Βήμα προς τα εμπρός για την συλλογή απορριμμάτων στην Τουρκία
Διαβάστε το πρωτότυπο κείμενο που δημοσιεύθηκε από τον ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) στα
αγγλικά εδώ
Ένα εργαστήριο «Η κατανόηση του ρόλου των συλλεκτών αποβλήτων και οι συνεταιρισμοί τους
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και την ανακύκλωση», που διοργανώθηκε από την ΔΟΕ και
το Υπουργείο Τελωνείων και Εμπορίου, πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, Τουρκία, στις 20-21
Δεκεμβρίου 2016.

Στις 20 και 21 Δεκεμβρίου, οι Τούρκοι εργαζόμενοι στον τομέα των αποβλήτων και οι αξιωματούχοι
των κεντρικών και τοπικών φορέων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ανάγκες τους και πώς θα
επέλθει ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων.
Παρακολούθησαν την ημερίδα με θέμα «Η κατανόηση του ρόλου των συλλεκτών αποβλήτων και οι
συνεταιρισμοί τους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και την ανακύκλωση», που
διοργανώθηκε από την ΔΟΕ και το Υπουργείο Τελωνείων και Εμπορίου στην Άγκυρα.
Ο Arif Sami Seymenoğlu από τη Γενική Διεύθυνση Συνεταιρισμών του Υπουργείου Τελωνείων και
Εμπορίου της Τουρκίας και ο Numan Özcan, Διευθυντής του Γραφείου της ΔΟΕ για την Τουρκία ,
χαιρέτησαν την έναρξη των εργασιών του εργαστηρίου. Μεταξύ των θεματικών ήταν και η
παρουσίαση σχετικών εμπειριών στην περισυλλογή αποβλήτων από την Αργεντινή και τη Γαλλία .
Τοπικού και κυβερνητικού επιπέδου Τούρκοι αξιωματούχοι συζήτησαν με τους εργαζόμενους τις
νομικές και θεσμικές πτυχές, καθώς και τις σχέσεις των τελευταίων με τους δήμους που έχουν την
ευθύνη συλλογής των αποβλήτων.
Επιπλέον, το εργαστήριο εστίασε στην οργάνωση και δικτύωση των εργαζομένων στον τομέα των
αποβλήτων στην Τουρκία με συμμετέχοντες από την Τουρκική Ένωση Εργατών Συλλογής
Αποβλήτων και μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Ανακύκλωσης και του Συνεταιρισμού
Ανακύκλωσης «Ak Dunya».
Ανάμεσα στα βασικά σημεία που προέκυψαν από το εργαστήριο ήταν η ανάγκη για καλύτερη
κατανόηση του ποιοι είναι οι εργάτες αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών και των
δημογραφικών τους στοιχείων, στοιχεία τα οποία προς το παρόν δεν είναι γνωστά.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με το βασικό θέμα του διημέρου: Δεδομένου το ότι η Τουρκία βρίσκεται σε
μετάβαση προς ένα πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, υπάρχει
συγκεκριμένος ρόλος για τους εργάτες αποβλήτων και, αν ναι, ποιος θα πρέπει να είναι
αυτός; Σύντομα όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι πράγματι υπάρχει ρόλος για τους εργάτες
αποβλήτων, αλλά όχι κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες.
Η απάντηση δεν είναι απλή, γιατί υπάρχουν πολλά κομμάτια στο παζλ, συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, των ατόμων, των στρατηγικών, της νομοθεσίας, των κανόνων, και των
θεσμών. Όπως είπε ο Vildan Gultekin από τον Δήμο Ankara- Keçiören: «Είναι ένα παζλ που
χρειάζεται να συνδυαστούν τουλάχιστον οκτώ με δέκα κομμάτια και να τεθούν σε εφαρμογή για να
ολοκληρωθεί η εικόνα».
Η ιδέα της συλλογικής επιχειρηματικότητας, όπως οι συνεταιρισμοί, εμφανίστηκε ως η επιθυμητή
λύση για την ενσωμάτωση των εργατών αποβλήτων στην σύγχρονη αλυσίδα διαχείρισης των
αποβλήτων, όπως αυτή παρουσιάστηκε και από τις διεθνείς εμπειρίες από την Κολομβία, τη
Βραζιλία και την Ιταλία, μεταξύ άλλων.
Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στο εργαστήριο ήταν ότι η νομοθεσία για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για το μάζεμα και τη διαλογή των αποβλήτων από
τους εργάτες. Ένα άλλο μήνυμα ήταν η έντονη ανησυχία όλων για τη διατήρηση των παιδιών εκτός
δουλειάς και εντός εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σαφώς, η εκπαίδευση σχετικά με το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο είναι απαραίτητη για
τις οργανώσεις εργατών αποβλήτων, ούτως ώστε να αρχίσουν να οργανώνονται
αποτελεσματικά. «Η Διεύθυνση μας είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συνεταιριστικής
εκπαίδευσης», δήλωσε ο Arif Sami Seymenoğlu από τη Γενική Διεύθυνση Συνεταιρισμών. Οι δήμοι
τόνισαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τους συνεταιρισμούς περισυλλογής
απορριμμάτων, εφ 'όσον οι επερχόμενες κανονιστικές διατάξεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων το
επιτρέψουν.
«Αυτή η συνάντηση ήταν ένα χρήσιμο πρώτο βήμα σε αυτό που θα πρέπει να είναι ένας συνεχής
πολυμερής διάλογος σχετικά με το πώς θα εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την περισυλλογή
απορριμμάτων», δήλωσε ο Numan Özcan, Διευθυντής του Γραφείου της ΔΟΕ για την Τουρκία.

