Υπάλληλος που απολύθηκε από την BP, κέρδισε 200.000
αποζηµίωση
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Αποζηµίωση 200.000 δολ. κέρδισε υπάλληλος της BP στην ∆υτική Αυστραλία, ο οποίος
απολύθηκε διότι σατίρισε τα αφεντικά του µε ένα κλασικό στιγµιότυπο από την ταινία που
περιγράφει τις τελευταίες ώρες του Αδόλφου Χίτλερ και των στενών συνεργατών του.
Ο Σκοτ Τρέισι, που δούλευε ως τεχνικός στην BP, σύµφωνα µε το BBC, δηµοσίευσε το
συγκεκριµένο βίντεο παρωδία µε τον Χίτλερ από την ταινία "Downfall" («Η Πτώση») για να
διακωµωδήσει τη στάση του πετρελαϊκού κολοσσού κατά τη διάρκεια διαπραγµατεύσεων µε
τα εργατικά σωµατεία για τις µισθολογικές αυξήσεις.
Η ανάρτηση του βίντεο έγινε σε ένα κλειστό γκρουπ στο Facebook χωρίς µάλλον να
περιµένει ο ίδιος να αντιδράσει έτσι εκδικητικά η εταιρεία. Με κάποιον τρόπο έφτασε στα
µάτια και τα αυτιά των υπευθύνων προσωπικού της BP, που δεν γέλασαν καθόλου και
έδειξαν στον Τρέισι την πόρτα της εξόδου, χαρακτηρίζοντας το βίντεο «απίστευτα
προσβλητικό και άκοµψο».
O εργαζόµενος δεν κάθισε µε σταυρωµένα χέρια και κινήθηκε νοµικά, αλλά έχασε την
υπόθεση καθώς το βίντεο κρίθηκε προσβλητικό. Στη συνέχεια έκανε έφεση και το δικαστήριο
τελικά αποφάσισε υπέρ του και επαναπροσλήφθηκε.
Επίσης θα λάβει αποζηµίωση 200.000 δολαρίων που αντιστοιχεί στους χαµένους µισθούς
της διετίας και σε ασφαλιστικές εισφορές. «Το να ταλαιπωρείς έναν εργαζόµενο επειδή
κάποιοι µεγαλόσχηµοι δεν κατάλαβαν ένα αστείο δεν αποτελεί σωστή εταιρική
συµπεριφορά», σχολίασε σε εφηµερίδα της Αυστραλίας ο γραµµατέας της ένωσης εργατών
της χώρας.
Στο πλευρό του βρέθηκε και η Ένωση Εργαζοµένων που βρήκε το απόσπασµα
«πολιτιστικά άσχετο» από τα πραγµατικά γεγονότα. Πρόσθεσε δε, ότι έχουν υπάρξει
«χιλιάδες ανάλογες περιπτώσεις σατιρικής απεικόνισης».
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Γουόλτον, χαιρέτισε την απόφαση λέγοντας ότι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να µπορούν να
σατιρίζουν τους εργοδότες τους στον ελεύθερο χρόνο τους.
«Τη µέρα που αυτό το δικαίωµα θα χαθεί, θα είναι µία µαύρη µέρα για την Αυστραλία»,
υπογράµµισε.
(euro2day.gr)
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