναλωτές, εργαζόµενοι, εργατικά σωµατεία, µέτοχοι,
ΜΜΕ, κυβερνητικοί φορείς, κτλ) σε σχέση µε την πρόοδο που έχει σηµειώσει η
επιχείρηση εφαρµόζοντας το Παγκόσµιο Σύµφωνο στις εταιρικές δραστηριότητες. Ο
απολογισµός εποµένως θα πρέπει να περιλαµβάνει µία περιγραφή των δράσεων και
των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν57.

Επιπλέον το Παγκόσµιο Σύµφωνο είναι ένα µεγάλο δίκτυο. Στη βάση του βρίσκονται
το Γραφείο του Παγκοσµίου Συµφώνου και πέντε ακόµη υπηρεσίες των Ηνωµένων
Εθνών, το Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, το
Περιβαλλοντολογικό

Πρόγραµµα

των

Ηνωµένων

Εθνών

(United

Nations

Environment Programme)58, η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labour
Organization), το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη59 (United
Nations Development Programme) και ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης
(United Nations Industrial Development Organization). Το Παγκόσµιο Σύµφωνο και
57

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκοσµίου συµφώνου (Global Compact)
του Ο.Η.Ε.
http://www.unglobalcompact.org/Languages/Greek/index.html, τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
58

Το Περιβαλλοντολογικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Environment
Programme) συντονίζει τις περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες των Ηνωµένων Εθνών, βοηθά τις
αναπτυσσόµενες χώρες να υιοθετήσουν ισχυρές περιβαλλοντολογικές πολιτικές και ενισχύει την
αειφόρο ανάπτυξη µέσω ισχυρών περιβαλλοντολογικών πρακτικών. Η ίδρυση του είναι αποτέλεσµα
της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον του Ιουνίου του 1972 και η έδρα
του βρίσκεται στο Ναϊρόµπι της Κένυας.
59

Το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο
πολυµερής πηγή χορηγιών για την αειφόρο ανθρώπινη ανάπτυξη. Οι στόχοι του είναι: να βοηθήσει τον
ΟΗΕ να γίνει µια ισχυρή και συνεκτική δύναµη για την αειφόρο ανθρώπινη ανάπτυξη, να διοχετεύσει
τους πόρους του για την εξάλειψη της φτώχειας, την ανάπλαση του περιβάλλοντος, τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας και την πρόοδο των γυναικών. Και επίσης, να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και να
λειτουργήσει ως ο κύριος φορέας που θα βοηθήσει να επιτευχθεί αυτή η συνεργασία.
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οι πέντε υπηρεσίες του οργανισµού συνεργάζονται µε εκπροσώπους όλων των
κοινωνικών εταίρων, µε κυβερνητικά όργανα, µε επιχειρήσεις, µε ενώσεις
εργαζοµένων και µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην προσπάθεια ολοκλήρωσης
της αποστολής του.
Σήµερα το Σύµφωνο λειτουργεί µε πολύ χαλαρή µορφή δέσµευσης και η απουσία
οποιουδήποτε ελεγκτικού και δεσµευτικού µηχανισµού επιτρέπει στις εταιρείες να
τηρούν κατά βούληση όσες αρχές του Συµφώνου επιθυµούν και όχι όλες. Αυτό το
απογοητευτικό συµπέρασµα διαπιστώθηκε και στο Συνέδριο για το Παγκόσµιο
Σύµφωνο τον Ιούνιο του 2004, όπου απευθύνθηκε έκκληση για ορθότερη εφαρµογή
των αρχών και των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις
– µέλη. Με αυτό τον τρόπο ο ιδιωτικός τοµέας

σε συνεργασία µε άλλους

κοινωνικούς εταίρους θα συµβάλει στην δηµιουργία µιας πιο βιώσιµης παγκόσµιας
οικονοµίας µε κοινωνική συνοχή προς όφελος όλων60.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

IV. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως αντιλαµβανόµαστε την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε
παγκόσµιο επίπεδο, σε περιφερειακό είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το σύστηµα
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Για να
χαρακτηριστεί εποµένως ως υπεύθυνη η επιχειρηµατική δραστηριότητα, οφείλει να
προάγει την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και να είναι συµβατή προς
τις νοµικές δεσµεύσεις, όπως αυτές προκύπτουν µέσα από Συµβάσεις σε
περιφερειακό επίπεδο. Η ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στο νοµοθετικό πλαίσιο
και τις δράσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, του
Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
60

Βλ. The Global Compact Leaders Summit, United Nations Headquarters, Final Report, 24 June
2004, σελ. 15-16.
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IV.1.Η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο
Η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο είναι
ταυτισµένη µε τη δηµιουργία του Συµβουλίου της Ευρώπης και την υιοθέτηση της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου καθώς και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη. Οι κυριότερες πρωτοβουλίες ρύθµισης της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης σε περιφερειακό επίπεδο, προκύπτουν τόσο µέσα από τα κείµενα της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του Κοινωνικού Χάρτη, όσο και από ειδικές ρυθµίσεις σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης.

IV.1.1. Κατευθυντήριες Γραµµές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποτέλεσε τη συνέχεια του
Οργανισµού Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας που µετά το 2ο Παγκόσµιο
Πόλεµο είχε την ευθύνη της απορρόφησης της Αµερικανικής βοήθειας στην Ευρώπη
και την απαρχή µιας οικονοµικής συνεργασίας ανάµεσα στις χώρες της ∆. Ευρώπης.
Ο οργανισµός σήµερα έχει σα σκοπό την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών
ούτως ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή οικονοµική ανάπτυξη, η διασφάλιση
υψηλού επιπέδου απασχόλησης, η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των µελών του,
διατηρώντας χρηµατοδοτική σταθερότητα. Ακόµη αποβλέπει στην ενίσχυση της
υγιούς ανάπτυξης της οικονοµίας των κρατών µελών και στην επέκταση του
παγκόσµιου εµπορίου. Για το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν την
υποχρέωση να προάγουν την επιστήµη, και την τεχνολογία ώστε να πετύχουν
οικονοµική ανάπτυξη καθώς και να παρέχουν βοήθεια σε λιγότερο αναπτυγµένες
χώρες.61

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.
υιοθετήθηκαν το 1976 και αναθεωρήθηκαν, έτσι ώστε να συµπεριλάβουν θέµατα,
όπως η βιώσιµη ανάπτυξη και κεντρικά εργασιακά ζητήµατα. Αφορούν εθελοντικές

61

Βλ. Νάσκου-Περράκη Π., Το δίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών, η θεσµική διάσταση, εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2011, σελ. 389-394.
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αρχές και πρότυπα υπεύθυνης συµπεριφοράς, που απευθύνουν οι κυβερνήσεις προς
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και καλύπτουν τοµείς, όπως οι εργασιακές και
βιοµηχανικές σχέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η προστασία του περιβάλλοντος, η
φορολογία, ο ανταγωνισµός, η επιστήµη και η τεχνολογία. Παρέχουν µη δεσµευτικές
αρχές και πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς62 . Οι αρχές αποτελούν
συστάσεις των κυβερνήσεων προς τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ως εργαλείο το οποίο
προέρχεται από έναν οργανισµό που έχει συσταθεί από βιοµηχανικές χώρες όπου οι
περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν έδρα, οι αρχές λειτουργούν σα δικλίδα
ασφαλείας για την εφαρµογή κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών των επιχειρήσεων στη
δραστηριότητα τους εκτός συνόρων. Οι αρχές δέχτηκαν έντονη κριτική αφού
κρίθηκαν ως αναποτελεσµατικές όσων αφορά το σύστηµα ελέγχου εφαρµογής τους.
Οι µη κυβερνητικές Οργανώσεις υποστηρίζουν πως εφόσον δεν προβλέπεται η
επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης των κατευθυντήριων γραµµών, ο
µόνος τρόπος συµµόρφωσης ως προς την εφαρµογή εταιρικής υπευθυνότητας είναι η
δηµοσιοποίηση περιπτώσεων ανάρµοστης συµπεριφοράς από επιχειρήσεις. Μια
ακόµη σειρά αρχών που συνδέονται µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι οι αρχές
για την εταιρική διακυβέρνηση του Οργανισµού Οικονοµικής Ανάπτυξης και
Συνεργασίας. Πρόκειται για διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές που
αφορούν δικαιώµατα µετόχων και άλλα θέµατα διακυβέρνησης.63

IV.1.2. Συµβούλιο της Ευρώπης
Σε επίπεδο Συµβουλίου της Ευρώπης και για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο µια
οµάδα δηµοκρατικών ευρωπαϊκών κρατών αποφάσισε να προστατεύσει µε ειδικούς
νοµικούς µηχανισµούς όσα από τα δικαιώµατα του ανθρώπου γίνονται σήµερα
αποδεκτά ως το θεµέλιο κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας. Αυτό πραγµατοποιείται
κυρίως µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) που
62

Βλ. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011 edition. OECD (2011) , http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en,
σελ. 19-65.
63

Βλ. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Principles of Corporate
Governance, OECD (2004), http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf. σελ. 17-58.

34

καλύπτει κυρίως τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα σε περιφερειακό επίπεδο και
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προασπίζει οικονοµικά και κοινωνικά
δικαιώµατα64. Τα δύο αυτά κείµενα, συµπληρώνονται και από άλλες σηµαντικές
πράξεις στα πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών απάνθρωπης και εξευτελιστικής
µεταχείρισης και τιµωρίας κ.α.

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή σύµβαση δικαιωµάτων του ανθρώπου, τα κράτη µέρη
έχουν την υποχρέωση να προφυλάσσουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες όπως αυτά
προσδιορίζονται στο πρώτο µέρος της Συνθήκης οποιουδήποτε βρίσκεται στην
δικαιοδοσία τους. Αρµόδιο για την εκδίκαση υποθέσεων παραβίασης δικαιωµάτων
όπως αυτά προκύπτουν από τη Σύµβαση, είναι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου
δικαιωµάτων του ανθρώπου προκύπτει πως τα κράτη δεν έχουν µόνο την υποχρέωση
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά έχουν και την υποχρέωση να
λάβουν θετικά µέτρα για την προστασία των πολιτών από ενδεχόµενη καταπάτηση
των δικαιωµάτων τους από ιδιωτικούς φορείς.65

IV.1.2.1. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης αποτελεί σήµερα,
ένα από τα πιο σηµαντικά και πλήρη διεθνή συµβατικά κείµενα που έχουν υπογραφεί
στο πλαίσιο της προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων. Στο προοίµιο του χάρτη
που υπεγράφη στο Τορίνο το 1961 και τέθηκε σε ισχύ το 1965, αναφέρεται ότι ένας
από τους βασικότερους στόχους της συνάψεως του είναι η «βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και η προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων όλων των κοινωνικών
64

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου υιοθετήθηκε στις 4 Νοεµβρίου του 1950 και
τέθηκε σε ισχύ το 1953. Ο Ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης υιοθετήθηκε στο Τορίνο στις 18
∆εκεµβρίου 1961 και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Φεβρουαρίου 1965, συµπληρώθηκε µε το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο του 1991 και αναθεωρήθηκε το 1996.

65

Βλ. Βαγιάς Μ., δουλεία, ειλωτεία και καταναγκαστική εργασία (άρθρο 4), σε Νάσκου-Περράκη Π.,
Μηχανισµοί Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ∆ιεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, όπ.π.,
σελ. 375.
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στρωµάτων που απαρτίζουν τον πληθυσµό των συµβαλλόµενων µερών» ως και η
«πραγµατοποίηση στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής όλων των προοδευτικών
βηµάτων που έχουν ήδη γίνει στο πολιτικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων».

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης συνθέτει έναν κοινό υπερεθνικό παρανοµαστή
ελάχιστων πολιτικών στο πλαίσιο της άσκησης εθνικής κοινωνικής πολιτικής.
Θεωρείται η πληρέστερη καταγραφή των κοινωνικών δικαιωµάτων στον κόσµο.66
Από το 1990 και ύστερα, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα κάλυψης ουσιαστικών και
διαδικαστικών κενών και προσαρµογής του χάρτη στα νέα κοινωνικοπολιτικά
δεδοµένα. Αρκεί να υπενθυµίσουµε τις διαδικαστικές βελτιώσεις που επέφεραν το
πρωτόκολλο του Τορίνο του 1991 που τροποποίησε το µηχανισµό ελέγχου
εφαρµογής του χάρτη, καθώς και το πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1995 που προβλέπει
τη διαδικασία συλλογικών προσφυγών67. Επίσης σε ουσιαστικό επίπεδο η υιοθέτηση
του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 εµπλούτισε αφενός
σηµαντικά τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά δικαιώµατα και αφετέρου πρόσθεσε νέα
σηµαντικά δικαιώµατα (άρθρα 24 έως και 31 Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη).68 Έτσι, µετά και την υιοθέτηση του Αναθεωρηµένου
66

Βλ. Βενιέρης ∆., Γενική Αποτίµηση, σε Αλιµπράντης Ν., Για µια διεύρυνση των κοινωνικών
δικαιωµάτων, ένα πρότυπο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης, οπ.π, σελ.
33-35.
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Στο 1ο Άρθρο του πρόσθετου Πρωτοκόλλου αναγνωρίζεται στις διεθνείς οργανώσεις των εργοδοτών
και των εργαζοµένων, στις διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν συµβουλευτικό καθεστώς
στο Συµβούλιο της Ευρώπης και είναι εγγεγραµµένες στον κατάλογο που συντάσσεται για το σκοπό
αυτόν από την Κυβερνητική Επιτροπή, στις εθνικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών
και των εργαζοµένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Συµβαλλοµένου Μέρους το οποίο αφορά η
αναφορά, το δικαίωµα να υποβάλλουν αναφορές ισχυριζόµενες τη µη ικανοποιητική εφαρµογή του
Χάρτη. Όσον αφορά τις ΜΚΟ, στο 2ο άρθρο του Πρωτοκόλλου, αναφέρεται πως κάθε Συµβαλλόµενο
Μέρος µπορεί, κατά τη στιγµή που εκφράζει τη συναίνεσή του, να δεσµευθεί από το παρόν
Πρωτόκολλο ή και µεταγενέστερα να δηλώσει ότι αναγνωρίζει το δικαίωµα υποβολής αναφορών σε
άλλες εθνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, οι οποίες είναι
αντιπροσωπευτικές και ιδιαίτερα αρµόδιες στα θέµατα που ρυθµίζει ο Χάρτης.

68

Σήµερα και τα 47 κράτη του Συµβουλίου της Ευρώπης έχουν προχωρήσει στην υπογραφή του
Χάρτη, 43 χώρες τον έχουν επικυρώσει ενώ από τις 43, οι 31 χώρες έχουν επικυρώσει τον
Αναθεωρηµένο Χάρτη. Η Ελλάδα επικύρωσε το Χάρτη στις 06/06/1984 µε την επιφύλαξη των άρθρων
5 και 6 που αφορούν στο δικαίωµα της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων αντίστοιχα. Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp,τελευταία
ενηµέρωση: 20 Μάιου 2011.
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Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των 31 αρχών του δε θα ήταν υπερβολή να
υποστηρίξουµε ότι σήµερα βρισκόµαστε πλέον ενώπιον του πληρέστερου καταλόγου
κοινωνικών δικαιωµάτων στον κόσµο.69

Εποµένως θα έλεγε κανείς ότι σήµερα σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, την προστασία των
κοινωνικών δικαιωµάτων έχουν αναλάβει δύο κείµενα. Αυτά τα δύο κείµενα
εντάσσονται σε δύο διαφορετικά πλαίσια, στο Συµβούλιο της Ευρώπης από τη µία
πλευρά προκειµένου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση προκειµένου για το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ή Χάρτη της Νίκαιας.
Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού ελέγχου της εφαρµογής του
Χάρτη ο οποίος έως και το 1991 στηριζόταν αποκλειστικά στην εξέταση
κυβερνητικών εκθέσεων, δηµιουργήθηκε το σύστηµα των συλλογικών καταγγελιών.
Αποτελεί συµπλήρωµα στην εξέταση κυβερνητικών εκθέσεων µε τη συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων και µη κυβερνητικών οργανώσεων. Συλλογικές καταγγελίες
µπορούν να γίνουν από διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, από µη
κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επισήµως ως συµβουλευτικά
όργανα

του

Συµβουλίου

της

Ευρώπης,

από

εθνικές

συνδικαλιστικές

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών και από εθνικές µη
κυβερνητικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις70 οι οποίες είναι εξειδικευµένες στα
θέµατα που ρυθµίζονται από τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό Χάρτη.71

Ελεγκτικό όργανο της εφαρµογής του Χάρτη αποτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων. Η Επιτροπή παρεµβαίνει στη βάση των τεχνικών
εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη µέρη και στη βάση των καταγγελιών που
κατατίθενται από συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις ή µη κυβερνητικές οργανώσεις.
69

Βλ. Θεοδόσης Γ., Οι Ελλείψεις του Αναθεωρηµένου Χάρτη, σε Αλιµπράντη Ν., Για µια διεύρυνση
των κοινωνικών δικαιωµάτων, ένα πρότυπο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συµβουλίου της
Ευρώπης οπ.π., σελ. 203-204.
70

Το κάθε κράτος οφείλει να αναγνωρίσει µε ιδιαίτερη δήλωση το δικαίωµα να κάνουν συλλογικές
καταγγελίες οι εθνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις. Για τις άλλες κατηγορίες οργανώσεων αυτό δεν
είναι αναγκαίο.

71

Βλ. Birk R., Ένας νέος Μηχανισµός του Χάρτη: Οι Συλλογικές Καταγγελίες, σε Αλιµπράντη Ν, Για
µια διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωµάτων, ένα πρότυπο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του
Συµβουλίου της Ευρώπης οπ.π., σελ. 241-248.
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Η διαδικασία ελέγχου είτε πρόκειται για τη διαδικασία εκθέσεων ή για τη διαδικασία
συλλογικών καταγγελιών, εκτυλίσσεται σε στάδια, ένα δικαστικό, όπου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων έχει ως έργο να πει αν οι εθνικές καταστάσεις
είναι σύµφωνες µε το χάρτη και ένα στάδιο πολιτικού ελέγχου, όπου η Επιτροπή
Υπουργών επιφορτίζεται να εξασφαλίσει ότι τα κράτη θέτουν σε συµφωνία µε το
Χάρτη τις καταστάσεις τις οποίες η ευρωπαϊκή επιτροπή κοινωνικών δικαιωµάτων
έκρινε αντίθετες µε αυτόν.72

IV.1.2.2. Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Η νοµική βάση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρώπη συνίσταται κυρίως στην
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των
Θεµελιωδών Ελευθεριών καθώς και στα 14 Πρωτόκολλα αυτής. Πρωταρχικό
παράγοντα βέβαια προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί η εθνική
εσωτερική έννοµη τάξη, που υιοθετεί και εκτελεί τις απορρέουσες από την
Ευρωπαϊκή73 Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου υποχρεώσεις. Η σύµβαση
έρχεται σε δεύτερο βαθµό, επικουρικά να εγγυηθεί τα προστατευόµενα ήδη στην
εσωτερική έννοµη τάξη ατοµικά δικαιώµατα. Η πρωτοτυπία και η σηµασία της
Σύµβασης έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι όχι µόνο διακηρύσσει µε νοµική ισχύ σε
περιφερειακό επίπεδο την ύπαρξη θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου αλλά
θεσπίζει παράλληλα και έναν αποτελεσµατικό θεσµικό µηχανισµό, το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ο οποίος κατοχυρώνει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο

τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες του ατόµου. Η µεγάλη

καινοτοµία της σύµβασης είναι το δικαίωµα της ατοµικής προσφυγής εφόσον για
πρώτη φορά στην ιστορία της διεθνούς κοινωνίας αναγνωρίστηκε στα άτοµα το
δικαίωµα προσφυγής κατά του κράτους που παραβίασε στο πρόσωπο τους

72

Βλ. Brillat R., ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο έλεγχος της εφαρµογής του, σε Αλιµπράµτης
Ν., Τα κοινωνικά δικαιώµατα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσµο, προκλήσεις και προοπτικές,
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 60-74.

73

Βλ. Σ. Περράκης, ∆ιαστάσεις της ∆ιεθνούς Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, τόµος Α’,
β’ έκδοση, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, 2003, σελ. 92.
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δικαιώµατα που κατοχυρώνονται µε διεθνή πράξη74. Τα προστατευόµενα από τη
Σύµβαση και τα Πρωτόκολλα, συνοπτικώς δικαιώµατα είναι: δικαίωµα στη ζωή
(άρθρο 2), την ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 5), την δίκαιη δικαστική
προστασία (άρθρο 6), στο σεβασµό στην προσωπική ζωή την ιδιωτική και
οικογενειακή ζωή (άρθρο 8)75, την κατοικία (άρθρο 1 του πρόσθετου Πρωτοκόλλου),
την αλληλογραφία, στην ελευθερία σκέψης και θρησκείας (άρθρο 9), την ελευθερία
έκφρασης, γνώµης (άρθρο 10), ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11), γάµου και
οικογενείας (άρθρο 12), Αποτελεσµατικής Προσφυγής (άρθρο 13), προστασίας
περιουσίας (άρθρο 1 πρόσθετου Πρωτοκόλλου), µόρφωσης και παιδείας (άρθρο 2
πρόσθετου Πρωτοκόλλου), ελευθέρων δηµοκρατικών εκλογών (άρθρο 3 πρόσθετου
Πρωτοκόλλου), καθώς και οι απαγορεύσεις βασανιστηρίων (άρθρο 3), δουλείας και
αναγκαστικής εργασίας (άρθρο 4)76, µη επιβολής ποινής άνευ νόµου (άρθρο 7),
74

Βλ. Νάσκου-Περράκη Π., Μηχανισµοί Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ∆ιεθνείς πράξεις,
θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2008, σελ. 343-344.
75

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σχετικές
συναφείς είναι οι υποθέσεις Fadeyeva κατά Ρωσίας, Lopez Οstra κατά Ισπανίας και Taskin και λοιποί
κατά Τουρκίας. Και στις τρείς υποθέσεις το δικαστήριο έκρινε πως υπήρξαν παραβιάσεις του άρθρου 8
(∆ικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), από επιχειρήσεις που είχαν µολύνει το
περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι χώρες φιλοξενίας των επιχειρήσεων τους είχαν χορηγήσει
άδειες ή τους παρείχαν επιδοτήσεις, επιτρέποντας τους να µολύνουν το περιβάλλον εις βάρος της
τοπικής κοινότητας. Ήταν εποµένων αποτυχία του κράτους να υιοθετήσει θετικές δράσεις για την
προστασία των πολιτών του. Βλ. Fadeyeva v. Russia, Judgment of 9 June 2005, Application no.
55723/00 Eur Court HR (2005), Lopez Οstra v. Spain, Judgment of 9 December 1994, Application no.
16798/90, Eur Court HR (1994), Taskin and others v. Turkey, Judgment of 10 November 2004,
Application no. 46117/99, Eur Court HR (2004).
76 Στην υπόθεση Siliadin κατά Γαλλίας που αφορά στην εκµετάλλευση εργασίας ανήλικης αλλοδαπής
οικιακής βοηθού µε προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,
το δικαστήριο έκρινε πως η Γαλλία δεν κατάφερε να εκπληρώσει την υποχρέωση ανάληψης θετικών
µέτρων για την υιοθέτηση ενός ποινικού συστήµατος το οποίο θα µπορούσε να λειτουργήσει
προληπτικά στην δίωξη ιδιωτικών φορέων που εµπλέκονται σε κάποιες µορφές trafficking και
δουλείας. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να επανορθώσουν την παραβίαση
που επικαλείται το θύµα, εποµένως απορρέουν θετικές υποχρεώσεις για τα συµβαλλόµενα κράτη από
το άρθρο 4 της Σύµβασης. Βλ Siliadin v. France, Judgment of 26 July 2005, Application no. 73316/01,
Eur Court HR (2005). Η απαγόρευση της δουλείας δεν είναι επιδεκτική εξαιρέσεων ακόµα και στην
περίπτωση πολέµου ή άλλου δηµόσιου κινδύνου που απειλεί το έθνος. Ιδιαίτερα τα παιδιά και άλλα
ευάλωτα πρόσωπα δικαιούνται την προστασία του κράτους µε τη µορφή της αποτελεσµατικής
πρόληψης, που τα προφυλάσσει από σοβαρές παραβιάσεις που προσβάλουν την προσωπικότητά τους
Τίθεται ζήτηµα εννοιολογικής αποσαφήνισης των όρων της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
και της ειλωτείας. Ως προς την ουσία των όρων και τη µεταξύ τους διάκριση έχει επισηµανθεί ότι ως
δουλεία νοείται η κατάσταση κατά την οποία τρίτοι ασκούν σε βάρος προσώπου γνήσιο δικαίωµα
νοµικής ιδιοκτησίας µε αποτέλεσµα να το υποβιβάζουν στο επίπεδο του αντικειµένου. Αντίθετα
ειλωτεία θεωρείται στο πλαίσιο του άρθρου 4 µια ιδιαίτερα σοβαρή µορφή άρνησης της ελευθερίας,
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απαγόρευση διακρίσεων στην απόλαυση δικαιωµάτων και ελευθεριών (άρθρο 14),
απαγόρευσης κατάχρησης εξουσίας (άρθρο 17)77.

IV.1.3.Ευρωπαϊκή Ένωση και Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ∆εκέµβριο 2000 ανακηρύχθηκε επίσηµα στη
Νίκαια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, η
υιοθέτηση του Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το ∆εκέµβριο του
2009, η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας κατέστησε τον χάρτη νοµικά
δεσµευτικό ισότιµα µε τις συνθήκες. Ο χάρτης αναγνωρίζει µία σειρά ατοµικών,
αστικών, πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών και
µόνιµων κατοίκων της ένωσης, δικαιώµατα που µέχρι τότε ήταν διάσπαρτα στις
διάφορες νοµοθετικές πράξεις όπως στις εθνικές νοµοθεσίες και τη νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις διεθνείς συµβάσεις του Συµβουλίου της
Ευρώπης, των Ηνωµένων Εθνών και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από κοινού µε την προώθηση µίας
πλουραλιστικής δηµοκρατίας και την παροχή ουσιαστικών εγγυήσεων για το κράτος
δικαίου και την καταπολέµηση της φτώχειας, συγκαταλέγονται στους βασικούς
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «να
ενισχύσει την προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των υπηκόων των

που περιλαµβάνει, εκτός των από την υποχρέωση παροχής ορισµένων υπηρεσιών σε τρίτους, την
υποχρέωση του θύµατος να ζει στην ιδιοκτησία του τρίτου και την αδυναµία του αλλάξει την
κατάσταση του. Στην υπόθεση Siliadin το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
εκτίµησε ότι η κατάσταση στην οποία υποβλήθηκε η προσφεύγουσα, συνιστούσε ειλωτεία αν και όχι
δουλεία, καθώς κρίθηκε ότι η µεταχείριση της δεν ξεπερνούσε εκείνο το όριο µεταχείρισης που θα την
υποβάθµιζε στην κατάσταση του αντικειµένου. Βλ. Μ. Βαγιάς, δουλεία, ειλωτεία και καταναγκαστική
εργασία, σε Π. Νάσκου-Περράκη Π., Μηχανισµοί Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ∆ιεθνείς
πράξεις, θεωρία και πρακτική, όπ.π., σελ. 375.
77

Βλ. Παραράς Π., Σύνταγµα και Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, δεύτερη έκδοση,
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2001, σελ. 395-501.
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κρατών µελών της», καθώς και «να διατηρήσει και να αναπτύξει την Ένωση ως
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»78.

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 6 της Συνθήκης, αναφέρεται πως η Ένωση
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους
δικαίου. Η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τα θεµελιώδη
δικαιώµατα, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες αναφέρεται στη δεύτερη
παράγραφο του ίδιου άρθρου79. Σοβαρή παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων
από χώρα µέλος οδηγεί στην επιβολή µέτρων από το Συµβούλιο (αναστολή
ορισµένων δικαιωµάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρµογή της παρούσας
συνθήκης ως προς το εν λόγω κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού του κράτους µέλους
στο Συµβούλιο).

Ως αποτέλεσµα της ευθύνης κατοχύρωσης των θεµελιωδών δικαιωµάτων των
υπηκόων των κρατών µελών της Ένωσης κατά τη διαδικασία διεύρυνσης της, το
πρώτο κριτήριο το οποίο οι χώρες υπό ένταξη καλούνται να πληρούν, σύµφωνα µε τη
Σύνοδο της Κοπεγχάγης του 1993, είναι «η ύπαρξη σταθερών θεσµών που εγγυώνται
τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και
των µειονοτήτων και την προστασία των µειονοτήτων».80

Στην εξωτερική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το τρίπτυχο, ανθρώπινα
δικαιώµατα, δηµοκρατία και κράτος δικαίου. Ενδεικτικό του παραπάνω είναι το
78

Βλ. Άρθρο 2, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών που έγιναν µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ
του 1997, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο, 1997, σελ. 7-32.

79

Βλ. Άρθρο 6, παράγραφος 2, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Ένωση σέβεται τα θεµελιώδη
δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 4 Nοεµβρίου 1950,
και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, ως γενικές αρχές
του κοινοτικού δικαίου».

80

Βλ. Criteria of Copenhagen, European Commission, Directorate General for Enlargement, 2007,
European Communities 2007, σελ. 6.
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γεγονός πώς οι νέες συµφωνίες µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
περιέχουν ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα επιτρέποντας στα εµπορικά οφέλη και
τις αναπτυξιακές συνεργασίες να ανασταλούν σε περίπτωση πραγµατοποίησης
παραβιάσεων. Στη Συνθήκη της Νίκαιας γίνεται αναφορά η ρήτρα του σεβασµού για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και των θεµελιωδών ελευθεριών στη συνεργασία µε τρίτες
χώρες.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις
αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχών που είναι
κοινές στα κράτη µέλη. Επίσης, στο άρθρο 49 επισηµαίνεται ότι ο σεβασµός αυτών
των αρχών συνιστά υποχρέωση των χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης
στην ΕΕ. Τέλος, στο άρθρο 7 καθιερώνεται µηχανισµός για την επιβολή κυρώσεων
σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παραβιάσεων των δικαιωµάτων του
ανθρώπου από τα κράτη µέλη της ΕΕ.

∆εδοµένης της σοβαρότητας της ανάγκης για προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και της διάστασης που έχει πάρει αυτή η προστασία στο νοµικό
υπόβαθρο της ένωσης και της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δει τα
ανθρώπινα δικαιώµατα σα σκοπό της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, µπορούµε
να συµπεράνουµε πως ο ρόλος της ένωση είναι καθοριστικός στην εξασφάλιση της
ταυτόχρονης επέκτασης του ιδιωτικού τοµέα στις υπό ανάπτυξη χώρες και του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

IV.1.3.1. Η προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη- Η Πράσινη βίβλος
Το 1995, υπεγράφη στο Λονδίνο, από Ευρωπαίους επιχειρηµατίες και ∆ιευθυντές
επιχειρήσεων, η «Ευρωπαϊκή ∆ιακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του Κοινωνικού
Αποκλεισµού»81, µε στόχο την προαγωγή της εταιρικής υπευθυνότητας. Ακολούθησε

81

Η εν λόγω διακήρυξη καθορίζει πέντε τοµείς στους οποίους οι εταιρείες µπορούν να αναπτύξουν
πολιτικές για την πρόληψη του αποκλεισµού και τη δηµιουργία µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής:
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η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή
(European Business Network for Social Cohesion – EBNSC) µε έδρα τις Βρυξέλλες.
Αποστολή του ∆ικτύου είναι να στηρίζει τις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν κέρδος,
βιώσιµη ανάπτυξη και ανθρώπινη πρόοδο, ενσωµατώνοντας την ΕΚΕ στον πυρήνα
της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο αριθµεί σήµερα 75
µέλη – πολυεθνικές εταιρείες και 27 εθνικούς αντιπροσώπους, µέσω των οποίων
φτάνει τις 2000 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο υποστηρίζει
ενεργά τη δηµιουργία αντίστοιχων ∆ικτύων σε τοπικό επίπεδο. 82

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής που πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο
του 2000 στη Λισσαβόνα, έθεσε ως στρατηγικό στόχο να γίνει η Ευρώπη έως το 2010
«η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο,
ικανή για βιώσιµη ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Για την υλοποίηση αυτού του οράµατος, το
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Εταιρική Ευθύνη, σε συνεργασία µε άλλους Οργανισµούς,
εργάστηκε για την προώθηση της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής εκστρατείας για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη, µε στόχο να κινητοποιήσει 500.000 επιχειρηµατίες να
ενσωµατώσουν την κοινωνική δράση στην επιχειρησιακή τους στρατηγική έως το
2005.

Η Πράσινη Βίβλος παρουσιάστηκε το 2001 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
αποτελέσει πλατφόρµα διαλόγου που θα επέτρεπε σε κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο, µη
κυβερνητικό οργανισµό, σύνδεσµο, οικονοµικό διαχειριστή, δηµόσια αρχή ή
οποιαδήποτε άλλη οργάνωση να έχει λόγο στο θέµα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Η Πράσινη Βίβλος όρισε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως την έννοια
σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές
και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις
1) Προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας, 2) Συµβολή στη βελτίωση της επαγγελµατικής
κατάρτισης, 3) Αποφυγή του αποκλεισµού στις επιχειρήσεις και ελαχιστοποίηση των απολύσεων λόγω
πλεονάζοντος προσωπικού, 4) Ενίσχυση της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων, 5)
Συµβολή στην κοινωνική συνοχή των µειονεκτουσών περιοχών και των περιθωριακών οµάδων.
82

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
http://www.csreurope.org/pages/en/declaration.html, τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
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επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς συνειδητοποιούν διαρκώς
περισσότερο ότι η υπεύθυνη συµπεριφορά οδηγεί σε βιώσιµη επιχειρηµατική
επιτυχία83. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά επίσης τη διαχείριση της αλλαγής
σε επίπεδο επιχείρησης µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Αυτό συµβαίνει όταν µια
επιχείρηση επιχειρεί να συµβιβάσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των διαφόρων
ενδιαφερόµενων µερών, επιτυγχάνοντας ισορροπία αποδεκτή από όλες τις πλευρές.
Εάν οι επιχειρήσεις καταφέρουν να διαχειριστούν την αλλαγή µε κοινωνικά υπεύθυνο
τρόπο, θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος σε µακροοικονοµικό επίπεδο84. Έτσι, λοιπόν, η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται ως συµπεριφορά των επιχειρήσεων η οποία
υπερβαίνει τις νοµικές τους υποχρεώσεις και υιοθετείται εθελοντικά ενώ συνδέεται
στενά µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς ενσωµατώνει τον οικονοµικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους.

Τον Ιούλιο του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Ανακοίνωση «Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη: Μία συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη»85, σε
συνέχεια του δηµόσιου διαλόγου που είχε ξεκινήσει µε την Πράσινη Βίβλο. Πέρα
από ορισµένους τοµείς (κώδικες δεοντολογίας· πρότυπα διαχείρισης· µέτρηση,
υποβολή εκθέσεων και εγγυήσεις· επισήµανση· και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις),
τόνισε ότι είναι επιθυµητή µεγαλύτερη σύγκλιση και διαφάνεια για να προωθηθεί
περαιτέρω η ανάπτυξη πρακτικών κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράλληλα θεσµοθετήθηκε και ένα Πολυµερές Φόρουµ σχετικά µε την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (CSR Multistakeholder Forum)86. Το
φόρουµ αυτό είχε σκοπό την προώθηση της καινοτοµίας, της διαφάνειας και της
σύγκλισης των πρακτικών και εργαλείων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µέσω α)
της ανταλλαγής εµπειρίας και «καλών πρακτικών» µεταξύ των φορέων σε επίπεδο
83

COM (2001) 366, Πράσινο Βιβλίο, προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη, οπ.π. , σελ. 7-9.

84

Βλ. COM (2002) 347 final, “Communication from the Commission concerning Corporate Social
Responsibility: A business contribution to Sustainable Development”, 2.7.2002, σελ. 5-6.
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Βλ. COM (2002) 347 τελικό «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική
ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη», 2.7.2002.
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Βλ. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά µε την εταιρική κοινωνική
ευθύνη (2003/C 39/02), σελ. 3-4.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, β)της συγκέντρωσης των υπαρχουσών πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκοντας την υιοθέτηση κατευθυντήριων αρχών και γ)
του εντοπισµού και διερεύνηση τοµέων όπου απαιτείται συµπληρωµατική δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο87.

Το Ευρωπαϊκό φόρουµ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη κατέληξε στην
παρουσίαση Έκθεσης αποτελεσµάτων, στο τέλος του 2004 και κατόρθωσε να εισάγει
ένα κοινό σηµείο συνεργασίας ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία συνήθως
έχουν αντίθετες απόψεις και να θέσει τη βάση για περαιτέρω αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του φόρουµ88.

Την τελευταία δεκαετία, η Ευρώπη είναι αντιµέτωπη µε δύο µεγάλες προκλήσεις
προκειµένου να εξασφαλίσει την υπάρχουσα και τη µελλοντική κοινωνική ευηµερία
της, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να πετύχει η
αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας, να επικεντρωθεί σε δράσεις που
προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά έναν τρόπο απόλυτα συµβατό µε
τη βιώσιµη ανάπτυξη και την προώθηση πρακτικών στον τοµέα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Οι εθελοντικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή
πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο σε
ότι αφορά στη συνεισφορά τους στη βιώσιµη ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα την
καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης89. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της
Επιτροπής για σύνδεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε τους οικονοµικούς,
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ατζέντας της Λισαβόνας, µια σοβαρή
προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από την πλευρά των επιχειρήσεων
µπορεί να συντελέσει τόσο στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας καθώς και στο σεβασµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων όσο
87

Βλ. Commission EC Press Release IP/02/985, Corporate Social Responsibility : new Commission
strategy to promote business contribution to sustainable development, 02/07/2002.
88

European Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility, Final Report, final results and
recommendations, 29 June 2004, σελ. 16-18.

89

Βλ. COM(2006) 136 τελικό, Πραγµάτωση της Εταιρικής Σχέσης για τη Μεγέθυνση και την
Απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος έλξης στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 22.3.06,
σελ. 2-6.
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και στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης των τεχνολογικών καινοτοµιών. Η
αρχή της υπεύθυνης ανταγωνιστικότητας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
προγράµµατος για καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα προκαλώντας τις ευρωπαϊκές
εταιρίες να συµπεριλάβουν στους απολογισµούς τους τον τρόπο µε τον οποίο
συµβάλλουν στους στόχους της Λισαβόνας90

IV.1.3.2. Ανανεωµένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011-2014 για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Νοέµβριο του 2011 η Επιτροπή µε ανακοίνωση της προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών, εισήγαγε µια νέα Στρατηγική για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης ενταγµένο στο πλαίσιο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αποτελεί το πιο ολοκληρωµένο επίσηµο κείµενο που
έχει υπάρξει µέχρι σήµερα, αποδεικνύοντας την πρωτοπορία αλλά και την ωριµότητα
πλέον της έννοιας και της πρακτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση η υπεύθυνη συµπεριφορά των
2.500 µεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να διαδραµατίσει
καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» για
την αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης91. Πρόκειται για µια φιλόδοξη
στρατηγική που αποσκοπεί στην αύξηση, αφενός, της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων
και της εµπιστοσύνης των καταναλωτών και, αφετέρου, της συµβολής των
επιχειρήσεων στην ευηµερία της κοινωνίας, τη µεγέθυνση, την απασχόληση και την
αειφόρο ανάπτυξη καθώς και στην εύρεση καινοτόµων λύσεων στις πολλές
προκλήσεις που απασχολούν την κοινωνία της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες αυτές
ενισχύουν τις προσπάθειες της Επιτροπής για ήπια συντονιστική ρύθµιση και
ανάληψη κοινής δράσης µε τα κράτη µέλη, τον ιδιωτικό τοµέα και τους
συµµετέχοντες εταίρους (stakeholders), σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα.
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Βλ. ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά µε την εταιρική
κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση (2006/2133(ΙΝΙ)), σελ.7.
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Βλ. COM(2011) 681 τελικό, Μια ανανεωµένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, 25.10.2011, σελ. 14.
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Σηµαντικές καινοτοµίες της Ανακοίνωσης είναι η υιοθέτηση ενός νέου ορισµού για
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ο νέος ρόλος των ∆ηµόσιων Αρχών και επιχειρήσεων
και το νέο Πλαίσιο ∆ράσης 2012-2014. Στη νέα ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επαναπροσδιορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη, υποβάλλοντας έναν
διευρυµένο ορισµό της ως την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιδράσεις τους στην
κοινωνία ενώ περιγράφει τις πρωτοβουλίες και δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι
επιχειρήσεις για να εκπληρώσουν τις πολλαπλές αυτές υποχρεώσεις92.

Επιπλέον, κατά την άποψη της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν σε ισχύ
µια διαδικασία που να ενσωµατώνει τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, ηθικούς
προβληµατισµούς τους, σε σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία
των καταναλωτών, στις επιχειρηµατικές λειτουργίες τους, και µάλιστα στο στενό
πυρήνα της επιχειρησιακής τους στρατηγικής, και σε συνεργασία µε όλους τους
συµµετέχοντες εταίρους.

Η νέα πολιτική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι προτεινόµενες δράσεις για
την περίοδο 2011-2014 αναφέρεται στους εξής τοµείς: Της ενίσχυσης της διαφάνειας,
προβολής, προώθησης και διάδοσης των Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο σύνολο της κοινωνίας, την ευαισθητοποίηση, κατανόηση και αύξηση
του επιπέδου της εµπιστοσύνης της κοινωνίας στις επιχειρήσεις. Της βελτίωσης
διαδικασιών αυτορρύθµισης και συρρύθµισης µέσω της συνεργασίας και της
ανάληψης κοινής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη
και όλους τους συµµετέχοντες εταίρους, για να αναπτύξουν έναν «κοινό κώδικα
Καλών Πρακτικών και ∆ράσεων». Της ενίσχυσης της ανταµοιβής της αγοράς για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη µε την ενδυνάµωση των πολιτικών στους τοµείς της
κατανάλωσης, της επένδυσης και των δηµοσίων συµβάσεων προκειµένου να
προωθηθεί η «ανταµοιβή» της αγοράς για την υπεύθυνη επιχειρησιακή συµπεριφορά.
Της βελτίωσης της δηµόσιας κοινοποίησης και σαφή πληροφόρηση για τις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Της εκπαίδευσης µέσω
της

ανάπτυξης

των

κατάλληλων

δεξιοτήτων

µεταξύ

των

µελλοντικών

επιχειρηµατιών, των επικεφαλής των επιχειρήσεων, των διευθυντικών στελεχών και
92

Ibid σελ. 7-8.
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των εργαζοµένων ώστε να γίνει η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνήθης
επιχειρηµατική πρακτική. Τέλος η νέα πολιτική τονίζει την ευθυγραµµισµένη
προσέγγιση της ευρωπαϊκής µε τη διεθνή διάσταση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να συµπεριφέρονται υπεύθυνα όπου και αν
δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές αξίες και τους διεθνώς
συµφωνηµένους κανόνες και πρότυπα.

Παρά την πρόοδο αυτή, οι σηµαντικές προκλήσεις παραµένουν. Πολλές επιχειρήσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόµα δεν έχουν ενσωµατώσει πλήρως τους κοινωνικούς
και περιβαλλοντικούς προβληµατισµούς τους στις επιχειρησιακές διαδικασίες και τη
στρατηγική τους93. Η νέα στρατηγική εισάγει πολύ σηµαντικά και καινοτόµα στοιχεία
που µπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω και να επεκτείνουν τον αντίκτυπο των
ευρωπαϊκών προσπαθειών ώστε να ενθαρρυνθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Βέβαια, δεδοµένου ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά βασικά εθελοντική
επιχειρηµατική συµπεριφορά, η νέα δέσµη προτάσεων για περισσότερο υπεύθυνη
επιχειρηµατικότητα, υιοθετώντας µια προσέγγιση που συνεπάγεται πρόσθετες
υποχρεώσεις και διοικητικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, ενδέχεται να θεωρηθεί
από τις επιχειρήσεις ως αντιπαραγωγική και να µην επιτευχθεί τελικά η απαιτούµενη
συναίνεση94.

IV.2. Εθελοντικού χαρακτήρα Αρχές για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οι δράσεις αυτής της κατηγορίας είναι εκατοντάδες. Μπορούν βέβαια να
διαχωριστούν σε αυτές που απλά παρέχουν µία σειρά από κατευθυντήριες γραµµές
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και συνήθως περιλαµβάνουν πρότυπα αναφοράς,
αυτές που δρουν ως µηχανισµοί αυτό-αξιολόγησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και αυτές που αποτελούν ένα συνδυασµό των δύο προηγουµένων κατηγοριών.
Κάποιες έχουν πολύ συγκεκριµένο στόχο όπως είναι η Social Accountability 8000,
που αφορά σε θέµατα εργασίας αλλά οι περισσότεροι οργανισµοί έχουν έναν
93

Βλ. J. Kahlenborn, W. Hajduk, T. Weiss, D. Feil, M. Fiedler, R. Klein, Compendium of public CSR
policies in the EU 2011, Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European
Union, November 2010, σελ. 25
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Βλ. COM(2011) 681, οπ.π., σελ. 5-6.
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ευρύτερο στόχο να συµπεριλάβουν κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά
ζητήµατα. Παρακάτω θα αναλύσουµε τους οργανισµούς οι οποίοι ασκούν τη
µεγαλύτερη επιρροή.
Πρωτοβουλίες όπως η «Στρογγυλή Τράπεζα Caux» (“Caux Round Table”)95 και οι
«Παγκόσµιες Αρχές Sullivan των Ηνωµένων Εθνών» (“United Nations’ Global
Sullivan Principles”) ξεκίνησαν µε στόχο την δηµιουργία µιας ιδεολογικής
πλατφόρµας για τη διεθνή ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Η «Παγκόσµια Πρωτοβουλία Απολογισµού» (“Global
Reporting Initiative”)96 καθιέρωσε τις «Οδηγίες Απολογισµού Υπευθυνότητας»
(“Sustainability Reporting Guidelines”) τον Ιούνιο του 2000, πραγµατοποιώντας ένα
µεγάλο βήµα προς ένα γενικά αποδεκτό παγκόσµιο πλαίσιο για τον Απολογισµό
Υπευθυνότητας.

IV.2.1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Η παλαιότερη ίσως πρωτοβουλία, αφορά τις ∆ιεθνείς Αρχές Sullivan

οι οποίες

υιοθετήθηκαν το 1999 και αποτελούν προέκταση των αρχικών Αρχών, οι οποίες
διαµορφώθηκαν από τον αιδεσιµότατο Leon Sullivan το 1977 ως ένας εθελοντικός
κώδικας συµπεριφοράς για επιχειρήσεις µε δραστηριότητες στη Νότια Αφρική του
απαρτχάιντ. Ο ίδιος ταυτίζει την επιχειρηµατική ευθύνη µε την υποστήριξη των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την ενθάρρυνση των ίσων ευκαιριών, την εκπαίδευση και
µέριµνα για τους εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση, καθώς, τη βελτίωση του
επιπέδου ζωής για τις τοπικές κοινότητες, τους εργαζοµένους και τις οικογένειες τους
µέσα από την προώθηση αρχών σεβασµού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και της
προώθησης της ισότητας. Οι στόχοι των αρχών Sullivan περιλαµβάνουν: α) την
προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, στους τοµείς άσκησης
δραστηριότητας της επιχείρησης, β) την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
95

Πρόκειται για πρωτοβουλία του ∆ικτύου Επιχειρηµατιών Βιοµηχανικών και Αναπτυσσόµενων
Εθνών, η οποία προσφέρει µια πλατφόρµα διαλόγου για τους εταιρικά υπεύθυνους τρόπους
συνεργασίας των επιχειρήσεων.

96

Πρόκειται για µια διεθνή πρωτοβουλία των ενδιαφερόµενων µερών για τον εθελοντικό απολογισµό
του οικονοµικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
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και την ενθάρρυνση των ίσων ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης, χωρίς
οποιαδήποτε µορφής διάκριση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γ) την υποστήριξη
µειονενεκτουσών εργαζοµένων µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης και της
παροχής ίσων ευκαιριών, ε) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων και
των οικογενειών τους καθώς και των µελών της κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρηση, µε σεβασµό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την προώθηση των ίσων
ευκαιριών.97
Σε περιφερειακό επίπεδο σηµαντική είναι η συνεργασία µεταξύ της κυβέρνησης των
ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου. Πρόκειται για τις Εθελοντικές Αρχές για την
Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Voluntary Principles on Security and
Human Rights) του 2000. Οι κυβερνήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
του Ηνωµένου Βασιλείου, µετέπειτα της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, επιχειρήσεις
των τοµέων εξόρυξης και ενέργειας, και µη κυβερνητικές οργανώσεις, όλες µε
ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και µε αίσθηµα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, συµµετέχουν σε έναν διάλογο σχετικά µε την ασφάλεια και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Μέσω του διαλόγου αυτού, αναπτύχθηκε ένα σύνολο αρχών εθελοντικού
χαρακτήρα που καθοδηγεί τις εταιρείες στη διατήρηση της ασφάλειας και της
προστασίας των δραστηριοτήτων τους, µέσα σε πλαίσιο σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών.98 Οι αρχές παρέχουν ένα παγκόσµιο
επιχειρησιακό πρότυπό αναπτύσσοντας ένα µη κρατικό

πλαίσιο κανόνων

συµπεριφοράς αλλά ισοδύναµο µε αυτό. Οι Εθελοντικές Αρχές αποτελούν
αναµφισβήτητα θετική δράση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
παρόλα αυτά δεν επαρκούν ώστε να παρέχουν απόλυτη προστασία των δικαιωµάτων
τα οποία πηγάζουν από τις διεθνής πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
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Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα Leon H. Sullivan, Global Sullivan Principles of Social Responsibility,
http://www.thesullivanfoundation.org/about/global_sullivan_principles,
τελευταία
επίσκεψη:
Νοέµβριος 2011.
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Βλ. Voluntary Principles on Security and Human Rights, Statement by the Governments of the
United
States
of
America
and
the
United
Kingdom,
Dec
19,
2000,
http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/meetings_and_workshops/volsupport.html
, τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
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Σε επίπεδο Ηνωµένων Εθνών το 2003 προωθούνται οι Κανόνες για την ευθύνη των
πολυεθνικών και άλλων επιχειρήσεων ως προς το σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων (Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other
Business Enterprises with regard to Human Rights). Οι παραπάνω κανόνες αποτελούν
ένα περιεκτικό κατάλογο κανόνων, που αφορούν τα ανθρώπινα και εργασιακά
δικαιώµατα, την προστασία του καταναλωτή και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς
και ζητήµατα δωροδοκίας, της Υπό-Επιτροπής του ΟΗΕ για την Προώθηση και
Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Το σύνολο αυτών των κανόνων

δε

δηµιουργεί νέες νοµικές υποχρεώσεις, αλλά αποτελεί µια συνοπτική καταγραφή των
υφιστάµενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
παγκόσµια αγορά, βάση των διεθνών συµβάσεων.99

IV.2.2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τα δικαιώµατα στην εργασία
Η πιο σηµαντική πρωτοβουλία για υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις διεθνών προτύπων
κοινωνικής ευθύνης στις δραστηριότητες τους, προέρχεται από τον Οργανισµό Social
Accountability International (SAI). Το διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης Social
Accountability 8000 (SA8000) έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ηθικής
δραστηριότητας των επιχειρήσεων στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Το
πρότυπο SA8000100 είναι ένα οικειοθελές πρότυπο και µπορεί να εφαρµοστεί σε
99

Βλ. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003), “Sub-Commission on the Promotion and

Protection of Human Rights, Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other
Business Enterprises with Regard to Human Rights”.
100

Άλλα γνωστά πρότυπα είναι η σειρά προτύπων ΑΑ1000 και το πρότυπο ISO 26000. Τα πρότυπα

ΑΑ1000 προϊόντα του οργανισµού “AccountΑbility” στηρίζονται σε εφαρµόσιµες πρακτικές
διασφαλίζοντας τη βάση για τη βελτίωση της βιώσιµης ανάπτυξης. Βασική αρχή αποτελεί η
εξασφάλιση του δικαιώµατος των «ενδιαφεροµένων µερών» να ακούγονται και η υποχρέωση των
οργανισµών να ανταποκρίνονται. Το πρότυπο ΙSΟ 26000, προϊόν του διεθνούς οργανισµού
πιστοποίησης ISO, πρόκειται για ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο, κατάλληλο για κάθε οργανισµό, σε
απλή γλώσσα κατανοητή από µη ειδικούς, που παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη. Το πρότυπο δεν θα είναι πιστοποιήσιµο αλλά θα παρέχει πρακτική καθοδήγηση
σχετικά µε τη λειτουργία της κοινωνικής ευθύνης, θα προσδιορίζει και θα εµπλέκει τους κοινωνικούς
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οιουδήποτε µεγέθους οργανισµούς και επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς της
βιοµηχανίας. Το πρότυπο µπορεί να αντικαταστήσει ή να επαυξήσει ειδικούς κώδικες
κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων ή βιοµηχανικών τοµέων. Το Σύστηµα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, που βασίζεται στις αρχές του προτύπου SA 8000, τεκµηριώνει
την πολιτική της επιχείρησης, σύµφωνα µε την οποία η τελευταία δεσµεύεται στην
διαρκή εφαρµογή και βελτίωση των βασικών αρχών της εταιρικής κοινωνικής
υπευθυνότητας, όσον αφορά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα στους χώρους
εργασίας. Οι βασικές αρχές, βάσει των οποίων οικοδοµείται ένα Σύστηµα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης κατά SA 8000 αφορούν την παιδική Εργασία (η εταιρία
διασφαλίζει πως δεν θα απασχοληθούν παιδιά στις εργασίες της), την υποχρεωτική
εργασία (η εταιρία πρέπει να αποφεύγει την επιβολή εργασιών προς τους
εργαζοµένους της), την υγεία και την ασφάλεια (η εταιρία πρέπει να διασφαλίζει τις
κατάλληλες συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όλο το φάσµα των εργασιών της), τις
διακρίσεις (επιβάλλεται η αποφυγή διακρίσεων σε βάρος εργαζοµένων από τα
ιεραρχικά κλιµάκια της επιχείρησης), τις πειθαρχικές πρακτικές (πρέπει να
αποφεύγεται, στον µέγιστο βαθµό, η χρήση πειθαρχικών πρακτικών, όπως η επιβολή
ποινών, η ψυχολογική πίεση, αλλά και η λεκτική βία), τις ώρες εργασίας (οι ώρες
εργασίας επιβάλλεται να ακολουθούν την εργασιακές απαιτήσεις, αλλά να µην
παραβιάζουν την κείµενη νοµοθεσία), και τις αµοιβές (η επιχείρηση πρέπει να
προσπαθεί ώστε οι αµοιβές των εργαζοµένων, εκτός από την τήρηση της νοµοθεσίας,
να καλύπτουν τις ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους).101

Τα εργασιακά δικαιώµατα προστατεύονται και από άλλες εθελοντικές αρχές και
µηχανισµούς µε σηµαντικότερη την Ένωση για τη ∆ίκαιη Εργασία (Fair Labor
Association). Συστάθηκε µε πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου το 1996 και είναι ένας
µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που στόχο έχει την προστασία των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στις ΗΠΑ και παγκοσµίως. Η αποστολή της Ένωσης για την ∆ίκαιη
Εργασία είναι να συνδυάσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων, των µη κυβερνητικών
εταίρους, θα βελτιστοποιεί την αξιοπιστία των απολογισµών µε παράλληλη αναφορά στη βελτίωση και
τα αποτελέσµατα.
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Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα Social Accountability International, SA8000:2008, http://www.iqnet
ltd.com/userfiles/SA8000/2008StdEnglishFinal.pdf, τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
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οργανώσεων, και των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για να προωθηθεί ο
σεβασµός των διεθνών προτύπων εργασίας, και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
ανά τον κόσµο.102

Η Πρωτοβουλία Θεµιτού Εµπορίου (Ethical Trade Initiative)

ασχολείται µε τις

εργασιακές συνθήκες στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η δράση της πρωτοβουλίας βασίζεται
στην αξίωση ότι οι προµηθευτές των µελών του οργανισµού θα πρέπει να πληρούν
συγκεκριµένα πρότυπα, ενώ η µέτρηση της απόδοσης µε διαφάνεια αποτελεί τη
βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους. Τα
µέλη συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις προόδου αναφορικά µε τις απαιτήσεις της
πρωτοβουλίας, ενώ ο οργανισµός εκδίδει µια ετήσια συνοπτική έκθεση.
Η Πρωτοβουλία Θεµιτού Εµπορίου είναι µία ρηξικέλευθη πρωτοβουλία, η οποία
συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσµα οργανισµών µε στόχο την βελτίωση της ζωής των
φτωχών εργαζοµένων ανά τον κόσµο. Πρόκειται για µια συµµαχία των επιχειρήσεων,
των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων εµπορίου που εργάζονται
για την προώθηση και τη βελτίωση της εφαρµογής των εταιρικών πρακτικών, που
αφορούν τις συνθήκες εργασίας στην αλυσίδα εµπορικής δραστηριότητας.103

Τέλος, θα αναφερθούµε σε µια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε συγκεκριµένο
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, το πρότυπο κανόνων της καµπάνιας «Καθαρά
Ρούχα» (Clean Clothes Campaign Model Code). Η παραπάνω πρωτοβουλία αποτελεί
ένα ευρωπαϊκό εθελοντικό δίκτυο µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε
κλάδους ένδυσης και αθλητικών ειδών. Η Clean Clothes Campaign είναι µια διεθνής
καµπάνια, που επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις διεθνείς
βιοµηχανίες ένδυσης και αθλητικών ειδών, και στην ενδυνάµωση των εργαζοµένων
σε αυτές. Η Clean Clothes Campaign δραστηριοποιείται σε 11 ευρωπαϊκές χώρες
όπου θεωρώντας την πληροφόρηση ως κλειδί για τη βελτίωση των συνθηκών,
επιδιώκει την εφαρµογή βασικών κανόνων όπως το δικαίωµα στην επιλογή της
εργασίας, την εξάλειψη των διακρίσεων, την απαγόρευση της εκµετάλλευσης
102

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού Fair Labor Association, http://www.fairlabor.org/fla.
Τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
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Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού “Ethical Trade Initiative”, http://www.ethicaltrade.org,
τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
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παιδιών, το δικαίωµα του συνδικαλισµού, τη θέσπιση αµοιβών πάνω από ένα ποσό
απαραίτητο για την επιβίωση, το σεβασµό του χρόνου εργασίας, τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, την ύπαρξη ξεκάθαρων σχέσεων εργασίας κλπ. Τελικά επιδιώκει
να επηρεάσει τη συµπεριφορά των καταναλωτών ώστε οι επιλογές τους να
επιβραβεύουν όσες επιχειρήσεις λαµβάνουν υπόψη τους τις επιταγές του κώδικα
συµπεριφοράς. Αντιτίθεται ενεργά στον προστατευτισµό, αποφεύγει τις πρακτικές
µποϋκοτάζ

(γιατί

ζηµιώνουν

τους

εργαζόµενους),

δεν

επικεντρώνεται

σε

συγκεκριµένες επιχειρήσεις αλλά σε τοµείς δραστηριοτήτων, συνεργάζεται και δρα
παράλληλα και µε άλλους φορείς που ενεργούν προς την ίδια κατεύθυνση.104

IV.2.3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το περιβάλλον και Βιωσιµότητα
Η σηµαντικότερη πρωτοβουλία σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης που αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της βιωσιµότητας είναι το Κοινοτικό
Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit Scheme
- EMAS) Το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου στοχεύει στην
προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των
ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και της πληροφόρησης του κοινού και άλλων
ενδιαφερομένων. Εισήχθη το 1995105 και αναθεωρήθηκε το 2001106. Πρόκειται για

ένα εθελοντικό σχέδιο για οργανισµούς πρόθυµους να δεσµευτούν να εκτιµήσουν και
να βελτιώσουν την επίδοσή τους σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον. Ο στόχος του
είναι να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται οι οργανώσεις εκείνες που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες νοµικές απαιτήσεις και βελτιώνουν συνεχώς τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Επιπλέον, απαίτηση του συστήµατος, στο οποίο
συµµετέχουν οργανισµοί και επιχειρήσεις, είναι να δηµοσιεύουν τακτικά µια έκθεση
104

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα του οργανισµού “Clean Clothes Campaign Model Code”,
http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/corporate-accountability/the-ccc-model-code,
τελευταία
επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
105

Βλ. κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1993 για την εκούσια
συµµετοχή επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου.
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Βλ. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης
Μαρτίου 2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης
και οικολογικού ελέγχου (EMAS).
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σχετικά µε αυτές τις επιδώσεις τους. Αυτή η εκούσια δηµοσίευση των
περιβαλλοντικών πληροφοριών, των οποίων η ακρίβεια και η αξιοπιστία έχουν
ελεγχθεί από επιθεωρητή περιβάλλοντος, είναι που δίνει στο EMAS και στις
οργανώσεις που συµµετέχουν ενισχυµένη αξιοπιστία και η αναγνώριση.

Ακόµη, οι πρωτοβουλίες του Παγκόσµιου Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD)
συµβάλλουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων µε
στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Το παγκόσµιο επιχειρηµατικό συµβούλιο για τη
βιώσιµη ανάπτυξη είναι ένας φορέας αποτελούµενος από περίπου 200 εταιρείες, που
ασχολείται αποκλειστικά µε την αειφόρο ανάπτυξη στον τοµέα των επιχειρήσεων. Το
Συµβούλιο παρέχει µια πλατφόρµα για τις εταιρείες προκειµένου να διερευνήσουν τη
βιώσιµη ανάπτυξη, να ανταλλάξουν γνώσεις, εµπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.
Επιπλέον µπορούν να υποστηρίξουν τις θέσεις τους σε διάφορα φόρουµ, σε
συνεργασία µε κυβερνήσεις, µη κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς οργανισµούς.
Τα µέλη του προέρχονται από περισσότερες από 35 χώρες και 20 κύριους
βιοµηχανικούς κλάδους. 107

Η ∆ιάσκεψη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (Rio Declaration on
Environment and Development), υιοθετήθηκε το 1992 στο Συνέδριο των Ηνωµένων
Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η
∆ιάσκεψη Κορυφής του Ρίο, ήταν µια πρωτοφανής για τα Ηνωµένα Έθνη σύσκεψη,
όσο αφορά το µέγεθος και τα θέµατα που συζητήθηκαν. Είκοσι χρόνια µετά από την
πρώτη παγκόσµια περιβαλλοντική διάσκεψη, ο ΟΗΕ προσπάθησε να βοηθήσει τις
κυβερνήσεις να επανεξετάσουν την οικονοµική ανάπτυξη, να βρουν τρόπους να
σταµατήσουν την καταστροφή αναντικατάστατων φυσικών πόρων και την ρύπανση
του πλανήτη. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, που εκπροσωπούσαν κάθε πτυχή της
κοινωνίας συγκεντρώθηκαν στην διαδικασία. Έπεισαν τους ηγέτες τους να
συµµετέχουν στη λήψη δύσκολων αποφάσεων, για να εξασφαλίσουν ένα υγιή
πλανήτη για τις επόµενες γενεές. Στόχος ήταν η εύρεση αποτελεσµατικών µεθόδων
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Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη,
http://www.wbcsd.org/home.aspx, τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
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για την προστασία του περιβάλλοντος και η δηµιουργία µιας νέας και δίκαιης
παγκόσµιας εταιρικής σχέσης µέσω της δηµιουργίας νέων επιπέδων συνεργασίας
µεταξύ των µελών, των βασικών τοµέων των κοινωνιών και των ανθρώπων.
Αποτέλεσµα αυτής της Συνδιάσκεψης ήταν ο καθορισµός των βασικών αρχών
∆ίκαιου του Περιβάλλοντος, οι οποίες είναι: α) η αρχή της ενηµέρωσης και της
πληροφόρησης, β) η αρχή της ευθύνης και της αποζηµίωσης και γ) η αρχή της
πρόληψης, Οι αρχές αυτές περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη του Ρίο για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.108 Η σηµασία της διάσκεψης για τη βιώσιµη
ανάπτυξη ήταν πολύ σηµαντική διότι για πρώτη φόρα

η διεθνής κοινότητα

αναγνωρίζει πλέον την απόλυτη αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος – ανάπτυξης, τις
κοινές αλλά και διαφορετικές ευθύνες και υποχρεώσεις των κρατών της διεθνούς
κοινότητας κ.λ.π. Η Συνάντηση του Ρίο επηρέασε όλες τις µεταγενέστερες
διασκέψεις των Ηνωµένων Εθνών, οι οποίες

εξέτασαν τη σχέση µεταξύ των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του πληθυσµού, της

κοινωνικής

ανάπτυξης, των

γυναικών και των ανθρώπινων οικισµών - και την ανάγκη για την περιβαλλοντικά
βιώσιµη ανάπτυξη Στις διασκέψεις αυτές προσπάθησαν να ενσωµατώσουν , την
αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης στις δικές τους στρατηγικές και πολιτικές τόσο σε
εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο χωρίς όµως µεγάλη επιτυχία.

Τέλος, σηµαντική είναι η συµβολή των αρχών του οργανισµού για τις
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες Οικονοµίες (Coalition for Environmentally Responsible
Economies Principles) του 1989. Πρόκειται για µια προσπάθεια τυποποίησης της
αφοσίωσης των επιχειρήσεων ως προς την επαγρύπνηση και τον απολογισµό σχετικά
µε το περιβάλλον, καθώς και της δέσµευσης, αναφορικά µε τη συνεχή προσπάθεια
βελτίωσης, προώθησης του διαλόγου και της συστηµατικής υποβολής δηµοσίων
εκθέσεων. Ο Οργανισµός Συνεργασίας για τις Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες
Οικονοµίες (C.E.R.E.S.), αποτελείται από επενδυτές, δηµόσιους συνταξιοδοτικούς
φορείς, ιδρύµατα, εργατικά σωµατεία, περιβαλλοντικές, θρησκευτικές και άλλες
οµάδες που αγωνίζονται για κοινό συµφέρον. Πρεσβεύει ότι η παγκόσµια βιώσιµη
οικονοµική δραστηριότητα, θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Αποστολή
108

Βλ. United Nations General Assembly, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 August 1992, Rio Declaration
on Environment and Development, σελ. 1-5.
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του είναι να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υποστηρίξουν και να εφαρµόσουν τις
αρχές του. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δέσµευση, από την πλευρά των επιχειρήσεων,
για συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση και ανάληψη των ευθυνών για τις επιπτώσεις
που έχουν οι δραστηριότητες τους στο περιβάλλον.109

IV.2.4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την καταπολέµηση της διαφθοράς
Η Σύµβαση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµόσιων λειτουργών στις διεθνείς
επιχειρηµατικές συναλλαγές (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign
Public Officials in International Business Transactions) του 1997, αποτελεί ένα
διεθνές εργαλείο για την καταπολέµηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων
λειτουργών. Η Σύµβαση ορίζει τη δωροδοκία ως µια εθελοντική προσφορά (ή και
υπόσχεση προσφοράς) ανταλλάγµατος σε αλλοδαπό δηµόσιο λειτουργό προκειµένου
να συµβάλει στην ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή την απόκτηση
αθέµιτου πλεονεκτήµατος κατά την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας.110 Ο
Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προσδιόρισε όρους κλειδιά και
διαµόρφωσε ένα νοµικό πλαίσιο για τη δωροδοκία διεθνώς.

Οι εταιρικές αρχές “Social Accountability International” δηµοσιεύθηκαν το 2002 από
τον οργανισµό για την ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια σε συνεργασία µε τον οργανισµό ∆ιεθνούς
Εταιρικής Ευθύνης και αποσκοπούν στο να παρέχουν ένα χρήσιµο εργαλείο καλών
πρακτικών για τις επιχειρήσεις αναφορικά µε τη διαφθορά και τη δωροδοκία.
Αλλαγές στη διεθνή νοµοθεσία περί δωροδοκίας και η νέα τάση προς την κατεύθυνση
επιβολής κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τη διεθνή νοµοθεσία, έχει δήξει πως µια
αποτυχία της καταπολέµησης της δωροδοκίας έχει εξαιρετικά µεγάλο κόστος στις
επιχειρήσεις. Οι επιχειρησιακές αρχές για την καταπολέµηση της δωροδοκίας είναι
ένα χρήσιµο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Οι αρχές από την αρχική τους ακόµη
109

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα The Ceres Principles, http://www.ceres.org/about-us/our-history/ceresprinciples, τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.

110

Βλ. Convention on combating bribery of foreign public officials in international business
transactions, OECD 2011, http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf, σελ. 14.
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επινόηση έχουν χρησιµοποιηθεί από πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσµο µε σκοπό να
οριοθετήσουν τις πολιτικές τους κατά της δωροδοκίας παγκοσµίως. Οι αρχές
παρέχουν ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις ώστε να µπορέσουν να αναπτύξουν
περιεκτικά προγράµµατα ενάντια στην δωροδοκία 111

IV.2.5. Επιχειρησιακοί κώδικες συµπεριφοράς
Ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν επιβάλλει επιχειρησιακούς κώδικες
συµπεριφοράς στις δραστηριότητες τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.112 Οι
εθελοντικού χαρακτήρα επιχειρησιακοί κώδικες συµπεριφοράς περιλαµβάνουν µια
σειρά από αρχές, πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες µπορεί να είναι
καθαρά προγραµµατικές ή λεπτοµερείς και λειτουργικές από τη φύση τους. Οι
κώδικες συνήθως αφορούν δικαιώµατα τα οποία αποτέλεσαν αφορµή για σοβαρές
διαµαρτυρίες στο παρελθόν. Το κίνητρο για την ανάπτυξη εθελοντικών αρχών
επιχειρηµατικής δράσης µπορεί να είναι καθαρά αλτρουιστικό ή να στηρίζεται στο
αίσθηµα ευθύνης που αφορά την εταιρική φήµη ή τη στρατηγική ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος. Ο κοινός παρανοµαστής για την υιοθέτηση τέτοιων αρχών είναι ότι
αυτές δηµιουργούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις µε σκοπό να παρέχουν
πλεονεκτήµατα σε αυτές τα οποία είναι µεγαλύτερα από το κόστος συµµόρφωσης
στους κώδικες.

Οι πιο γνωστές Επιχειρησιακές Αρχές είναι οι Επιχειρησιακές Αρχές της SHELL του
1976. Οι γενικές επιχειρησιακές αρχές των εταιριών Shell (Shell General Business
Principles – SGBP) αναθεωρήθηκαν τον Αύγουστο του 2005, προκειµένου να
ληφθούν υπόψη η σύσταση της Royal Dutch Shell plc και άλλες εξελίξεις που
111

Βλ. Transparency International, 2009, Business Principles for Countering Bribery, a multistakeholder initiative transparency international.
112

Σήµερα το κέντρο για την επιχειρηµατικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα είχε καταγράψει πάνω
από 300 επιχειρησιακούς κώδικες συµπεριφοράς ή πολιτικές επιχειρήσεων που αποσκοπούσαν στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο αριθµός των επιχειρήσεων παγκοσµίως που εντάσσονται
σε δίκτυα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως το Παγκόσµιο Σύµφωνο και άλλοι κώδικες
συµπεριφοράς ξεπερνούν τις 5000. Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα Business and Human Rights Resource
Centre, http://www.business-humanrights.org/Documents/Policies, τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος
2011.
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µεσολάβησαν από την τελευταία ενηµέρωση του κειµένου, το 1997. Οι
Επιχειρησιακές Αρχές του Οµίλου Shell συντάχθηκαν για πρώτη φορά το 1976 και
από τότε έχουν αλλάξει ελάχιστα, καθώς οι κεντρικές αξίες στις οποίες αρχικά
βασίστηκαν

αποδείχθηκαν

διαχρονικές.

Οι

αλλαγές

θα

µπορούσαν

να

χαρακτηριστούν κυρίως ως αναθεωρήσεις παρά ως ριζικές τροποποιήσεις, καθώς οι
υπάρχουσες αρχές εξακολουθούν να εκφράζουν τον επιθυµητό τρόπο λειτουργίας του
Οµίλου. Ωστόσο, ορισµένοι τοµείς ενισχύθηκαν, υπάρχουν οκτώ αρχές, οι οποίες,
σύµφωνα µε τον όµιλο, εφαρµόζονται σε κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα και οι
οποίες περιγράφουν τη συµπεριφορά που αναµένεται από κάθε υπάλληλό του οµίλου.
Οι αρχές αυτές στηρίζονται στις βασικές αξίες της εντιµότητας, της ακεραιότητας και
του σεβασµού προς τους άλλους. Προάγουν επίσης την εµπιστοσύνη, τη διαφάνεια,
την οµαδική εργασία και τον επαγγελµατισµό. Οι οικονοµικές αυτές αρχές
συνδέονται µε την επιχειρησιακή ολοκλήρωση, τις πολιτικές δραστηριότητες, την
υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την κοινότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον
ανταγωνισµό και τη βιώσιµη ανάπτυξη.113

Μια επίσης γνωστή προσπάθεια υιοθέτησης επιχειρησιακών αρχών κοινωνικής
συµπεριφοράς προέρχεται από την εταιρία Johnson & Johnson. Η εταιρία
δηµοσίευσε το δικό της σύστηµα αρχών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε
τίτλο “Credo” ως µέσο διάδοσης των πρακτικών εταιρικής ευθύνης της εταιρίας, του
οράµατος της και της αποστολής της στα ενδιαφερόµενα µέλη αυτής (καταναλωτές,
γιατρούς, ασθενείς, εργαζόµενους, εταίρους και άλλους)114. Πρόκειται εποµένως για

113

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα, Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές των Εταιριών Shell, Royal Duch Shell plc,
Shell International Limited 2005. http://www.coralenergy.gr/media/SGBP_leaflet.pdf, τελευταία
επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
114

Αντίθετα σε όσα υποδεικνύουν οι επιχειρησιακές αρχές της εταιρίας, το 2006 ξέσπασε τεράστιο
σκάνδαλο σε βάρος της επιχείρησης. Όπως αναφέρει το δηµοσίευµα στην εφηµερίδα
«Ελευθεροπυπία», η αµερικανική εταιρεία Johnson & Johnson συµφώνησε µε τις αρχές στις ΗΠΑ και
τη Μεγάλη Βρετανία να καταβάλει πρόστιµο ύψους 70 εκατ. δολαρίων (περίπου 48 εκατ. ευρώ). Ο
όµιλος φέρεται να δωροδόκησε γιατρούς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και να «λάδωσε» την ιρακινή
κυβέρνηση, προκειµένου να λάβει παραγγελίες. Η συµφωνία είναι αποτέλεσµα πολυετούς έρευνας των
αρχών λόγω των δωροδοκιών του αµερικανικού οµίλου στο εξωτερικό. Ανακρίσεις διεξάγονται και
κατά άλλων αµερικανικών φαρµακευτικών εταιρειών, µεταξύ άλλων της Eli Lilly και της Merck. Στην
παρούσα περίπτωση στελέχη της Johnson & Johnson φέρονται ότι προσέφεραν αµοιβές ύψους 32
εκατ. δολαρίων σε δηµόσιους υπαλλήλους στην Πολωνία, τη Ρουµανία και την Ελλάδα, προκειµένου
να λάβουν παραγγελίες για ιατρικές συσκευές και προµήθεια φαρµάκων, όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του αµερικανικού υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Εκτός αυτού, η Johnson & Johnson φέρεται
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ένα σύστηµα αρχών αξιολόγησης των ευθυνών της επιχείρησης απέναντι στους
εργαζόµενους, τους πελάτες, την κοινωνία και τους µετόχους.

IV.2.6.Άλλες παγκόσµιες εθελοντικές πρωτοβουλίες
Η πρωτοβουλία Responsible Care του 1985 αποτελεί µια παγκόσµια εθελοντική
πρωτοβουλία στον τοµέα της χηµικής βιοµηχανίας µε έδρα τον Καναδά υπό την
οποία οι επιχειρήσεις, µέσω των εθνικών ενώσεων τους, εργάζονται από κοινού µε
στόχο την διαρκή βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής τους
απόδοσης. Επιπλέον διευκολύνεται και η επικοινωνία τους µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη, αναφορικά µε τα προϊόντα και τις διαδικασίες. Αυτό το σύνολο ηθικών αρχών
βοηθάει την χηµική βιοµηχανία να λειτουργεί ασφαλέστερα, κερδοφόρα και µε
αίσθηµα ευθύνης προς τις επόµενες γενεές. Στο ∆ιεθνές Συµβούλιο για την Αειφόρο
Ανάπτυξη το 2002, ο ΟΗΕ αναγνώρισε πως η πρωτοβουλία Responsible Care
αποτελεί σηµαντική συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη115 .

Το 1995, υπεγράφη στο Λονδίνο, από Ευρωπαίους επιχειρηµατίες και ∆ιευθυντές
επιχειρήσεων, η «Ευρωπαϊκή ∆ιακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του Κοινωνικού
Αποκλεισµού», µε στόχο την προαγωγή της εταιρικής υπευθυνότητας και
ακολούθησε η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική
Συνοχή (European Business Network for Social Cohesion – EBNSC) µε έδρα τις
Βρυξέλλες. Αποστολή του ∆ικτύου είναι να στηρίζει τις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν
κέρδος, βιώσιµη ανάπτυξη και ανθρώπινη πρόοδο, ενσωµατώνοντας την εταιρική
κοινωνική ευθύνη στον πυρήνα της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Το
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο αριθµεί σήµερα 75 µέλη, πολυεθνικές εταιρείες και 27 εθνικούς
αντιπροσώπους, µέσω των οποίων φτάνει τις 2000 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

µεταξύ 2001 και 2003 να δωροδόκησε Ιρακινούς υπαλλήλους, προκειµένου να εξασφαλίσει
παραγγελίες.
115

Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα Chemistry Industry Association of Canada,
http://www.canadianchemistry.ca/ResponsibleCareHome/ResponsibleCareBREthicPrinciplesBR.aspx,
τελευταία επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.
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Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο υποστηρίζει ενεργά τη δηµιουργία αντίστοιχων ∆ικτύων σε
τοπικό επίπεδο.116

IV.2.7. Συµπεράσµατα: η αποτελεσµατικότητα της υιοθέτησης εθελοντικού
χαρακτήρα αρχών στην εταιρική συµπεριφορά
Συµπερασµατικά, διαπιστώνουµε πως οι εθελοντικοί κώδικες για την κοινωνικά
υπεύθυνη συµπεριφορά των επιχειρήσεων έχουν θετική επίδραση ειδικά όταν
ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εντάξουν υπεύθυνες πολιτικές στις δραστηριότητες
τους. Όσον αφορά τους εθελοντικού χαρακτήρα κανόνες αυτορρύθµισης της δράσης
της επιχείρησης τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Οι αρχές τις οποίες συντάσσει και
υιοθετεί η επιχείρηση εθελοντικά, της επιτρέπει µονοµερώς να επιλέξει τα πρότυπα
συµπεριφοράς τα οποία θέλει να υιοθετήσουν έχοντας σα κίνητρο το επιχειρηµατικό
όφελος. Είναι γενικά αποδεκτό πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες
οι οποίες έχουν ως στόχο τη µεγιστοποίηση και την αναζήτηση του κέρδους ενώ
χρησιµοποιούν προσδιορίζουν και υιοθετούν κώδικες εταιρικής κοινωνικής
συµπεριφοράς ως εργαλεία δηµοσίων σχέσεων. Εποµένως, η υιοθέτηση προτύπων
συµπεριφοράς δεν αποσκοπεί απαραίτητα στην εξασφάλιση των συµφερόντων των
εργαζοµένων. ∆εν είναι δυνατό να πιστεύουµε πως οι επιχειρήσεις θα θέσουν σε ισχύ
κώδικες κοινωνικής δράσης εθελοντικά σε βάρος της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας. Την ευθύνη για τον έλεγχο του σεβασµού των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων, έχουν οι κυβερνήσεις και τα διεθνή όργανα µέσω της εθνικής
νοµοθεσίας και των διεθνών κανόνων.117

116

Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα Corporate Social Responsibility Europe, www.csreurope.org, τελευταία
επίσκεψη: Νοέµβριος 2011.

117

Βλ. Monshipouri M., Welch C., Kennedy E., “Multinational Corporations and the Ethics of Global
Responsibility: Problems and Possibilities”, Human Rights Quarterly, vol. 25, 2003, σελ. 979.
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ΙV.3. Κριτική εθελοντικών αρχών για την ΕΚΕ
Η έντονη κριτική που ασκήθηκε στο Παγκόσµιο Σύµφωνο αφορά στο σύνολο τους
τις µη δεσµευτικού χαρακτήρα αρχές και κανονισµούς που προκύπτουν από τα διεθνή
όργανα. Ο χαρακτήρας εθελοντικής συµµετοχής στο Παγκόσµιο Σύµφωνο,
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα δέσµευσης και ευθύνης. Σε ένα περιβάλλον
γενικότερου προβληµατισµού για το µέλλον κοινωνικών ζητηµάτων µέσα στην
οικονοµία της παγκοσµιοποίησης, η νοµιµότητα του Παγκοσµίου Συµφώνου,
αµφισβητείται.
Οι κριτικές για τη νοµιµότητα του Συµφώνου εστιάζουν σε δύο σηµεία. Αρχικά στο
γεγονός ότι το Σύµφωνο είναι ένας κώδικας συµπεριφοράς προς τις επιχειρήσεις,
δίχως δέσµευση, ένα κείµενο δηµοσίων σχέσεων, κατά πολλούς, δίχως ουσία. Πως
γνωρίζουµε εάν η επιχείρηση η οποία υποστηρίζει πως ακολουθεί τις αρχές του
Συµφώνου το κάνει πραγµατικά;.
Η πιο θεµελιώδης κριτική προέρχεται κυρίως από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
αλλά και από όσους βλέπουν µε επιφύλαξη την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας.
Υποστηρίζουν λοιπόν πως είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός υποχρεωτικού νοµικού
πλαισίου ως το µοναδικό δρόµο για να εξασφαλιστεί πως οι επιχειρήσεις είναι
υπεύθυνες και παράλληλα ευνοούµενες από την παγκόσµια οικονοµία.
Μια άλλη οµάδα επικριτών υποστηρίζει πως η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας,
όπως την αντιλαµβανόµαστε σήµερα, δε θα φέρει ποτέ ουσιαστική ανάπτυξη στις υπό
ανάπτυξη χώρες, ακόµη και αν οι αρχές του Συµφώνου πραγµατοποιούνταν. Συχνά
υποστηρίζεται πως το Σύµφωνο εξυπηρετεί το συµφέρον των µεγάλων πολυεθνικών
εταιριών να «βαπτιστούν» από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών ως κοινωνικά
υπεύθυνες ενώ στην πραγµατικότητα δεν αλλάζουν τίποτα στην εταιρική τους
συµπεριφορά.118

118

Βλ. Williams, O.F., The UN Global Compact: the Challenge and the Promise. In Leadership and
Business Ethics, 2008, σελ. 229-250.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

V. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

V.1. Θετικές δράσεις επιχειρήσεων αναφορικά µε την ΕΚΕ
Για την καλύτερη κατανόηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα παρατεθούν στην
ενότητα αυτή, περιπτώσεις καλών πρακτικών διαφόρων επιχειρήσεων αναφορικά µε
την ενσωµάτωση αξιών και πρακτικών ΕΚΕ στις επιχειρηµατικές δραστηριότητές
τους, δείκτες που αξιολογούν την κοινωνική υπευθυνότητα και διευκολύνουν την
κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση, καθώς και διάφορα βραβεία, που έχουν θεσπιστεί από
οργανισµούς, για την επιβράβευση της κοινωνικά υπεύθυνης συµπεριφοράς.

Παραδείγµατος χάρη η εταιρία Starbucks Coffee Co, ορίζει την ΕΚΕ ως
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τρόπους που παράγουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά
και οικονοµικά οφέλη προς τις κοινότητες, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Κάνοντας επενδύσεις που ωφελούν τους παραγωγούς καφέ, τις οικογένειές τους, την
τοπική κοινότητα , και το φυσικό περιβάλλον, η επιχείρηση βοηθά να προωθηθεί
ένα βιώσιµο πρότυπο για την παγκόσµια παραγωγή και το εµπόριο υψηλής ποιότητας
καφέ. Αναλαµβάνοντας δράσεις περιβαλλοντικής προσφοράς όπως οι «Πράσινες
Οµάδες» και τα «προγράµµατα ανακύκλωσης», η επιχείρηση έχει καθιερώσει υψηλά
πρότυπα για την περιβαλλοντική ευθύνη119. Ακόµη, η διοίκηση της επιχείρησης
προωθεί την αντιµετώπιση των ανθρώπων που εργάζονται για την επιχείρηση αλλά
και των ενδιαφερόµενων µερών αυτής, µε σεβασµό και αξιοπρέπεια. Η επιχείρηση
έχει αναγνωριστεί παγκοσµίως για τη δέσµευσή που αναλαµβάνει απέναντι στα
διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως είναι οι παραγωγοί του καφέ, οι εργαζόµενοι και
οι τοπικές κοινότητες, ενώ ταυτόχρονα έχει επιτύχει µεγάλο οικονοµικό µέγεθος. Η
εταιρεία διαθέτει ένα ανώτερο στέλεχος, σε επίπεδο Αντιπροέδρου, υπεύθυνο για την
ΕΚΕ και για τη στρατηγική διαµόρφωση πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων, έτσι
ώστε να ευθυγραµµίσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη µε την επιχειρηµατική
119

Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα Starbucks Coffee Co, http://www.starbucks.com/responsibility, τελευταία
επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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επιτυχία. Επίσης, έχει την εποπτεία για το περιβάλλον της επιχείρησης και τις
επιχειρησιακές πρακτικές. Από το 1998, η εταιρεία έχει υποστηρίξει το πρόγραµµα
για τον καφέ Conservation’s International Coffee Program (CI), το οποίο ενθαρρύνει
τις βιώσιµες καλλιεργητικές πρακτικές και την προστασία της βιοποικιλότητας µέσω
της παραγωγής καφέ, ο οποίος καλλιεργείται και φυτρώνει κάτω από µεγάλα σκιώδη
δέντρα σε τροπικά δάση, καθώς, επίσης, και της θεσµοθέτησης κατευθυντήριων
γραµµών στην αγορά καφέ. Η επιχείρηση έχει αποκοµίσει επαίνους για τις
γενναιόδωρες πρακτικές της σχετικά µε το εργατικό δυναµικό και για τη δέσµευσή
της να παρέχει οφέλη προς τους εργαζοµένους σε επίπεδα πλήρους, αλλά και µερικής
απασχόλησης. Ως προς το ζήτηµα αυτό, έχει καταλάβει ηγετική θέση µε το να είναι η
πρώτη εταιρεία που υιοθέτησε ένα πλαίσιο για κώδικα συµπεριφοράς µε σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων σε παγκόσµιο επίπεδο. Τέλος,
διαθέτει πλήθος προγραµµάτων για την ενίσχυση των κοινοτήτων, όπου διατηρεί
καταστήµατα, καθώς επίσης και των αναπτυσσόµενων οικονοµιών, όπου ο καφές
καλλιεργείται, αποθηκεύεται και επεξεργάζεται120.

Ένα

ακόµη

παράδειγµα

υιοθέτησης

καλών

πρακτικών

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας είναι οι δράσεις της εταιρίας Shell η οποία αναζητά βιώσιµες λύσεις
στο ζήτηµα της ρύπανσης του αέρα εσωτερικού χώρου (Indoor Air Pollution - IAP).
Αυτό το είδος µόλυνσης του αέρα αποτελεί την τέταρτη µεγαλύτερη απειλή για την
υγεία παιδιών και γυναικών σε πολύ φτωχές χώρες του κόσµου. Ο καπνός από τις
αναµµένες φωτιές γεµίζει τις οικίες µε ένα βλαβερό συνδυασµό σταγονιδίων και
χηµικών, εκατό φορές µεγαλύτερο από τα προβλεπόµενα διεθνή πρότυπα. Με αυτό
τον τρόπο διπλασιάζεται ο κίνδυνος αναπνευστικών ασθενειών στον πληθυσµό καθώς
και της παιδικής θνησιµότητας121. Τον Οκτώβριο του 2004, ο ∆ιεθνής Οργανισµός
Υγείας (World Health Organization) και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων
Εθνών(UN Development Programme), χαρακτήρισε τη µόλυνση του αέρα

120

Βλ. Starbucks Global Responsibility Report, Goals & Progress 2010,
http://www.starbucks.com/assets/goals-progress-report-2010.pdf, τελευταία επίσκεψη, Ιανουάριος
2012.

121

Βλ. Health & Environment Alliance, European Lung Foundation, Η ρύπανση αέρα εσωτερικών
χώρων και οι πνεύµονες, http://www.gr.european-lung-foundation.org/5409--.htm, τελευταία
επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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εσωτερικών χώρων ως «δολοφόνο στην κουζίνα» 122. Καθαρότερα καύσιµα, όπως ο
ηλεκτρισµός και το φυσικό αέριο δεν έχουν φτάσει σε τέτοιες µακρινές
αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπου το κόστος εξοπλισµών και διανοµής είναι
ιδιαίτερα υψηλά.

Ο οργανισµός Shell Foundation δέσµευσε 10 εκατοµµύρια δολάρια για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ρύπανσης του αέρα εσωτερικού χώρου µέσω του
προγράµµατός του “Breathing Space”, που αφορά την ενέργεια των νοικοκυριών και
την υγεία. Η επιχείρηση συνεργάστηκε µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, κυρίως µε µη
κυβερνητικές οργανώσεις, και ζήτησε προτάσεις για αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Στη συνέχεια, τέθηκαν σε εφαρµογή πιλοτικά προγράµµατα σε διάφορες χώρες, έτσι
ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορετικών, βασιζόµενων στην αγορά, λύσεων. Η
προσπάθεια αυτή περιελάµβανε τη διαµόρφωση και πώληση καθαρότερων
θερµαστρών και καυσίµων, την εκπαίδευση των καταναλωτών και τη µείωση του
κόστους µέσω της µαζικής παραγωγής και διανοµής. Προς το παρόν, 250.000
νοικοκυριά έχουν ξεφύγει από τον κίνδυνο της ρύπανσης του αέρα εσωτερικού χώρου
µε την εισαγωγή προϊόντων που µειώνουν τον κίνδυνο. Μέχρι το 2008, ο στόχος είναι
να φτάσει ο αριθµός των φτωχών νοικοκυριών τα 10 εκατοµµύρια µέσω της
χρησιµοποίησης των πόρων της πρωτοβουλίας Shell Foundation και µέσω
επιχορηγήσεων από διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς, από κυβερνητικά ή µη
αναπτυξιακά προγράµµατα123.

Επίσης, η εταιρία παρουσιάζει ένα ισχυρό δίκτυο εργαζοµένων παγκοσµίως σε
εταιρείες - µέλη του οµίλου Shell, σε αρκετές χώρες του πλανήτη µας, µεταξύ των
οποίων και στη Shell Hellas A.E. Το δίκτυο εργαζοµένων, θεωρείται µία από τις
πλέον σηµαντικές πρακτικές στην επιτυχή στρατηγική που εφαρµόζει για τη στήριξη
της «∆ιαφορετικότητας και του µη αποκλεισµού των εργαζόµενων από τις ίσες
122

Βλ. Joint statement WHO/UNDP/15, Indoor Air Pollution - the killer in the kitchen, 14 October
2004, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://practicalaction.org/iap_who, τελευταία επίσκεψη:
Φεβρουάριος 2012.
123

Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα της Shell Foundation, http://www.shellfoundation.org/index.php?p=home,
τελευταία επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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ευκαιρίες» Τα τοπικά αυτά ∆ίκτυα Εργαζοµένων έχουν την καθοδήγηση της
κεντρικής Ηγετικής Οµάδας για τη ∆ιαφορετικότητα που παρέχει τη στήριξή της σε
επίπεδο οµίλου. Μέσα από τα ∆ίκτυα, αφενός επιδιώκεται η ανάδειξη και η ανάπτυξη
των ατοµικών και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων, αφετέρου
προωθείται η µέγιστη αξιοποίησή τους προς όφελος των στόχων του οµίλου που είναι
η ανάπτυξη, η κερδοφορία και η διατήρηση µιας παγκόσµιας ηγετικής θέσης.
Πρόσφατα, η Shell Hellas A.E. διακρίθηκε µε Βραβείο Ίσων Ευκαιριών - µια
πρωτοβουλίας του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας που είχε την επιστηµονική υποστήριξη του ALBA Graduate Business
School και την οργανωτική υποστήριξη του Συνδέσµου Στελεχών ∆ιοίκησης
Προσωπικού. Επίσης, στις σηµαντικές δράσεις της Shell Hellas για την προώθηση
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εντάσσεται και τη συνεργασία της µε την Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για την πρόσληψη ατόµων που ζητούν άσυλο στη χώρα µας στα
πρατήρια της εταιρείας124.

Μία ακόµη πολυεθνική εταιρία η οποία υιοθέτησε αρχές και πρότυπα κοινωνικής
ευαισθησίας είναι η Levi Strauss & Co µε τη διαµόρφωση µιας εκτεταµένης εταιρικής
απάντησης στη µάστιγα του ιού AIDS το 1982. Ήταν µια από τις πρώτες επιχειρήσεις
η οποία εφήρµοσε πολιτική στο χώρο εργασίας σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, καθώς και
εκπαίδευση και ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων για τον ιό. Η επιχείρηση
προώθησε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, σε περισσότερες από 60 χώρες, που αφορούν
στην ενηµέρωση των εργαζοµένων σχετικά µε τη µάστιγα του AIDS, την παροχή
ενηµερωτικού υλικού σε όλες τις θυγατρικές της, για παράδειγµα µε τη µορφή βίντεο,
το οποίο είναι διαθέσιµο και σε άλλες επιχειρήσεις, την προσαρµογή του
εκπαιδευτικού προγράµµατος στις διάφορες οµάδες των εργαζοµένων ανάλογα µε τη
µόρφωσή τους και τέλος τη δηµιουργία ενός προγράµµατος παροχής βοήθειας σε
εργαζοµένους στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας της επιχείρησης, το οποίο
συνδέεται µε τις ευρωπαϊκές θυγατρικές και ανταλλάσσονται πληροφορίες. Επίσης,

124

Βλ. ∆αµουλιανου Χ., εφηµερίδα Καθηµερινή, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Shell Hellas A.E.
στηρίζει τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες, 4 Ιανουαρίου 2008, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_04/01/2008_254303.
τελευταία
επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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τα στελέχη συνεργάζονται µε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, όπως ο National
AIDS Fund, και ενεργά υπεραµύνονται των ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων για το AIDS στον εργασιακό χώρο. Από το 1985, η επιχείρηση έχει
διαθέσει πάνω από 25 εκατοµµύρια δολάρια για την υποστήριξη τέτοιου είδους
προγραµµάτων ανά τον κόσµο125.

Σύµφωνα µε την επιχείρηση, οι εργαζόµενοι φορείς του AIDS, θα πρέπει να έχουν
την ίδια µεταχείριση µε άλλους εργαζοµένους που υποφέρουν από χρόνιες νόσους.
Μπορούν επίσης, να παραµένουν στην επιχείρηση όσο διάστηµα είναι σε θέση να
εργάζονται. Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει πρόγραµµα υγειονοµικής και
νοσοκοµειακής περίθαλψης για εργαζόµενους φορείς του AIDS. Επίσης για κάθε
εργαζόµενο φορέα θα πρέπει να υιοθετείται ξεχωριστή προσέγγιση λόγω της
συνεχούς αλλαγής των αναγκών του. Γι’ αυτό το λόγο οι εργαζόµενοι ασθενείς του
AIDS θα πρέπει να επιβλέπονται από προϊσταµένους που έχει πλήρη γνώση της
κατάστασης της υγείας των υφισταµένων. Η επιχείρηση κατά τη διαδικασία
πρόσληψης προσωπικού δεν εξετάζει το ενδεχόµενο κάποιος υποψήφιος να είναι
φορέας του AIDS αλλά ούτε κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιτρέπεται η
διερεύνηση αυτής της πιθανότητας. Τέλος σύµφωνα µε την επιχείρηση οι
διευθύνοντες είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος
για εργαζοµένους φορείς126.

Ένα ακόµη παράδειγµα επιχείρησης που υιοθετεί κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα είναι η εταιρία COSMOTE127. Η
125

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα εταιρίας Levi Strauss & Co.,
http://www.levistrauss.com/sustainability/people/hivaids, τελευταία επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
126

Βλ. John P. Kohl, Alan N. Miller and Laurence Barton, “Levi’s Corporate AIDS Programme, Long
Range Planning”, Vol. 23, No. 6, 1990, pp. 31 – 34.
127

Ποινική δίωξη για απιστία και για τέσσερα ακόµη κακουργήµατα ασκήθηκε για την υπόθεση της
εξαγοράς της αλυσίδας της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την Cosmote, στο σκανδαλώδες τίµηµα του 1,3
δισ. ευρώ. Τα σοβαρότατα αδικήµατα για τα οποία απαγγέλθηκαν προσωπικές κατηγορίες σε
διοικητικά στελέχη της εταιρίας Cosmote, της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε έξι χρηµατιστές και στον
διευθύνοντα σύµβουλο της EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ, καταδεικνύουν ότι υπήρξε χειραγώγηση της
τιµής της µετοχής της εταιρείας, προκειµένου να πουληθεί ακριβότερα. Την ποινική δίωξη άσκησε η
εισαγγελέας µετά από δικαστική έρευνα, η οποία ξεκίνησε µε την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς τον
Φεβρουάριο του 2007 από 17 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που είχαν καταγγείλει τη συµφωνία για την
εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως επιζήµια για τον ΟΤΕ. Επίσηµη ιστοσελίδα εφηµερίδας Έθνος, αρχείο
τευχών, 12 Ιουλίου 2008, http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=1290539.
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COSMOTE, εταιρία του Οµίλου ΟΤΕ, δραστηριοποιείται και εκτός των ελληνικών
συνόρων, συγκεκριµένα, στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, και τη Ρουµανία. Η
COSMOTE υλοποιεί το σύνολο του κοινωνικού της έργου στο πλαίσιο του
πολυδιάστατου προγράµµατός της, «Συµµετοχή». Στηρίζει και προάγει το θεσµό της
Παιδείας ενισχύοντας, παράλληλα, την ελληνική περιφέρεια. ∆ραστηριοποιείται
στους τοµείς της Υγείας και της Κοινωνικής Μέριµνας δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση
στην προστασία του παιδιού, στις ειδικές οµάδες πληθυσµού αλλά και στην
εφαρµογή προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής στην ακριτική Ελλάδα. Μεριµνά για
το Περιβάλλον, πρωτίστως µέσω της καλλιέργειας της οικολογικής συνείδησης των
εργαζοµένων της. Επίσης, ως φυσική απόρροια της προσφοράς της µέσα από τη
χορηγία των Ολυµπιακών Αγώνων, προωθεί την ιδέα του Εθελοντισµού ως µέσο
έκφρασης της ανιδιοτελούς συµµετοχής σε θέµατα ιδιαίτερης κοινωνικής
σπουδαιότητας128. Μέσα στο 2010 η επιχείρηση προχώρησε στην απονοµή
υποτροφιών και τιµητικών διακρίσεων σε 36 νέους της ελληνικής περιφέρειας ύψους
189.000 ευρώ. ∆ιέθεσε το ποσό των 325.000 ευρώ σε οκτώ κοινωφελείς οργανισµούς
για το παιδί, ξεκίνησε το πρόγραµµα «Πλοήγηση στον κόσµο», εγκαθιστώντας σε
σχολεία αποµακρυσµένων νησιών τεχνολογικό εξοπλισµό για δωρεών ασύρµατη
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης συνέχισε το πρόγραµµα ανακύκλωσης σε όλα τα
καταστήµατα της εταιρίας, συγκεντρώνοντας πάνω από 12 τόνους κινητών
τηλεφώνων, πάνω από 53 τόνους µπαταριών129.

Τέλος, µια ακόµη ελληνική εταιρία γνωστή για τις υπεύθυνες δράσεις και πολιτικές
της είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε η οποία εφαρµόζει στο σύνολό τους τις Αρχές Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί από την ελληνική νοµοθεσία και τις
διεθνείς πρακτικές του κλάδου. Σύµφωνα µε την ίδια, η εταιρική διακυβέρνηση, ως
σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται

128

Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα του Ελληνικού δικτύου Εταιρικής
http://www.csrhellas.org/csr_last2/portal/gr/misc/351oz_20071113351.php3,
Ιανουάριος 2012.
129

Κοινωνικής Ευθύνης,
τελευταία επίσκεψη:

Βλ. ένθετο Business Stories, “Οι επιχειρήσεις Στυλοβάτες της ελληνικής οικονοµίας προτείνουν 50
ιδέες για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, εταιρική κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη, εργασιακές σχέσεις,
περιβάλλον. To Πρώτο Θέµα, 29 Μαΐου 2011, σελ. 12.
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και διοικείται η Εταιρία, αποσκοπεί στη διαφάνεια στις σχέσεις µε το επενδυτικό
κοινό και στη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων και όλων όσων συνδέονται
µε τη λειτουργία της. Με αίσθηµα ευθύνης στους συµµετέχοντες στα παιχνίδια της
και στο κοινωνικό σύνολο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αναγάγει σε θεµελιώδη αρχή της
λειτουργίας της το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζει ένα σύνολο
κανόνων που σκοπό έχουν την προστασία όσων είναι επιρρεπείς στα τυχερά παιχνίδια
και την αποτροπή της συµµετοχής των ανηλίκων σε αυτά. Ενισχύοντας τη θέση της, η
ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρµόζει τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τις Αρχές
Υπεύθυνης ∆ιαφήµισης & Marketing130.

∆ιαχρονικός στόχος της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι η αξιοποίηση της επιχειρηµατικής της
ανάπτυξης προς δηµιουργία κοινωνικού µερίσµατος, µέσω των δράσεων του
προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η επίτευξη του στόχου αυτού
προϋποθέτει τη διαρκή επικοινωνία µε το σύνολο της κοινωνίας, το συντονισµό των
διαθέσιµων εταιρικών πόρων και τη διαρκή εξέλιξη και βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επιτέλεση έργου ουσίας για την
κοινωνία. Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας επιστροφής κοινωνικού µερίσµατος
είναι η διαφάνεια επί των διαδικασιών131, καθώς και η αµεσότητα της επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
πραγµατοποιείται µέσω του ∆ιαδικτύου, ενώ όλες οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης αναρτώνται στον εταιρικό ιστότοπο. Κάποιες από τις δράσεις είναι η κάλυψη
των εξόδων για τον εξοπλισµό του πρώτου Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Παίδων στο
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Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα ΟΠΑΠ ΑΕ, http://www.opap.gr/web/corporate.opap.gr/49, τελευταία
επίσκεψη: Ιανουάριος 2011.

131

∆ηµοσίευµα της εφηµερίδας «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» φέρει την εταιρεία Egon Zehnder, στην
οποία εργαζόταν ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος Γερουλάνος πριν εισέλθει στην πολιτική, να έλαβε
αµοιβή αρκετών χιλιάδων ευρώ τον Ιούλιο του 2010 από τον ΟΠΑΠ, παρέχοντας υπηρεσίες εξεύρεσης
ανώτατων στελεχών. Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η εν λόγω εταιρεία πράγµατι συµµετέχει στη
διαδικασία επιλογής στελεχών σε φορείς αρµοδιότητάς του (ΟΠΑΠ, ΕΡΤ, Ο∆ΙΕ κ.λπ.),
υποστηρίζοντας ωστόσο πως αυτή είναι αµισθί. Βλ. Ιωάννου Χ., 50.000 ευρώ για δωρεάν υπηρεσίες,
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, αρ. φύλλου 1729, σελ.18.
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Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» το 2010, και οι δωρεές σε εξοπλισµό σε
διάφορα νοσοκοµεία της χώρας132.

V.2.

Έµµεση

συµµετοχή

επιχειρήσεων

στην

καταπάτηση

ανθρωπίνων

δικαιωµάτων
∆ίχως αµφιβολία οι δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων133 επηρεάζουν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Στο βαθµό που παρέχουν επενδύσεις, απασχόληση και
οικονοµική ανάπτυξη στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις συµβάλλουν θετικά στην ενίσχυση των ήδη θεσµοθετηµένων
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παρέχοντας ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και παρέχοντας τα
µέσα για καλύτερη υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλα κοινωνικά αγαθά.
Η βελτίωση της υποδοµής των χωρών που φιλοξενούν πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι
επίσης σηµαντική κυρίως σε χώρες µε χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης και σε
υποβαθµισµένες περιοχές. Το γεγονός αυτό συµβάλλει θετικά στην πρόσβαση σε
καθαρό νερό, καλές συνθήκες υγιεινής, παροχής ηλεκτρισµού και γενικότερα στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού της περιοχής.

Η

πιθανότητα

επιχειρήσεων

βλαβερών
είναι

επίσης

συνεπειών

από

αδιαµφισβήτητη

τη

δραστηριότητα

και

πολυεθνικών

καταγεγραµµένη.

Άµεσες

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από επιχειρήσεις περιλαµβάνουν
δολοφονίες, σοβαρές πράξεις βίας και βασανιστηρίων αντιπάλων συµφερόντων ή
συνδικαλιστών. Επίσης η συνενοχή των επιχειρήσεων σε δράσεις των κρατικών
αρχών, οι οποίες είναι εις βάρος των δικαιωµάτων των καταναλωτών και των
132

Βλ. ένθετο Business Stories, Οι επιχειρήσεις Στυλοβάτες της ελληνικής οικονοµίας προτείνουν 50
ιδέες για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, εταιρική κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη, εργασιακές σχέσεις,
περιβάλλον, οπ.π. σελ. 20.
133

Σύµφωνα µε το Προσχέδιο Αρχών του ΟΗΕ για τις πολυεθνικές Επιχειρήσεις (United Nations Draft
Code on Transnational Corporations) ως πολυεθνική επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που αποτελείται
από οικονοµικές οντότητες σε δύο ή και περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή και τα
παιδία δραστηριότητας αυτών, η οποία δραστηριοποιείται σύµφωνα µε κάποιο κοινό σύστηµα λήψης
αποφάσεων, συνεκτικών πολιτικών και κοινή στρατηγική µέσω ενός ή περισσότερων κέντρων λήψης
αποφάσεων. Οι οικονοµικές οντότητες είναι τόσο στενά συνδεδεµένες που µία ή περισσότερες έχει τη
δυνατότητα να ασκήσει σηµαντική επιρροή στις δραστηριότητες της άλλης και συγκεκριµένα να
µοιραστεί τεχνογνωσία, πόρους και αρµοδιότητες µε τις υπόλοιπες. Βλ. UNCTAD/DTCI/30(Vol. I),
United Nations Conference on Trade and Development, International Investment Instruments: A
Compendium, Volume I, Geneva, 1996, σελ. 161-161.
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εργαζοµένων είναι καταγεγραµµένες. Οι δράσεις των επιχειρήσεων µπορούν να
προσβάλλουν ένα µεγάλο αριθµό προστατευµένων δικαιωµάτων. Συχνές είναι οι
καταγγελίες για παραβιάσεις τόσο ατοµικών και πολιτικών, όσο οικονοµικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων. Παραβίαση του δικαιώµατος στη ζωή και
στην υγεία µέσω της διάθεσης επιβλαβών προϊόντων ή την εκτενή καταστροφή του
φυσικού περιβάλλοντος, παιδική εργασία στους τοµείς της κλωστοϋφαντουργίας,
παραβιάσεις του δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής από τις εταιρίες τηλεπικοινωνίας,
παραβίαση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, κυρίως αυτών που αφορούν τις
συνθήκες εργασίας και την ελευθερία του συνδικαλίζεσθε έχουν εµφανή συσχέτιση
µε τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και αποτελούν αντικείµενο ενδιαφέροντος
για σηµαντικές καµπάνιες ενάντια στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αυτού του είδος οι
παραβιάσεις λαµβάνουν χώρα κυρίως εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης εποµένως
η εκδίκαση τους από τα ευρωπαϊκή δικαστήρια είναι συνήθως δύσκολη.134

Η λίστα των περιπτώσεων καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι µεγάλη. ∆εδοµένης της τεράστιας δύναµης
που πολλές επιχειρήσεις έχουν πάνω στη ζωή των πολιτών της κοινότητας στην οποία
δραστηριοποιούνται και σε αρκετές περιπτώσεις και στη δράση των τοπικών αρχών ή
και κυβερνήσεων χωρών, η πιθανότητα θετικής συνεισφοράς για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι µικρή. 135

Συµπεραίνουµε εποµένως, πως ενώ η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου
αποτελεί ευθύνη των κρατών. Οι επιχειρήσεις έχουν και εκείνες µεγάλο µερίδιο
ευθύνης ειδικά σε τοµείς όπου τα κράτη έχουν προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις
ορισµένων κρατικών λειτουργιών. Σε αρκετές περιπτώσεις η συνενοχή των
επιχειρήσεων στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων οδηγεί σε νοµικές
κυρώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε την κακή
κριτική και την αποδοκιµασία των ενδιαφερόµενων µερών τους, δηλαδή των
134

Βλ. A. McBeth, International Economic Actors and Human Rights, Routledge Research in
International Law, 2010, σελ. 245.

135

Βλ. Castan Centre for Human Rights Law, International Business Leaders Forum, Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Global Compact Office,
“Human Rights Translated, a Business Reference Guide”, 2008, διαθέσιµο σε: http://human
rights.unglobalcompactorg/doc/human_rights_translated.pdf, τελευταία επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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καταναλωτών, των µετόχων, των εργαζοµένων, των προµηθευτών κ.α., όπως έχει
αναλυθεί και σε προηγούµενο κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται τα
δικαιώµατα του ανθρώπου και να υιοθετούν υπεύθυνες πολιτικές κατά την
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, πολιτικές οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις
επιχειρηµατικές αρχές και δεσµεύσεις της ίδιας ενώ ταυτόχρονα πλαισιώνονται από
το διεθνές και περιφερειακό ρυθµιστικό πλαίσιο όπως αυτό προκύπτει µέσα από τις
Συµβάσεις, τις Γενικές Αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές ως προς την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

V.2.1.

Περιπτώσεις

παραβιάσεων

των

ανθρωπίνων

δικαιωµάτων

από

πολυεθνικές εταιρίες
Κρίνεται απαραίτητο εποµένως για την καλύτερη κατανόηση της συνενοχής των
επιχειρήσεων σε πράξεις που προκαλούν προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων να
παρατεθεί µια σειρά από περιπτώσεις κατά της οποίες επιχειρήσεις, ανά τον κόσµο,
συναίνεσαν στην παραβίαση της Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, του
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, των
συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αλλά και πλήθος άλλων κανόνων µη
δεσµευτικού χαρακτήρα, όπως αυτοί αναλύθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο.

Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα προσβολής του δικαιώµατος στη ζωή (άρθρο 6, ∆ιεθνές
Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα) αποτελεί η υπόθεση του
Συνδικάτου Εργαζοµένων στη ∆ιατροφική Βιοµηχανία Sinaltrainal της Κολοµβίας
κατά της εταιρίας Coca Cola.136 Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Συνδικάτο
Sinaltrainal είναι συγκλονιστικά. Από το 1989 έως και το 1992, εννέα συνδικαλιστές
της Coca Cola δολοφονήθηκαν, κάποιοι µπροστά στο εργοστάσιο, όλοι σε περιόδους

136

Στην Αναφορά Εµπειρογνωµόνων για την εφαρµογή των Συµβάσεων και των Συστάσεων της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, γίνεται αναφορά στις δολοφονίες συνδικαλιστών στην Κολοµβία και
τις Φιλιππίνες ενώ επισηµαίνεται πως οι Συνδικαλιστικές Ενώσεις εργαζοµένων οφείλουν να
προστατεύονται από βιαιότητες και απειλές. Βλ. Report of the Committee of Experts on the
Application of Conventions, International Labour Conference, 96th Session, 2007. σελ. 572-573.
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έντασης µεταξύ συνδικάτου και εργοδοσίας, συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
απεργιακών

κινητοποιήσεων.

Τις

δολοφονίες

πραγµατοποίησαν

οµάδες

παραστρατιωτικών οι οποίες είναι υπεύθυνες για απαγωγές, βασανισµούς, απειλές
κατά συνδικαλιστών και εργαζοµένων. Στη Γουατεµάλα το 1980 δολοφονήθηκαν
πέντε συνδικαλιστές της Coca Cola. Τα γραφεία του συνδικάτου κατελήφθησαν από
στρατό και ένοπλα ιδιωτικά σώµατα της εταιρείας. Σε µια τέτοια εισβολή
βασανίστηκε µέχρι θανάτου ο συνδικαλιστής Εdgar Aldana137.

Βέβαια παρόµοια «ατυχήµατα» έχουν κατά καιρούς και άλλοι συνδικαλιστές σε
πολυεθνικές. Πρόσφατα παραδείγµατα, η δολοφονία του προέδρου του συνδικάτου
της Nestle στις Φιλιππίνες, καθώς και η δολοφονία απολυµένου συνδικαλιστή, επίσης
της Nestle, στην Κολοµβία.

Συχνές είναι οι περιπτώσεις παραβιάσεων του δικαιώµατος κάθε προσώπου για ένα
ανεκτό

επίπεδο

διαβιώσεως

για

τον

ίδιο

και

την

οικογένειά

του,

συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης διατροφής, ενδυµασίας και κατοικίας και του
δικαιώµατος της συνεχούς βελτιώσεως των συνθηκών διαβιώσεώς του σύµφωνα µε
το άρθρο 11 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δικαιώµατα. Αναλύοντας το άρθρο, το ανεκτό επίπεδο διαβίωσης συνδέεται µε την
επαρκή στέγαση, την εξασφάλιση τροφής και την πρόσβαση σε νερό και συνθήκες
υγιεινής. Το δικαίωµα σε επαρκή στέγαση θα πρέπει να θεωρείται ως «το δικαίωµα
να ζει κανείς κάπου µε ασφάλεια, ειρήνη και αξιοπρέπεια», κάτι που περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, ένα βαθµό ασφάλειας στην κατοχή ακινήτων, τη νοµική προστασία
απέναντι σε εξώσεις διά της βίας, παρενόχληση και άλλες απειλές138.

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τροφή είναι απαραίτητη για την επιβίωση του
ανθρώπου και ουσιώδης για την εξασφάλιση των υπολοίπων δικαιωµάτων, το
δικαίωµα σε επαρκή τροφή συνεπάγεται ότι η τροφή θα είναι διαθέσιµη και
προσβάσιµη για όλους, σε επαρκή ποσότητα και ικανή ποιότητα για να ικανοποιήσει
137

Βλ. Annual Report of the inter-American Commission on Human Rights 1980-1981, Resolution
33/81, Case 7403 (Guatemala), 25 June 1981.

138

Βλ. General Comment No 4, The right to adequate housing (Art.11 (1)) : . 13/12/1991, σελ. 2.
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τις θρεπτικές ανάγκες του ατόµου, χωρίς να προκαλεί την οποιαδήποτε βλάβη. Ο
σεβασµός του δικαιώµατος στην τροφή προϋποθέτει πως οι επιχειρηµατικές
δραστηριότητες δεν θα πρέπει να προκαλούν µόλυνση ή να καταστούν βλαβερές τις
προµήθειες σε τροφή ή να µην εµποδίζουν την προσβασιµότητα σε αυτές. Σύµφωνα
µε την Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωµα στην τροφή, το
δικαίωµα στην τροφή δε σηµαίνει µόνο πρόσβαση σε τροφή αλλά πρόσβαση στα
µέσα παραγωγής της. Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που κατέχουν οι πολυεθνικές
εταιρίες, σε συνδυασµό µε την προστασία που τους προσφέρει η Συµφωνία για τα
∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στον τοµέα του Εµπορίου, στερούν από τους
φτωχούς αγρότες την πρόσβαση στα απαραίτητα µέσα για να παράγουν την τροφή
τους139.

Η διασφάλιση της πρόσβασης σε νερό και συνθήκες υγιεινής αποτελεί προϋπόθεση
του ανεκτού επιπέδου διαβίωσης. Η πρόσβαση σε νερό είναι απαραίτητη για τη ζωή
εποµένων προϋπόθεση εκπλήρωσης άλλων δικαιωµάτων. Το νερό θα πρέπει να είναι
επαρκές, ασφαλές, να υπάρχει φυσική προσβασιµότητα, και να είναι προσιτό από
όλους για οικιακή χρήση. Η πρόσβαση σε νερό είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ενώ είναι προαπαιτούµενο για την πραγµατοποίηση
των άλλων δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τα κράτη οφείλουν να ενεργούν κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα, η ποιότητα και η προσβασιµότητα
του νερού για όλους τους πολίτες χωρίς καµία διάκριση140.

Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων µπορεί να έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση σε
νερό µέσω της µόλυνσης του ή της υπερβολικής κατανάλωσης των τοπικών
αποθεµάτων επηρεάζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε αυτό. Συναφής µε το
δικαίωµα διασφάλισης ενός ανεκτού επιπέδου διαβίωσης είναι η υπόθεση της
εταιρίας Lapindo Brantas που δραστηριοποιείται στην Ινδονησία. Η εταιρεία καλείται
να πληρώσει 320 εκατ. ευρώ ως αποζηµιώσεις για έργα ανοικοδόµησης έπειτα από
139

Βλ. Report by the Special Rapporteur on the right to food, Mr. Jean Ziegler, submitted in
accordance with Commission on Human Rights resolution 2000/10, E/CN.4/2001/53, 7 February 2001,
σελ. 4-5.
140

Βλ. General Comment No. 15 (2002), The right to water (arts. 11 and 12 of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) E/C.12/2002/1120 January 2003, σελ. 2.
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καταστροφές που προκάλεσε γεώτρησή της κοντά στην πόλη Σουραµπάγια. Κύµατα
λάσπης πληµµύρισαν το Μάιο του 2006 τις κατοικίες περισσοτέρων από 10.000
οικογενειών της περιοχής µετά από έκρηξη ηφαιστείου λάσπης που προκλήθηκε από
τις εργασίες εξόρυξης που πραγµατοποίησε η εταιρία. Η υπόθεση έφτασε στα
δικαστήρια µετά από καταγγελία της µη κυβερνητική οργάνωση Friends of the Earth
International που ασχολείται µε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος141.

Οι επιχειρήσεις εκτός των άλλων οφείλουν να προωθούν και να σέβονται το
δικαίωµα στην εκπαίδευση των εργαζοµένων, των οικογενειών τους αλλά και της
τοπικής κοινωνίας µέσα από δράσεις και πολιτικές που εστιάζουν στην ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού επιπέδου των πολιτών. Ο στόχος του δικαιώµατος στην εκπαίδευση,
όπως προκύπτει από τα άρθρα 13 και 14 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, είναι «η πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης
προσωπικότητας και του αισθήµατος της αξιοπρέπειας». Τα άρθρα 13 και 14
προβλέπουν την υποχρέωση των κρατών για εξασφάλιση σε όλα τα παιδιά το
δικαίωµα στην ελεύθερη και υποχρεωτική πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και
προοδευτικά, την εξασφάλιση δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής βασικής εκπαίδευσης για εκείνους που δεν θα
µπορούσαν να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το δικαίωµα στην
εκπαίδευση περιλαµβάνει επίσης το δικαίωµα της πρόσβασης χωρίς καµία διάκριση
στην εκπαίδευση, την ελευθερία των γονέων και των παιδιών να επιλέξουν τον τύπο
εκπαίδευσης που θέλουν να λάβουν. Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι
διαθέσιµες, προσιτές, πολιτιστικά και κοινωνικά αποδεκτές, ώστε να είναι σε θέση να
προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας. Οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα να προωθούν το δικαίωµα στην εκπαίδευση µέσω της πίεσης για την
προώθηση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο αναπτύσσει ειδικευµένο
προσωπικό το οποίο θα καλύψει την εκάστοτε ζήτηση από τις επιχειρήσεις της
περιοχής. Οι επιχειρήσεις µπορούν άµεσα να απαγορεύσουν την απασχόληση παιδιών
ή έµµεσα επηρεάζοντας όλη την αλυσίδα ανεφοδιασµού τους, να αποτρέπουν την
παιδική εργασία και να προωθούν την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση.
141

Βλ. Friends of the earth international, Lapindo Brantas and the mud volcano Sidoarjo, Indonesia, 15
June 2007. http://www.foeeurope.org/publications/2007/LB_mud_volcano_Indonesia.pdf, τελευταία
επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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Ακόµη οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα και κάποιες φορές την υποχρέωση να
παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά των εργαζοµένων και της τοπικής κοινότητας
γενικότερα142.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της Σουηδικής εταιρίας επίπλων ΙΚΕΑ η
οποία προµηθεύεται χαλιά από την Ινδία. Το 1996 η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, σε
αναφορά της κάνει λόγο για µεγάλο αριθµό παιδιών εργατών στη βιοµηχανία χαλιών
της Ινδίας τα οποία στερούνται της βασικής εκπαίδευσης143. Σύµφωνα µε στοιχεία
της UNISEF πάνω από το 20% των παιδιών που εργάζονται στην κατασκευή χαλιών
είναι από την περιοχή Pradesh τα οποία έχουν στερηθεί τη βασική εκπαίδευση144.
Από το 2000 σε συνεργασία µε τη UNISEF η ΙΚΕΑ χρηµατοδοτεί εκπαιδευτικά
προγράµµατα για τα παιδιά της περιοχής συνεχίζοντας παρόλα αυτά να συνεργάζεται
εµπορικά µε την Ινδία.

Συνεχίζοντας την ανάλυση, θα αναφερθούµε στο άρθρο 12 του ∆ιεθνούς Συµφώνου
για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα. Το άρθρο 12 αναφέρεται
στο δικαίωµα στην υγεία και αναγνωρίζει το δικαίωµα για παροχή των υψηλότερων
δυνατών προτύπων για τη σωµατική και ψυχική υγεία. Τα κράτη που έχουν κυρώσει
το Σύµφωνο θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, τη θεραπεία
και τον έλεγχο των επιδηµιών, συµβάλλοντας στη µείωση της θνησιµότητας, την
προώθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών και τη δηµιουργία των

142

Στο Γενικό Σχόλιο για το Άρθρο 13 του Συµφώνου για τα Οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δικαιώµατα, υπογραµµίζεται ο διπλός χαρακτήρας του αγαθού της εκπαίδευσης, ως ανθρώπινου
δικαιώµατος και παράλληλα ως µέσου για την επίτευξη και απόλαυση άλλων ανθρώπινων
δικαιωµάτων. Σηµειώνεται επίσης ότι η εκπαίδευση δεν έχει µόνο πρακτικούς στόχους καθώς «ένα
καλά εκπαιδευµένο, διαφωτισµένο και ενεργό µυαλό, ικανό να διερωτάται ελεύθερα και µε ευρύτητα,
είναι µια από τις χαρές και τις απολαύσεις, της ανθρώπινης ύπαρξης». Βλ. General Comment No. 13,
The right to education (Art. 13) - 08/12/99.E/C/ 12/1999/10), σελ. 2.
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Βλ. D. Levison, R. Anker, S. Ashraf and S. Barge, Economic and Labour Market Analysis
Department (EMP/ELM) Publications, “Is child labour really necessary in India’s carpet industry?”,
Labour Market Papers No. 15, 01 April 1996, σελ. 1-2.
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Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα της UNISEF, Breaking free from child labour,
http://www.unicef.org/india/child_protection_274.htm, τελευταία επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε επαρκείς
υπηρεσίες υγείας.
Οι δραστηριότητες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων µπορούν να έχουν αντίκτυπο
στην υγεία των εµπλεκοµένων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και γι’ αυτό το
λόγο αναµένεται ότι οι διαδικασίες και τα προϊόντα τους δεν προσκρούουν στο
δικαίωµα στην υγεία των εργαζοµένων, καταναλωτών και της τοπικής κοινότητας
γενικότερα. Μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες, στα παιδιά, στους νέους, στις γυναίκες, στα άτοµα µε αναπηρία κ.α. Οι
επιχειρήσεις οφείλουν να συµµορφώνονται µε την εθνική νοµοθεσία, τις διεθνείς
Συµβάσεις και τα διεθνή

πρότυπα. Ακόµα κι αν οι εργαζόµενοι συχνά δεν

καλύπτονται από την εσωτερική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν µέτρα
για να εξασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εµπλέκεται στην
επιχειρηµατική δραστηριότητα, δεν εκτίθενται στους κινδύνους υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.

Οι φαρµακοβιοµηχανίες είναι αυτές οι οποίες συχνά εµπλέκονται στην προσβολή του
δικαιώµατος στην υγεία όλων των πολιτών. Οι φαρµακοβιοµηχανίες προχωρούν σε
διαδικασίες κατοχύρωσης

των δικαιωµάτων για τα νέα φάρµακα µε στόχο να

καλύψουν το κόστος των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης. Τα νέα φάρµακα είναι,
εποµένως, συχνά ακριβά για τους ασθενείς. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο µε τα όσα
προβλέπονται στις διεθνείς συµβάσεις σχετικά µε την πρόσβαση των πολιτών στα
φάρµακα κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Γι’ αυτό το λόγο πραγµατοποιούνται
εκστρατείες από αρκετές µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι οι γιατροί χωρίς
σύνορα, µε στόχο να ασκηθεί

πίεση στις φαρµακοβιοµηχανίες που κρατούν

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Υποστηρίχτηκε δικαιολογηµένα εποµένως ότι η αυστηρή
εφαρµογή των νόµων σχετικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στις φαρµακευτικές
εταιρίες οδήγησε στην αύξηση της τιµής των φαρµάκων και στη µείωση της
πρόσβασης των φτωχών αναπτυσσόµενων χωρών145. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις
συµβάλουν όλο και περισσότερο στο να παρέχουν οι φαρµακευτικές εταιρίες υψηλής
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Βλ. Επίσηµη ιστοσελίδα Campaign for Access to Essential Medicines, http://www.accessmedmsf.org/main/access-patents/, τελευταία επίσκεψη: Ιανουάριος 2012.
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ποιότητας φάρµακα στις φτωχότερες κοινότητες. Οι φαρµακοβιοµηχανίες επίσης
πιέζονται για να αυξήσουν την επένδυσή τους στην έρευνα και την ανάπτυξη
φαρµάκων για τη θεραπεία ασθενειών που εξακολουθούν και µαστίζουν τις
αναπτυσσόµενες χώρες αλλά δεν αποτελούν πλέον πρόβληµα για τις ανεπτυγµένες
χώρες.

Στα πλαίσια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας συχνά παραβιάζεται το δικαίωµα
στην εργασία όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα. Το δικαίωµα στην εργασία
αναγνωρίζει το δικαίωµα όλων να επιλέγουν και να δέχονται ελεύθερα την εργασία
τους146. Αυτό συνεπάγεται ότι κανένας δεν θα πρέπει να αναγκάζεται να ασκεί κάποια
εργασία και ότι τα κράτη οφείλουν να αναπτύσσουν ένα σύστηµα το οποίο θα
εξασφαλίζει όλους τους εργαζοµένους. Η εργασία θα πρέπει να είναι «αξιοπρεπής
εργασία»,

δηλαδή

εργασία

που

σέβεται

τα

δικαιώµατα

του

ατόµου

συµπεριλαµβανοµένων των εργασιακών δικαιωµάτων που αφορούν τις συνθήκες
εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ακόµη προβλέπεται η απαγόρευση της
αυθαίρετης απόλυσης147.

Το δικαίωµα της εργασίας δεν εγγυάται πως όλοι θα έχουν την εργασία που
επιθυµούν, ή ακόµη και µια οποιαδήποτε εργασία, αλλά απαιτεί ότι η εργασία για
όλους είναι ο πρωταρχικός σκοπός των κυβερνήσεων των κρατών, ενώ προβλέπει
την ανάγκη οι κυβερνήσεις να δηµιουργούν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την
επαγγελµατική αποκατάσταση των πολιτών µέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της
επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικότερα ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων
των πολιτών για την απόκτηση µιας αξιοπρεπούς εργασίας. Οι κυβερνήσεις έχουν
ακόµη υποχρέωση να εξασφαλίζουν τη µη διάκριση και την προώθηση των ίσων
ευκαιριών στην απασχόληση ιδιαίτερα των µειονεκτουσών οµάδων ή των

146

Βλ. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998), ILO Convention
122concerning Employment Policy (1964).
147

Βλ. ILO Convention 158 concerning Termination of Employment (1982).
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περιθωριοποιηµένων ατόµων, αποφεύγοντας µέτρα τα οποία ενισχύουν τη διάκριση
αυτών των οµάδων κατά την αναζήτηση εργασία σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα148.

Συναφής µε τα παραπάνω είναι η διαµάχη χρόνων µεταξύ της αυτοκινητοβιοµηχανίας
Toyota και της ένωσης εργαζοµένων της επιχείρησης149. Ο όµιλος κατηγορήθηκε ότι
παραβιάζει την πτυχή του δικαιώµατος της εργασίας που αφορά την απαγόρευση της
αυθαίρετης απόλυσης εργαζοµένων. Το Φεβρουάριο του 2001 µέλη της ένωσης
εργαζοµένων της Toyota στις Φιλιππίνες πραγµατοποίησαν απεργία περιµένοντας την
απόφαση σχετικά µε την αναγνώριση της νοµιµότητας του σωµατείου εργαζοµένων
(η νοµιµότητα είχε αµφισβητηθεί από την επιχείρηση). Την ηµέρα που
αναγνωρίστηκε η νοµιµότητα του σωµατείου η επιχείρηση προχώρησε σε απόλυση
227 εργαζοµένων ενώ έθεσε σε διαθεσιµότητα 64 εργαζόµενους µε τη δικαιολογία
Παράνοµη ενώ ταυτόχρονα παραβίαζε τους «Κώδικες Συµπεριφοράς» που έχει
υιοθετήσει η ίδια η επιχείρηση. Τον Αύγουστο του 2001 η εθνική επιτροπή εργασίας
έκρινε την απεργία παράνοµη και νόµιµες τις απολύσεις αλλά υποχρέωσε την
επιχείρηση να αποζηµιώσει τους απολυόµενους. Το Φεβρουάριο του 2003 το
Σωµατείο εργαζοµένων υπέβαλε έκθεση στην Επιτροπή της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για την ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι και σχετικά µε τις παράνοµες
απολύσεις. Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας κάλεσε την κυβέρνηση της χώρας να
λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε η ένωση εργαζοµένων και η αυτοκινητοβιοµηχανία
να διαπραγµατευτούν µε στόχο την επαναπρόσληψη των 227 εργαζοµένων ή
τουλάχιστον την επαρκή αποζηµίωση τους150.

Περίπτωση συνενοχής πολυεθνικών επιχειρήσεων στην προσβολή της απαγόρευσης
της παιδικής εργασίας αποτελεί το παράδειγµα που ακολουθεί. Στις 25 Οκτωβρίου
148

Βλ. ILO Convention 111 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1960), UN
Committee on Economic Social and Cultural Rights, General Comment 18, “The Right to Work”, 6
February 2006, E/C. 12/GC/18.
149

Βλ. Castan Centre for Human Rights Law, International Business Leaders Forum, Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Global Compact Office,
“Human Rights Translated, a Business Reference Guide” οπ.π., σελ. 93.

150

Βλ. ILO, 342nd Report of the Committee on Freedom of Association, GB.296/4, June 2006.
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2010 το ευρωπαϊκό κέντρο για τα συνταγµατικά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα
(European Center for Constitutional and Human Rights) µαζί µε συνεργαζόµενους
οργανισµούς κατέθεσε έκθεση σχετικά µε την παραβίαση των κατευθυντήριων
γραµµών του ΟΟΣΑ τεσσάρων εταιριών που εµπορεύονται βαµβάκι από τρείς
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Η καταγγελία αφορούσε στην αγορά βαµβακιού από
το Ουζµπεκιστάν για τη συλλογή του οποίου είχε χρησιµοποιηθεί παιδική εργασία.
Σύµφωνα µε την καταγγελία η εµπορία του βαµβακιού από τις ευρωπαϊκές εταιρίες
παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρίες. Η
ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης υπόθεσης παιδικής εργασίας βρίσκεται στο γεγονός
ότι το ίδιο το κράτος ωθεί την παιδική εργασία κατά την παραγωγή του βαµβακιού το
οποίο αποτελεί και την κύρια πηγή εσόδων του κράτους151. Η αιτία βρίσκεται στο
γεγονός ότι πολλές εταιρίες επωφελούνται από την φθηνή εργασία περίπου 2
εκατοµµυρίων µαθητών. Μεταξύ αυτών, εταιρίες που εισάγουν και διανέµουν το
συγκεκριµένο βαµβάκι στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν
υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις. Να καταδικάσουν απερίφραστα τη χρήση
καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στο Ουζµπεκιστάν, να υποστηρίξουν θερµά το
αίτηµα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας προς την κυβέρνηση του Ουζµπεκιστάν
για αποδοχή τριµερούς αντιπροσωπείας υψηλόβαθµων παρατηρητών που θα χαίρει
πλήρους ελευθερίας κινήσεων και έγκαιρης πρόσβασης σε όλες τις καταστάσεις και
τους

συναφείς

παράγοντες,

συµπεριλαµβανοµένης

της

πρόσβασης

στις

βαµβακοφυτείες, προκειµένου να αξιολογήσει την εφαρµογή της Σύµβασης και να
παροτρύνουν την κυβέρνηση του Ουζµπεκιστάν να διασφαλίσει τον τερµατισµό της
πρακτικής της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στην επικράτειά του και να
συνεργαστεί στενά µε το ∆ιεθνές πρόγραµµα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Να συµβάλουν µέσω του πολιτικού διαλόγου
και προγραµµάτων στήριξης στις µεταρρυθµίσεις που προσανατολίζουν τον αγροτικό
τοµέα του Ουζµπεκιστάν στην αγορά. Να θέσουν ως στρατηγική προτεραιότητα της
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην

151

Βλ. European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR Background Paper, “Cotton
Produced Through Forced Child Labour? OECD Complaints Filed by ECCHR and its Partner
Organizations against European Cotton Dealers”, 2010, σελ. 1-2.
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Τασκένδη τον τερµατισµό της πρακτικής της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας
στη βαµβακοπαραγωγή (η επιδίωξη αυτή πρέπει να αντανακλάται στην πολιτική, στις
αποστολές παρατηρητών, στις αναφορές και στην οικονοµική στήριξη). Να
αναπτύξουν αποτελεσµατικό µηχανισµό εντοπισµού των προϊόντων που παράγονται
µέσω χείριστων µορφών παιδικής εργασίας. Να υποστηρίξουν την έκκληση του
Κοινοβουλίου προς τους χονδρεµπόρους και τους λιανοπωλητές βαµβακιού να
παύσουν να προµηθεύονται βαµβάκι από το Ουζµπεκιστάν και να ενηµερώσουν τόσο
τους καταναλωτές όσο και όλους τους προµηθευτές τους για τη στάση τους. Να
προσφέρουν στο Κοινοβούλιο ουσιαστική ενηµέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
σχετικά µε την κατάσταση στο Ουζµπεκιστάν152.

Ζητήµατα που αφορούν την ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
µπορούν επίσης να προκύψουν στο εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις οφείλουν
να σέβονται τη θρησκευτική ελευθερία των εργαζοµένων τους και κατά συνέπεια τις
εκάστοτε θρησκευτικές πρακτικές που µπορεί να ακολουθούν οι εργαζόµενοι (π.χ. το
δικαίωµα των εργαζοµένων να προσεύχονται κατά τις εργάσιµες ώρες, ή να φορούν
σύµβολα του θρησκεύµατος τους). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προωθούν την
ανάπτυξη ανοχής και κατανόησης όσων αφορά την ελευθερία της σκέψης, της
συνείδησης και της θρησκείας στο περιβάλλον εργασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
υπόθεση παραβίασης του δικαιώµατος ελευθερίας της θρησκείας αλλά και διάκριση
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων153 της εργαζόµενης Nadia Eweida κατά της
αεροπορικής εταιρίας British Airways. Η Nadia Eweida, υπάλληλος της αεροπορικής
εταιρείας, προσέφυγε στο Ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας, καταγγέλλοντας την
εν λόγω εταιρεία για θρησκευτικές διακρίσεις. Συγκεκριµένα το 2006 η κ. Eweida
έχασε τη δουλειά της, επειδή αρνήθηκε να συµµορφωθεί µε τον κανονισµό που
απαγόρευε στους υπαλλήλους να φορούν εµφανή θρησκευτικά σύµβολα, στην

152

Βλ. Σχέδιο προσωρινής Έκθεσης 2010/0323(NLE), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή ∆ιεθνούς
Εµπορίου, 2/8/2011, σελ. 8-14.
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Η καταγγελία για άµεση διάκριση δεν αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο διότι αποδείχτηκε πως η
ενάγουσα δεν υπέστη σοβαρή βλάβη για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων από τη στιγµή που δεν
είναι απαραίτητο για τους Χριστιανούς να φοράνε σταυρό στο λαιµό. Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα
εφηµερίδας The Guardian, http://www.guardian.co.uk/uk/2008/jan/09/religion.world, ηµεροµηνία
δηµοσίευσης άρθρου: 9 Ιανουαρίου 2008.
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προκειµένη περίπτωση, το χριστιανικό σταυρό. Στη συνέχεια η εταιρεία υποχώρησε
και άλλαξε την πολιτική της, επιτρέποντας στην γυναίκα να επιστρέψει στη δουλειά.

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά
∆ικαιώµατα, κάθε προπαγάνδα υπέρ του πολέµου καθώς και κάθε επίκληση εθνικού
ή θρησκευτικού µίσους που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας
απαγορεύεται από το νόµο. Ο σεβασµός των παραπάνω δικαιωµάτων έχει ιδιαίτερη
σηµασία κυρίως για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και των τηλεπικοινωνιών µέσω των οποίων µπορεί εύκολα να
υπάρξει προπαγάνδα. Ενδιαφέρουσα είναι η υπόθεση καταγγελίας της Γαλλικής µη
κυβερνητική οργάνωση LICRA (γαλλική Ένωση εναντίον του Ρατσισµού και του
Αντισηµιτισµού) κατά της εταιρίας Yahoo!. Η µη κυβερνητική οργάνωση κατηγορεί
τη εταιρία παροχής µηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο, ότι φιλοξενεί δηµοπρασίες
ναζιστικών αντικειµένων και ενθυµίων. Σκοπός της αντιρατσιστικής ένωσης ήταν να
υποχρεώσει την αµερικανική εταιρεία να αποκλείσει την πρόσβαση των Γάλλων
πολιτών στο συγκεκριµένο τµήµα των δηµοπρασιών. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο του
Παρισιού καταδίκασε τη Yahoo! ενώ έδωσε τρίµηνη διορία στην εταιρεία να
συµµορφωθεί µε την καταδικαστική απόφαση 154.

V.3. Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση και ΕΚΕ
Παρά την τεράστια πρόοδο σε επίπεδο νοµοθεσίας όσον αφορά την προστασία των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, η παραβίαση τους εξακολουθεί και παραµένει εµφανής
µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση όχι µόνο να επιβαρύνει την υπάρχουσα
κατάσταση, αλλά να δηµιουργεί και νέα προβλήµατα. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση
διαφαίνεται να είναι µια κρίση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο συνδυασµός
κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών προβληµάτων έχει δηµιουργήσει µια
κατάσταση οριακή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παγκοσµίως. Τα
εµφανή σηµάδια της πολιτικής αναταραχής και βιαιότητας, προστίθενται στο
αίσθηµα της ανασφάλεια λόγω των ενόπλων συγκρούσεων παγκοσµίως, τις οποίες η
154

Βλ. επίσηµη ιστοσελίδα BBC-News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1032605.stm, ηµεροµηνία
δηµοσίευσης άρθρου: 21 Νοεµβρίου 2000.
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διεθνής κοινότητα φαίνεται ανίκανη ή απρόθυµη να αντιµετωπίσει. Σε γενικές
γραµµές φαίνεται να διανύουµε µια περίοδο έλλειψης ισότητας, δικαιοσύνης και
ασφάλειας. Η οικονοµική κρίση σήµερα φαίνεται να είναι η χειρότερη των
τελευταίων δεκαετιών αφού προκάλεσε σηµαντική ύφεση της οικονοµίας
παγκοσµίως µε σηµαντικότερη επίπτωση την τεράστια ανεργία155.

Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης τα δικαιώµατα τα οποία πλήττονται πρώτα είναι τα
εργασιακά. Η έκρηξη της µαύρης εργασίας και η καταστρατήγηση των συλλογικών
συµβάσεων συνθέτουν το τοπίο σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Οι εργοδότες, µε
πρόσχηµα την κρίση χρησιµοποιούν νόµιµα και παράνοµα µέσα για να αυξήσουν τα
κέρδη τους. ∆εν είναι λίγοι οι επιχειρηµατίες που σπεύδουν να εκµεταλλευτούν τη
συγκυρία, για να ανατρέψουν κεκτηµένα δεκαετιών και να δηµιουργήσουν ένα νέο
εργασιακό καθεστώς το οποίο θα διατηρήσουν ακόµη και µετά την κρίση. Η έκρηξη
της µαύρης εργασίας, η καταστρατήγηση των συλλογικών συµβάσεων, η αύξηση των
ευέλικτων µορφών απασχόλησης και η καταπάτηση του ανώτατου ορίου ωρών
εργασίας είναι συνήθη φαινόµενα και στη χώρα µας η οποία διανύει τη σοβαρότερη
οικονοµική κρίση στην ιστορία της156.
155

Βλ. Amnesty International Report 2009, The state of the world’s human rights, διαθέσιµο στην
ιστοσελίδα: http://report2009.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/air09-en.pdf,
σελ. 11-14.
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Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την Εφαρµογή Συµβάσεων και Συστάσεων της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας στην Έκθεση της για το 2011 εξετάσει την προσφυγή της ΓΣΕΕ για παράνοµη
κρατική παρέµβαση στα πλαίσια της ένταξης της Ελλάδας στο µηχανισµό οικονοµικής στήριξης.
Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις συµβάσεις υπ’ αριθµ. 98/1949 περί του ∆ικαιώµατος
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και Συλλογικής ∆ιαπραγµάτευσης, 87/1948 για τη Συνδικαλιστική
Ελευθερία και την Προστασία του ∆ικαιώµατος Οργάνωσης, 154/1981 για τις Συλλογικές
∆ιαπραγµατεύσεις, 100/1951 για την Ισότητα στην Αµοιβή, 111/1958 για τις ∆ιακρίσεις στην
Απασχόληση, 156/1981 για τους εργαζόµενους µε οικογενειακές υποχρεώσεις, 138/1973 για τα
Κατώτατα Ηλικιακά Όρια Εργασίας, 102/1952 για τα Ελάχιστα Επίπεδα Κοινωνικής Προστασίας,
122/1984 για την Πολιτική Απασχόλησης, 95/1949 για την Προστασία των Μισθών, 81/1947 για την
Επιθεώρηση Εργασίας και 150/1978 για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Η επιτροπή ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας στην έκθεση της κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: Οι συνέπειες των
µεταρρυθµίσεων στα πλαίσια της µνηµονιακής πολιτικής, είναι ευρύτερες και υπερβαίνουν το προς
εξέταση θέµα. Η ελληνική κυβέρνηση κατά την άσκηση της πολιτικής της οφείλει να σέβεται τη
θεµελιώδη αρχή σύµφωνα µε την οποία, οι περιορισµοί στη συλλογική αυτονοµία και τις ελεύθερες
συλλογικές διαπραγµατεύσεις, στο πλαίσιο µιας πολιτικής σταθεροποίησης της οικονοµίας, µπορούν
να επιβάλλονται ως κατ’ εξαίρεση µέτρο, να είναι περιορισµένες και να συνοδεύονται από κατάλληλες
και επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Για τους λόγους
αυτούς ζητά πλήρη ενηµέρωση από την κυβέρνηση όσων αφορά στα µέτρα που λαµβάνει. Η ελληνική
κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να αναθεωρήσει τα
περιοριστικά µέτρα που έχει ήδη λάβει, αλλά και όσα πρόκειται να λάβει επανεκτιµώντας τις
επιπτώσεις τους στα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Η ελληνική κυβέρνηση µέσα στο 2011 πρέπει να
παράσχει µέσα στο 2011 λεπτοµερή ενηµέρωση στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την εφαρµογή

83

Σε µια τέτοια συγκυρία, συχνά, οι πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έρχονται
σε δεύτερη µοίρα µε τις επιχειρήσεις όχι µόνο να µην τις υιοθετούν στην
επιχειρηµατική τους στρατηγική, αλλά να είναι υπεύθυνες για εκατοντάδες
περιπτώσεις παραβιάσεων οικονοµικών, ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων στην
προσπάθεια τους να παραµείνουν βιώσιµες κατά την περίοδο κρίσης.

Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις σε εθνικό επίπεδο εν µέσω οικονοµικής κρίσης αφορούν
κυρίως τη λήψη µέτρων που εστιάζουν, στην προστασία της οικονοµίας και των
θέσεων απασχόλησης. Τέτοιες παρεµβάσεις ποικίλουν από χώρα σε χώρα ως προς τη
µορφή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για πολιτικές στήριξης των εθνικών
οικονοµιών των χωρών, σε άλλες περιπτώσεις πρόκειται για ρυθµίσεις οι οποίες
έχουν τη µορφή «µνηµονίων» µε περιοριστικούς όρους εξωτερικού δανεισµού (π.χ.
Ρουµανία, Λετονία, Ελλάδα), και σε άλλες, αναφερόµαστε σε γενικότερες ρυθµίσεις
για την αντιµετώπιση της κρίσης (π.χ. Βέλγιο). Κοινός παρανοµαστής στα µέτρα που
λαµβάνονται είναι η µείωση των δαπανών για την εργασία µε την εφαρµογή µέτρων
για τη διευκόλυνση των απολύσεων, την ανάπτυξη των ευέλικτων µορφών εργασίας,
τη

διαµόρφωση

ενός

ευέλικτου

συστήµατος

συλλογικών

συµβάσεων

και

διαµόρφωσης των µισθών157. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Ελλάδας. Η
κρίση και το µνηµόνιο είναι η αφορµή µιας µεθοδευµένης παρέµβασης που
αποβλέπει στη γενικότερη υποβάθµιση των όρων εργασίας και τη δηµιουργία όρων
«εργασιακού µεσαίωνα» µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα όχι απλά να έρχονται σε
δεύτερη µοίρα αλλά να καταστρατηγούνται συνολικά158.
των ∆ιεθνών Συµβάσεων και Συστάσεων πάνω στα θέµατα που έχει γίνει η καταγγελία καθώς και
πάνω στις επιπτώσεις των περιοριστικών µέτρων στην εφαρµογή της Σύµβασης υπ’ αριθµ. 98. Η
ελληνική κυβέρνηση πρέπει να παράσχει τα στοιχεία ποτ θα της ζητηθούν από την αποστολή
εµπειρογνωµόνων στην Ελλάδα η οποία θα πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε αξιωµατούχους του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. ILC.100/III/1A, 2011, Report of
the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, General Report
and
observations
concerning
particular
countries,
διαθέσιµο
στην
ιστοσελίδα:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf, σελ. 81-83, 333-334, 435-436, 536, 612.
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Βλ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση
2010, Αθήνα, Μάρτιος 2011, σελ. 14.

158

Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας δηµοσιεύει Έκθεση σχετικά µε την Αποστολή εµπειρογνωµόνων
στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο του 2011, µετά από καταγγελίες για τη µη εφαρµογή των Συµβάσεων και
των Συστάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη χώρα µας. Η έκθεση υπογραµµίζει τον
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Ακόµη και ως προς τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σε κάποιες
περιπτώσεις οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δείχνουν
να ακολουθούν την πορεία των τελευταίων ετών συµβάλλοντας στη δηµιουργία όρων
απορρύθµισης εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Παραδείγµατος χάριν η
αρχή της ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις όπως
διατυπώνεται, µεταξύ άλλων, στην οδηγία 76/207/ΕΟΚ159, είναι δυνατόν να αίρεται
όταν κάτι τέτοιο δικαιολογείται «αντικειµενικά» και «λογικά» από «νόµιµο» στόχο
ευνοώντας, ρυθµίσεις που εισάγουν διαφορετικά δικαιώµατα για ορισµένες ηλικιακές
κατηγορίες160. Ακόµη, σε επίπεδο εθνικής νοµοθεσίας συχνά κοινωνικά δικαιώµατα
παραµερίζονται µε το ευρωπαϊκό δικαστήριο να καλείται να καλύψει τυχόν κενά
ερµηνείας των διατάξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της υπόθεσης
Francisco Vicente Pereda κατά Madrid Movilidad SA161 όπου σύµφωνα µε την εθνική

σηµαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας όσον αφορά την
υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την ανάπτυξη και την
εφαρµογή των σχετικών και κατάλληλων µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας και των θεσµών της
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Εργασίας. Επιπλέον τονίζει την ανάγκη για άµεση ενίσχυση του
συστήµατος των εργασιακών σχέσεων, της συλλογικής διαπραγµάτευσης και της δηµιουργίας ενός
εποικοδοµητικού κοινωνικού διαλόγου που οικοδοµεί πάνω στις παραδόσεις των κοινωνικών εταίρων
και στοχεύει στην ανεύρεση αµοιβαίων και ισχυρότερων λύσεων για τις νέες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουµε. Η ∆ΟΕ είναι έτοιµη να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση σε όλες τους τοµείς της
δικαιοδοσίας της. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την Εφαρµογή των Συµβάσεων και των
Συστάσεων ολοκλήρωσε την 82η Σύνοδο της στις 9 ∆εκεµβρίου 2011. Η Επιτροπή είχε την ευκαιρία
να εξετάσει την έκθεση της Υψηλού Επιπέδου Αποστολής στην Ελλάδα µε αντικείµενο την εφαρµογή
ενός αριθµού Συµβάσεων. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την λεπτοµερή και διαφωτιστική έκθεση που
της επέτρεψε να αξιολογήσει τη συνολική πολύπλοκη κατάσταση στην Ελλάδα, µε µια ευρεία και
βαθιά κατανόηση των θεµάτων που ανήκουν στην δικαιοδοσία της. Η έκθεση της Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων θα είναι διαθέσιµη τον Φεβρουάριο του 2012. Βλ. International Labour Office,
Report on the High Level Mission to Greece, Athens, 19-23 September 2011.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/documents/missionreport/wcms_170433.pdf, σελ. 57-62.
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Σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο, η οδηγία 76/207/ΕΟΚ αποσκοπεί στην εφαρµογή, εντός των Κρατών
µελών, της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένης και της επαγγελµατικής προωθήσεως και την επαγγελµατική
εκπαίδευση, καθώς και τις συνθήκες εργασίας και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο
2 την κοινωνική ασφάλιση. Η αρχή αυτή καλείται στο εξής "αρχή της ίσης µεταχειρίσεως."

160

Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/78 παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να
προβλέπουν, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, ορισµένες µορφές διαφορετικής µεταχειρίσεως που
στηρίζονται στην ηλικία όταν η διαφορετική λόγω ηλικίας µεταχείριση δικαιολογείται «αντικειµενικά
και λογικά» από νόµιµο στόχο, όπως η πολιτική για την απασχόληση, την αγορά εργασίας ή την
επαγγελµατική κατάρτιση, τα δε µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

161

Ερµηνεία του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του
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νοµοθεσία η χορηγούµενη ετήσια άδεια µε αποδοχές και η αναρρωτική άδεια
αφορούν µόνο στην περίοδο αναφοράς και δεν µεταφέρεται162. Με αυτή την απόφαση
οι εργαζόµενοι που λαµβάνουν αναρρωτική άδεια δε χάνουν το δικαίωµα χρήσης της
ετήσιας άδειάς τους όταν παρέλθει ο χρόνος κατά τον οποίο οφείλουν να την λάβουν.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση σε µια περίοδο
εντεινόµενης κρίσης και αύξησης της ανεργίας δεν φαίνεται να διαφοροποιείται από
την πεπατηµένη των προηγούµενων ετών. Μετά από την αποτυχία ως προς την
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας για το 2010163 η νέα στρατηγική για το 2020
στηρίζεται, µε γενικούς όρους, στην ανάπτυξη τη γνώση και την πράσινη οικονοµία.
Πρόκειται για ένα νέο δεκαετές αναπτυξιακό σχέδιο, προκειµένου η Ευρωπαϊκή
Ένωση να αντιµετωπίσει µε επιτυχία σηµαντικές προκλήσεις, οικοδοµώντας µια

χρόνου εργασίας. Η υπόθεση αφορά εργαζόµενο ο οποίος βρισκόταν σε άδεια ασθενείας κατά την
περίοδο της ετήσιας άδειας που είχε καθοριστεί από την επιχείρηση, λόγω εργατικού ατυχήµατος που
συνέβη πριν από την έναρξη της άδειας. Η ερµηνεία του άρθρου αφορά στο δικαίωµα του
εργαζοµένου να λάβει την ετήσιά άδειά του σε διαφορετικό χρόνο γεγονός το οποίο είναι αντίθετο µε
την εθνική νοµοθεσία.
162

Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, αναφέρει ότι τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα ώστε
να παρέχεται σε όλους τους εργαζοµένους ετήσια άδεια µετ' αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον
τεσσάρων εβδοµάδων, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπουν οι εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές
για την απόκτηση του σχετικού δικαιώµατος και τη χορήγηση της άδειας. Εποµένως απαγορεύει κάθε
εθνική διάταξη ή συλλογική σύµβαση που προβλέπει ότι ο εργαζόµενος που ο οποίος βρίσκεται σε
αναρρωτική άδεια κατά τη διάρκεια της περιόδου ετήσιας άδειας όπως αυτή καθορίζεται από το
πρόγραµµα αδειών της επιχειρήσεως στην οποία εργάζεται, δεν έχει δικαίωµα, αφού αναρρώσει, να
λάβει την ετήσια άδειά του σε χρόνο διαφορετικό από τον προκαθορισµένο.

163

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας όρισε, µεταξύ άλλων, ως στόχο για το 2010 το ποσοστό
απασχόλησης στην Ε.Ε το 70 % συνολικά, 60 % για τις γυναίκες και 50% για τα µεγαλύτερα σε ηλικία
ατόµων. Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2010, µόνο πέντε χώρες υπερέβησαν το στόχο της στρατηγικής
της Λισαβόνας: Ολλανδία, η ∆ανία, η Σουηδία, η Γερµανία και η Αυστρία. Σε αυτό συνέβαλλαν τα
υψηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών. Τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης (της τάξης του
55%) παρουσίασαν η Μάλτα και η Ουγγαρία χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαµηλά ποσοστά γυναικείας
απασχόλησης ή απασχόλησης µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων. Η οικονοµική κρίση είχε αρνητικές
επιπτώσεις στα ποσοστά απασχόλησης σε όλες τις χώρες. Οι χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά
από την άποψη της απασχόλησης είναι οι χώρες της Βαλτικής, η Ιρλανδία και η Ισπανία. Από το
πρώτο τρίµηνο του 2008 έως το πρώτο τρίµηνο του 2010, µόνο η Γερµανία δεν είχε καµία αύξηση στα
ποσοστά ανεργίας. Η ανεργία αυξήθηκε στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη ∆ανία, και
πολλαπλασιάστηκε στις χώρες της Βαλτικής ενώ σε όλες τις χώρες, τα ποσοστά ανεργίας είναι
σηµαντικά υψηλότερο µεταξύ των νέων και των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Βλ. J. Leschke, A.
Watt, “Labour Market Impacts of the Global Economic Crisis and Policy Responses in Europe”,
European
Trade
Union
Institute,
διαθέσιµο:
http://www.socialwatch.eu/wcm/labour_market_impacts_and_policy_responses.html.
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ευρωπαϊκή κοινωνία ευηµερίας και ίσων ευκαιριών για όλους. Πρώτη προτεραιότητα
αποτελεί ο περιορισµός της ανεργίας µε την ενδυνάµωση του πλέγµατος κοινωνικής
προστασίας και τη δηµιουργία συνθηκών άµεσης ανάπτυξης της απασχόλησης
αµέσως µετά την ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες πολλές επιχειρήσεις
αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης και είναι προφανές ότι είναι αυτό το πρώτο
θέµα που τους απασχολεί. Σε αυτή τη συγκυρία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. Μπορεί οι πόροι που διατίθενται γι αυτό το
σκοπό να έχουν µειωθεί αλλά ο τρόπος αντιµετώπισης κάποιων κοινωνικών θεµάτων,
πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία. Ακόµη και η µείωση του
προσωπικού που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι αναπόφευκτη, είναι πολύ σηµαντικό
να γίνεται µε το σωστό τρόπο µε τα σωστά κριτήρια, ούτως ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις164.
Έτσι, παρότι θα ήταν ασφαλώς αντίθετο στην ίδια τη φύση του καπιταλιστικού
συστήµατος να περιµένει κανείς από τον ιδιωτικό τοµέα να αναλάβει αυτοβούλως το
κοινωνικό κόστος της οικονοµικής κρίσης, σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις
καλούνται να γίνουν «ρυθµιστές» πολλών κοινωνικών δικαιωµάτων. Χωρίς βεβαίως να
θεωρείται ότι µπορούν να υποκαταστήσουν το κράτος στις από το νόµο επιβαλλόµενες
υποχρεώσεις του, οι επιχειρήσεις, υποστηριζόµενες περαιτέρω και από τις αρχές του
Παγκόσµιου Συµφώνου των ΗΕ, οφείλουν να αναλάβουν κοινωνικές δράσεις για την από
κοινού µε τον δηµόσιο τοµέα, καταπολέµηση της φτώχειας και της ανεργίας και την
διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης165.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, της
απελευθέρωσης της αγοράς, της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, εν µέσω της
164

Βλ. Πρακτικά 1ης Περιφερειακής Συνάντησης των Τοπικών ∆ικτύων του Οικουµενικού Συµφώνου
του ΟΗΕ στη Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2012 Προώθηση της συνεργασίας των ∆ικτύων του
Παγκοσµίου Συµφώνου του ΟΗΕ στη ΝΑ Ευρώπη

165

Από την Παρέµβαση του Βασίλη Τσεβρένη, εκπροσώπου του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΙΜ∆Α) στην πρώτη περιφερειακή συνάντηση των ∆ικτύων Global
Compact Νοτιοανατολικής Ευρώπης που διοργάνωσε το Ελληνικό ∆ίκτυο του Οικουµενικού
Συµφώνου
του
ΟΗΕ
στη
Θεσσαλονίκη,
διαθέσιµο
στην
ιστοσελίδα:
http://www.globalcompactnetworkhellas.gr/portal/images/stories/events/gcnh_3feb2012_tsevrenis.pdf.
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οικονοµικής κρίσης, θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
του κράτους πρόνοιας. Μια επιχείρηση εκτός από την προσήλωση στον οικονοµικό
της ρόλο οφείλει να είναι και κοινωνικά υπεύθυνα, καλός εταιρικός πολίτης και
ευαισθητοποιηµένη για τη διατήρηση και τη διασφάλιση των φυσικών πόρων και των
ανθρώπινων πόρων.

V.4. Το ∆όγµα της Σύγχρονης Εταιρικής Ευθύνης
Οι καταναλωτές έχουν όλο και περισσότερες απαιτήσεις από τις δράσεις της
εταιρικής

κοινωνικής

ευθύνης

των

επιχειρήσεων.

Έρευνες

που

έχουν

πραγµατοποιηθεί το τελευταίο διάστηµα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
δώσουν µεγαλύτερη σηµασία στον άνθρωπο και τα προβλήµατα του, ιδιαίτερα στη
σηµερινή εποχή της κρίσης. Υπάρχει ανάγκη για νέες δράσεις, περισσότερο
στοχευµένες, µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα και νέα ενδιαφέροντα, εκτός από την
προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το δόγµα της σύγχρονης Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Οι τοµείς δραστηριοτήτων είναι πλέον πολλοί. Οι κοινωνικές
ανάγκες την εποχή των συσσιτίων και της µεγάλης ανεργίας είναι ακόµα
περισσότερες. Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζοµένων, η εκπαίδευση και η δια
βίου µάθηση, η καταπολέµηση της διαφθοράς, η οικονοµική, ψυχολογική,
εκπαιδευτική ενίσχυση µελών της κοινωνίας που το έχουν ανάγκη αποτελούν τοµείς
µε µεγάλα περιθώρια δράσεων. Επιστήµες όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία και η
Κοινωνική Πολιτική εξειδικεύουν και οργανώνουν τις πρωτοβουλίες που µπορεί να
υλοποιηθούν και να δώσουν πραγµατική ανάσα σε χιλιάδες συµπολίτες µας. Η
οικονοµική κρίση και τα πολλαπλά κοινωνικά προβλήµατα που αυτή προκαλεί
µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επαναπροσδιορισµό της ίδιας της έννοιας της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι κοινότοπες και χωρίς όραµα πρακτικές µπορούν να
δώσουν τη θέση τους σε δράσεις που αποβλέπουν σε πραγµατική κοινωνική
βελτίωση και αυτό είναι που θέλουν και περιµένουν οι καταναλωτές από την ΕΚΕ166.

166

Βλ. Μανωλάς Χ., «Εταιρική Ευθύνη νέες τάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό», Εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ,
αρ. φύλλου 14-15, Μάιος 2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

VΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου το οποίο
καλύπτει σε όλες της εκφάνσεις της την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αρχικά, κατά
την ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διατύπωση του όρου της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διαπιστώνεται πως πρόκειται για έναν όρο σύγχρονο
που µέσα από µια γενική διατύπωση, επιχειρεί να συµπεριλάβει ένα µακροσκελή
κατάλογο υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, υποχρεώσεις οι οποίες ξεπερνούν τις
νοµικές τους δεσµεύσεις και συντελούν στην οµαλή συµβίωση πολιτών και
οικονοµικών µονάδων.

Οι επιχειρήσεις από τη φύση τους δρώντας σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον
παγκοσµιοποίησης έχουν ως µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους
τους συχνά αδιαφορώντας για το κόστος το οποίο συνδέεται µε τη δραστηριότητα
τους. Σε αυτό το σηµείο έρχεται να καλύψει τα κενά της νοµοθεσίας η φιλοσοφία της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία εστιάζει στα οφέλη τα οποία θα έχει η
επιχείρηση από την υιοθέτηση αρχών και πρακτικών οι οποίες είναι συµβατές µε το
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την
ευηµερία της κοινότητας µέσα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Το
αντάλλαγµα µιας τέτοιας συµφωνίας είναι η αύξηση του κέρδους της επιχείρησης
µέσω της ανάπτυξης της εταιρικής της φήµης.

Για τους σκοπούς της παραπάνω ανάλυσης παρουσιάστηκε ένα πλήθος κανόνων,
αρχών και πρωτοβουλιών σε παγκόσµιο, σε περιφερειακό αλλά και σε επίπεδο µη
κυβερνητικών οργανισµών που αφορούν τις αρχές της εταιρικής ευθύνης, τονίζοντας
τον εθελοντικό τους χαρακτήρα και τη µη νοµική δεσµευτικότητά τους. Σε παγκόσµιο
επίπεδο, κρίθηκε αναγκαίο, αρχικά, να γίνει παρουσίαση των ∆ιεθνών Συµβάσεων
που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στη συνέχεια να
αναλυθούν σε επίπεδο Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, η πρωτοβουλία του
Παγκοσµίου Συµφώνου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (Global Compact) και σε
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επίπεδο ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η Τριµερής ∆ιακήρυξη Αρχών που αφορούν
τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την κοινωνική Πολιτική. Σε περιφερειακό επίπεδο
παρουσιάστηκαν αρχικά οι πρωτοβουλίες του Συµβουλίου της Ευρώπης που αφορούν
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενώ στη συνέχεια έγινε ανάλυση σε
επίπεδο Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης των Κατευθυντηρίων
Γραµµών για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε
αναφορά στην πορεία της διαµόρφωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την
πράσινη βίβλο για την ΕΚΕ του 2001 µέχρι την ανανεωµένη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2011-2014, ένα σχέδιο
δράσης ενταγµένο στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από την παραπάνω
ανάλυση καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως ο εθελοντικός χαρακτήρας των
παραπάνω πρωτοβουλιών, αποτελεί το κυριότερο πρόβληµα στην υιοθέτηση
υπεύθυνων πρακτικών κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις.

Συχνά πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις παραπάνω αρχές εθελοντικού
χαρακτήρα ως πρακτική Μάρκετινγκ για να αυξήσουν τα κέρδη τους χωρίς στην
πραγµατικότητα οι πολιτικές που υιοθετούν να εναρµονίζονται µε τα όσα
πρεσβεύουν. Γι’ αυτό το λόγο και οι περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων από τη δραστηριότητα επιχειρήσεων παραµένουν πολυάριθµες. Ένας
µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες δηλώνουν ότι υιοθετούν αρχές
εταιρικές κοινωνικής ευθύνης, παραβιάζουν άµεσα ή έµµεσα διεθνείς συµβάσεις και
καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους τους.
Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας συνέβαλλε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Καθοριστικό ρόλο µεταξύ άλλων, στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παίζουν
τα συµφέροντα των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που επιβάλλουν συγκεκριµένες πολιτικές,
προκειµένου να ικανοποιήσουν τα οικονοµικά σχέδιά τους. Ακόµη η πρακτική των
αναπτυσσόµενων κρατών, που στο όνοµα µιας αβέβαιης οικονοµικής ανάπτυξης
καταλύουν ατοµικές και πολιτικές ελευθερίες, θεωρώντας πολυτέλεια τα δικαιώµατα
αυτά, αποτελεί µια σύγχρονη πραγµατικότητα. Τέλος η καταλήστευση των
πλουτοπαραγωγικών πηγών του Τρίτου Κόσµου και η εκµετάλλευση του ανθρώπινου
δυναµικού τους για φτηνά εργατικά χέρια αποτελεί µια διαδεδοµένη πρακτική.
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Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιβλαβής επιχειρηµατική δραστηριότητα πολλών
πολυεθνικών εταιρειών έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή των δικαιωµάτων του
ανθρώπου παγκοσµίως. Φαινόµενα όπως η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, η
στέρηση βασικών δικαιωµάτων από οµάδες πληθυσµού και ο κοινωνικός τους
αποκλεισµό εξαιτίας της άνισης κατανοµής του χρήµατος, οι διακρίσεων εις βάρος
ατόµων για τις πεποιθήσεις τους, την εθνική τους προέλευση, τη γλώσσα, τη
θρησκεία τους, το χρώµα τους ή το φύλο τους, το χαµηλό βιοτικό επίπεδο, που
διογκώνει τη φτώχεια και την πείνα, της εργασιακής εκµετάλλευσης, που συχνά
οδηγεί σε σύγχρονες µορφές δουλείας, η απάνθρωπη εκµετάλλευση των παιδιών
(παιδική εργασία, παιδική), η στέρηση του βασικού δικαιώµατος του ανθρώπου να
ζει σε ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής µε τη
βοήθεια της τεχνολογίας κ.α. είναι συχνά και εντείνονται σε περιόδους οικονοµικής
αστάθειας ή κρίσης.
Το πρόβληµα εντείνεται σε περιόδους οικονοµικής κρίσης µε χαρακτηριστικό
παράδειγµα την παγκόσµια κρίση που ζούµε σήµερα. Η στιγµή που οι επιχειρήσεις
περικόπτουν δαπάνες είναι τώρα. Σε αυτή την κρίσιµη καµπή είναι που η απόφαση
υιοθέτησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει περισσότερο από ποτέ αξία και
αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς αντικατοπτρίζει εταιρείες µε µακρόπνοο
σχεδιασµό υγιούς ανάπτυξης.
Η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει στην υπονόµευση της εµπιστοσύνης και
αξιοπιστίας που έχει ο κόσµος προς τις επιχειρήσεις. Με δεδοµένο ότι η εταιρική
φήµη αποτελεί το πιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο µιας επιχείρησης, γιατί
στηρίζεται στην εµπιστοσύνη, στην ποιότητα και στη διαφάνεια, στην παρούσα
συγκυρία είναι σαφές ότι η εφαρµογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί
ουσιαστικό εργαλείο για την υγιή, βιώσιµη ανάπτυξη των εταιρειών. Ωστόσο, για να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη προς τις εταιρείες, η οποία είναι ουσιώδης για τη
λειτουργία της οικονοµίας και της κοινωνίας, πρέπει κατ' αρχάς οι ίδιες οι
επιχειρήσεις να βρουν λύσεις οι οποίες θα βασίζονται µεν στη λειτουργία της αγοράς,
αλλά συγχρόνως θα στοχεύουν στην αντιµετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών
θεµάτων.

91

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Βιβλιογραφία
ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Ν., Για µια διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωµάτων, ένα πρότυπο:
ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2005
ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Ν., Τα κοινωνικά δικαιώµατα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον
κόσµο, προκλήσεις και προοπτικές, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008.
ΑΜΙΤΣΗ Γ. (επιµ.), Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης – το θεσµικό πλαίσιο, εκδόσεις
Παπαζήση, (ελληνική έκδοση), Αθήνα, 1999.
∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ Χ., εφηµερίδα Καθηµερινή, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Shell
Hellas A.E. στηρίζει τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες, 4 Ιανουαρίου
2008, διαθέσιµο σε:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_04/01/2008_25
4303.
Ε.Ε., Σχέδιο προσωρινής Έκθεσης 2010/0323</RefProc><RefTypeProc>(NLE),
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου, 2/8/2011.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,COM(2011) 681 τελικό, «Μια ανανεωµένη στρατηγική
ΕΕ 2011-2014 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, COM(2006) 136 τελικό, «Πραγµάτωση της Εταιρικής
Σχέσης για τη Μεγέθυνση και την Απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος
έλξης στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, COM (2002) 347 τελικό «Ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων
στη βιώσιµη ανάπτυξη».
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, COM (2001) 366, Πράσινο Βιβλίο, προώθηση ενός
ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 18 Ιουλίου 2001.
ΕΚ, κανονισµός αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό
σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).
ΕΟΚ, κανονισµός αριθ. 1836/93 του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1993 για την
εκούσια συµµετοχή επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα σε κοινοτικό
σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης
Μαρτίου 2007 σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση
(2006/2133(ΙΝΙ)).
92

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ένθετο Business Stories, “Οι επιχειρήσεις
Στυλοβάτες της ελληνικής οικονοµίας προτείνουν 50 ιδέες για να βγει η
Ελλάδα από την κρίση, εταιρική κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη, εργασιακές
σχέσεις, περιβάλλον. To Πρώτο Θέµα, 29 Μαΐου 2011.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια
Έκθεση 2010, Αθήνα, Μάρτιος 2011.
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α., Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Εκδόσεις
Πατάκη, Αθήνα, 2004.
ΚΟΥΚΙ∆ΗΣ Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Συνδικαλιστικές
Ελευθερίες, ∆ίκαιο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Τόµος 1, εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1997.
ΚΟΥΚΙ∆ΗΣ Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, Β έκδοση, Εκδόσεις
Αντ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1995.
ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ Ν., Επιχείρηση και Κοινωνία, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα,
1992.
ΜΑΝΩΛΑΣ Χ., «Εταιρική Ευθύνη νέες τάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό»,
Εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ, αρ. φύλλου , 14-15 Μαΐου 2011.
ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ Π., Η Σύµβαση για τα δικαιώµατα του Παιδιού, Τετράδια
∆ιεθνούς ∆ικαίου 17, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1990
ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ Π., Μηχανισµοί Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
∆ιεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, ΑθήναΚοµοτηνή, 2008.
ΝΑΣΚΟΥ–ΠΕΡΡΑΚΗ Π., Το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση (µε ειδική συγκριτική
αναφορά στα άρθρα 4 του Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα
και 27 της Αµερικανικής Σύµβασης δικαιωµάτων του ανθρώπου), εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987.
ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ Π., Το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών, η θεσµική διάσταση,
Ε’ Έκδοση, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2011.
ΠΑΡΑΡΑΣ Π., Σύνταγµα και Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2001
ΠΕΡΡΑΚΗΣ Σ., ∆ιαστάσεις της ∆ιεθνούς Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, τόµος Α’, β’ έκδοση, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή,
2003.
ΠΕΡΡΑΚΗΣ Σ., ∆ιεθνής Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κείµενα
∆ιεθνούς Πρακτικής, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 1987.
93

ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ Ε., ∆ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εκδόσεις
Εστία, Αθήνα, 1995.
ΣΠΗΛΙΟΥ Α. ΜΟΥΖΟΥΛΑ, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ∆ιεθνής εµπειρία, Ελληνική
πραγµατικότητα, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε., Ψήφισµα του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά
µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2003/C 39/02).
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ., Ο παγκόσµιος ρόλος των µη κυβερνητικών
οργανώσεων – δυναµική και αδυναµίες στην παγκόσµια διακυβέρνηση,
εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2007.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
ALSTON P., STEINER H., International Human Rights in the Context, Oxford
University Press, 2000.
BAEHR P., Non-Governmental Human Rights Organizations in International
Relations, Palgrave Macmillan, 2009.
BANTEKAS I., Corporate Social Responsibility in International law, Boston
University International Law Journal, Vol. 22, Issue 2, 2004.
BOWEN H., Social Responsibility of the businessman, Harper and brothers, New
York, 1953.
CARROLL A.B., “A three dimensional conceptual model of Corporate Social
Performance”, Academy of management review, Vol. 4 no. 1, 1979
CARROLL A.B., “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional
Construct”, Business and Society Review, Vol. 38, no. 3, 1999.
CASTAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS LAW, International Business Leaders
Forum, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
United Nations Global Compact, 2008.
COMMISSION EC PRESS RELEASE IP/02/985, Corporate Social Responsibility :
new Commission strategy to promote business contribution to sustainable
development, 02/07/2002
CLAIBORNE N., Non-Governmental Organizations in W. Roth, K. Briar-Lawson,
Globalization, Social justice and the helping professions, State University of
New York Press, Albany NY 2011.

94

DONALDSON T., PRESTON L., “The Stakeholder Theory of the Corporation:
Concepts, Evidence, and Implications”, Academy of Management Review,
Vol 20 (1), 1995.
ECCHR, European Center for Constitutional and Human Rights, Background Paper,
“Cotton Produced Through Forced Child Labour? OECD Complaints Filed by
ECCHR and its Partner Organizations against European Cotton Dealers”,
2010.
EUROPEAN COMMISSION, COM (2002) 347 final, “Communication from the
Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business
contribution to Sustainable Development.
EUROPEAN COMMISSION, Criteria of Copenhagen, Directorate General for
Enlargement, European Communities 2007
EUROPEAN MULTISTAKEHOLDER FORUM ON CSR, Final Report, final results
and recommendations, 29 June 2004.
FREEMAN E., Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman,
1984.
FRIEDMAN M., “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”,
New York Times Magazine, 13th September 1970.
FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL, Lapindo Brantas and the mud
volcano Sidoarjo, Indonesia, 15 June 2007, διαθέσηµο σε:
http://www.foeeurope.org/publications/2007/LB_mud_volcano_Indonesia.pdf,
HOLME, L., WATTS R., “Corporate Social Responsibility: Making Good Business
Sense”, The World Business Council for Sustainable Development, January
2000.
ILO, Convention 158 concerning Termination of Employment (1982).
ILO, Convention 111 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation
(1960), UN Committee on Economic Social and Cultural Rights, General
Comment 18, “The Right to Work”, 6 February 2006, E/C. 12/GC/18.
ILO, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998), ILO
Convention 122concerning Employment Policy (1964).
ILO, ILC.100/III/1A, 2011, Report of the Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, General Report and observations
concerning particular countries, διαθέσιµο σε:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetin
gdocument/wcms_151556.pdf

95

ILO, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions,
International Labour Conference, 96th Session, 2007.
ILO, 342nd Report of the Committee on Freedom of Association, GB.296/4, June
2006.
ILO, International Labour Office, Report on the High Level Mission to Greece,
Athens, 19-23 September 2011. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---normes/documents/missionreport/wcms_170433.pdf
KAHLENBORN J., HAJDUK W., WEISS T., FEIL D., FIEDLER M., KLEIN R.,
Compendium of public CSR policies in the EU 2011, Corporate Social
Responsibility National Public Policies in the European Union, November
2010.
KOHL J., MILLER A., BARTON A., “Levi’s Corporate AIDS Programme, Long
Range Planning”, Vol. 23, No. 6, 1990.
KOTLER, P., LEE, N., Corporate Social Responsibility – Doing the Most Good for
your Company and your Cause, J. Wiley and Sons, Inc, New Jersey, 2004.
LANTOS, G. P., “The boundaries of strategic corporate social responsibility”, Journal
of Consumer Marketing, Vol 18, no. 7, 2001.
LESCHKE J., WATT A., “Labour Market Impacts of the Global Economic Crisis and
Policy Responses in Europe” European social watch report 2010.
LEVISON D., ANKER R., ASHRAF S., Barge S., Economic and Labour Market
Analysis Department (EMP/ELM) Publications, “Is child labour really
necessary in India’s carpet industry?”, Labour Market Papers No. 15, 01 April
1996.
MACWILLIAMS A., SIEGEL D., “Corporate Social Responsibility: A Theory of the
Firm Respective” Academy of Management Review, Vol 26, no. 1, 2001.
MCBETH A., International Economic Actors and Human Rights, Routledge Research
in International Law, 2010.
MONSHIPOURI M., WELCH C., KENNEDY E., “Multinational Corporations and
the Ethics of Global Responsibility: Problems and Possibilities”, Human
Rights Quarterly, vol. 25, 2003.
MAASTRICHT GUIDELINES on Violations of Economic Social and Cultural
Rights, παρ.2, Human Rights Quarterly, Vol. 20, 1998.
OECD, Convention on combating bribery of foreign public officials in international
business transactions, 2011, διαθέσιµο σε:
http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf.
OECD, Principles of Corporate Governance, OECD (2004), διαθέσιµο στο:
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf
96

OECD, Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 edition. OECD (2011),
διαθέσιµο στο: http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en.
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, Annual Report of the inter-American
Commission on Human Rights 1980-1981, Resolution 33/81, Case 7403
(Guatemala), 25 June 1981.
POST J., FREDERICK W., LAWRENCE A., WEBER J., Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw Hill international Editions,
USA, 1992.
RAJAN P., MENON A., “Cause-related Marketing: A Coalignment of Marketing
Strategy and Corporate Philanthropy”, Journal of Marketing, Vol. 52, 1988.
SAGAFI-NEJAD Τ., DUNNING J. H., The UN and Transnational Corporation-From
Code of Conduct to Global Compact, Indiana University Press, 2008.
STARBUCKS, Starbucks Global Responsibility Report, Goals & Progress 2010,
http://www.starbucks.com/assets/goals-progress-report-2010.pdf, τελευταία
επίσκεψη, Ιανουάριος 2012.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Business Principles for Countering Bribery,
a multi-stakeholder initiative transparency international, 2009.
TRIPARTITE DECLARATION OF PRINCIPLES CONSERNING
MULTINATIONAL ENTERPRISES AND SOCIAL POLICY, (Third
edition) Geneva, International Labour Office, 2001.
UN, Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003), “Sub-Commission on the Promotion
and Protection of Human Rights, Norms on the Responsibilities of
Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to
Human Rights”.
UN, Economic & Social Council, Report by the Special Rapporteur on the right to
food, Mr. Jean Ziegler, submitted in accordance with Commission on Human
Rights resolution 2000/10, E/CN.4/2001/53, 7 February 2001.
UN, General Assembly, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 August 1992, Rio Declaration
on Environment and Development.
UN, General Comment No. 4, The right to adequate housing (Art.11 (1)) : .
13/12/1991.
UN, General Comment No. 13, The right to education (Art. 13) - 08/12/99.E/C/
12/1999/10).

97

UN, General Comment No. 15 (2002), The right to water (arts. 11 and 12 of the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
E/C.12/2002/1120 January 2003.
UN, The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on
Economic Social and Cultural Rights, UN doc. E/CN.4/1987/17, Annex; and
Human Rights Quarterly, Vol. 9, 1987
UN, UNCTAD/DTCI/30(Vol. I), United Nations Conference on Trade and
Development, International Investment Instruments: A Compendium, Volume
I, Geneva, 1996.
WHO, Joint statement WHO/UNDP/15, Indoor Air Pollution - the killer in the
kitchen, 14 October 2004, διαθέσιµο σε: http://practicalaction.org/iap_who
WILLIAMS O.F., The UN Global Compact: the Challenge and the Promise. In
Leadership and Business Ethics, University of Notre Dame Press, 2008.

Ηλεκτρονικές πηγές

ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL, SA8000:2008. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.iqnet ltd.com/userfiles/SA8000/2008StdEnglishFinal.pdf
[πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2009, The state of the world’s human
rights, [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://report2009.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/ai
r09-en.pdf [πρόσβαση Ιανουάριος 2012].
BBC-NEWS. [online] ∆ιαθέσιµο σε: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1032605.stm
[πρόσβαση Ιανουάριος 2012].
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.business-humanrights.org/Documents/Policies, [πρόσβαση
Νοέµβριος 2011].
CAMPAIGN FOR ACCESS TO ESSENTIAL MEDICINES. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.accessmed-msf.org/main/access-patents/ [πρόσβαση Ιανουάριος
2012].
CERES PRINCIPLES, Ceres Principles of corporate environmental conduct. [online]
∆ιαθέσιµο σε: http://www.ceres.org/about-us/our-history/ceres-principles,
[πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
CHEMISTRY INDUSTRY ASSOCIATION OF CANADA, The Responsible Care
Ethic and Principles for Sustainability. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
98

http://www.canadianchemistry.ca/ResponsibleCareHome/ResponsibleCareBR
EthicPrinciplesBR.aspx, [πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
CLEAN CLOTHES CAMPAIGN MODEL CODE. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/corporate-accountability/the-cccmodel-code, [πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
CORAL ENERGY, Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές των Εταιριών Shell, Royal Duch
Shell plc, Shell International Limited 2005. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.coralenergy.gr/media/SGBP_leaflet.pdf, [πρόσβαση Νοέµβριος
2011].
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EUROPE. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
www.csreurope.org, [πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
ETHICAL TRADE INITIATIVE. [online] ∆ιαθέσιµο σε: http://www.ethicaltrade.org
πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
FAIR LABOR ASSOCIATION. [online] ∆ιαθέσιµο σε: http://www.fairlabor.org/fla.
[πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
LEON H. SULLIVAN, Global Sullivan Principles of Social Responsibility. [online]
∆ιαθέσιµο σε:
http://www.thesullivanfoundation.org/about/global_sullivan_principles,
[πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
LEVI STRAUSS & CO. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.levistrauss.com/sustainability/people/hivaids [πρόσβαση
Ιανουάριος 2012].
STARBUCKS COFFEE CO. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.starbucks.com/responsibility, [πρόσβαση Ιανουάριος 2012].
SHELL FOUNDATION. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.shellfoundation.org/index.php?p=home [πρόσβαση Ιανουάριος
2012].
THE GUARDIAN. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/jan/09/religion.world [πρόσβαση
Ιανουάριος 2012].
UN GLOBAL COMPACT. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.unglobalcompact.org/Languages/Greek/index.html [πρόσβαση
Νοέµβριος 2011].
UNISEF, Breaking free from child labour. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.unicef.org/india/child_protection_274.htm [πρόσβαση Ιανουάριος
2012].
99

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2011/05/AIR2011-Press-PackGreek.pdf
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. [online]
∆ιαθέσιµο σε:
http://www.csrhellas.org/csr_last2/portal/gr/misc/351oz_20071113351.php3
[πρόσβαση Ιανουάριος 2012].
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑ ΧΑΡΤΗΣ. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.
asp, [πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. [online]
∆ιαθέσιµο σε: http://www.csreurope.org/pages/en/declaration.html,
[πρόσβαση Νοέµβριος 2011].
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α EΘΝΟΣ, αρχείο τευχών, 12 Ιουλίου 2008. [online] ∆ιαθέσιµο σε:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=1290539
[πρόσβαση Ιανουάριος 2012].
ΟΠΑΠ ΑΕ. [online] ∆ιαθέσιµο σε: http://www.opap.gr/web/corporate.opap.gr/49
[πρόσβαση Ιανουάριος 2012].
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ. [online] ∆ιαθέσιµο σε: http://www.wbcsd.org/home.aspx,
[πρόσβαση Νοέµβριος 2011].

100

