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MAKE CHOCOLATE FAIR !
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VIDEO-PROMO MCF!
Petiția Chocolate Fair! a reușit să colecteze până în prezent peste 68.000 de
semnături de la toți iubitorii de ciocolată echitabilă! Însă campania MCF! a mers mai
departe în creșterea gradului de conștientizare în rândurile publicului european
asupra situației de pe plantațiile de cacao.
La începutul lunii decembrie 2014, în cadrul campaniei a fost lansat un clip în mediul
online, în care este expusă, în mai puțin de două minute, adevărata față a unui desert
cu ciocolată. Interesant? Clipul poate fi vizionat pe canalul YouTube al campaniei, la
adresa: http://youtu.be/Cr9L7CaL-BM

O viață fără ciocolată? Pentru mulți dintre noi e de neconceput! Chiar face ciocolata pe toată lumea
fericită? În prezent, milioane de fermieri de pe plantațiile de cacao de scară mică își distrug sănătatea
lucrând în condiții inumane, doar pentru ca noi să ne bucurăm de ciocolată. Între timp, companiile
colectează profiturile din produsele lor de ciocolată. Această nedreptate trebuie oprită!

MAKE CHOCOLATE FAIR !
DE CE ciocolata echitabilă?
Partea întunecată a ciocolatei

?

Foamete, sărăcie și exploatarea copiilor –
aceasta este imaginea unei zile din viața
fermierilor de pe plantațiile de cacao. Piața
produselor din ciocolată crește, oferind
industriei profituri imense, DAR fermierii
sunt excluși din această ecuație.
Prețul pentru cacao: INECHITABIL!
1,25$, și chiar mai puțin, pe zi este venitul
mediu pentru un fermier cultivator de
cacao și pentru lucrătorii lui. Nu își pot
acoperi nevoile de bază, care includ
adăpost, nutriție, apă potabilă, sănătate și
educație. Veniturile lor se bazează exclusiv
pe cultivat, iar tocmai această dependență
crește impactul asupra oscilațiilor de preț.

Consecințele asupra mediului
înconjurător: DEVASTATOARE !
Fermierilor le lipsesc resursele pentru
a investi în protejarea culturilor prin
îndepărtarea copacilor bătrâni și bolnavi,
sau pentru folosirea unor fertilizatori
sustenabili. Pădurile tropicale sunt defrișate
pentru extinderea terenului agricol.
Pe lângă reducerea biodiversității,
plantarea excesivă duce la deteriorarea
calității apei potabile și o creștere a infestării
parazitare. Fermierii cultivatori de cacao au
un nivel scăzut de instruire,. Acestora le
lipsește accesul la dobândirea expertizei în
domeniul agriculturii sustenabile.

Condiții de muncă: EXPLOATATORII !
Drepturile
omului
și
standardele
internaționale de muncă sunt încălcate
zilnic. Fermierii cultivatori de cacao câștigă
prea puțin să poată plăti salarii suficiente
pentru lucrătorii lor. Lucrul cu pesticide,
orele suplimentare, condițiile precare de
locuit și malnutriția sunt la ordinea zilei...
Aproximativ două milioane de copii
lucrează pe plantațiile de cacao în
vestul Africii – mulți dintre ei în condiții
exploatatorii. Munca forțată și traficul de
copiii încă se mai practică în unele regiuni
propice dezvoltării culturilor de cacao.
Rădăcina problemei este SĂRĂCIA.

Semnează petiția!

Știați că:

?

•
Vârsta medie a fermierilor cultivatori de cacao din Ghana
este de peste 55 de ani. Media speranței de viață în Ghana este de 65
de ani.
•          Generațiile tinere nu mai vor să devină fermieri din cauza
condițiilor grele de muncă. Emigrează sau călătoresc pe distanțe lungi
și periculoase spre Europa. În consecință, industria producătoare
de ciocolată ar putea rămâne, în curând, fără ingredientul cel mai
important.

Ciocolata, prea ieftină pentru a deveni sustenabilă
Sărăcia extremă este la ordinea zilei pentru fermierii de pe plantațiile de cacao. În același timp, lanțurile de
furnizare sunt dominate de un grup elitist format din corporații cunoscute. Actualele inițiative și programe nu sunt
suficiente pentru a face față provocărilor cu care se confruntă fermierii, fiind nevoie de o reformă fundamentală.
Acestea sunt doar o parte din concluziile 2015 Cocoa Barometer, o inițiativă a principalelor organizații ale
societății civile implicate în asigurarea sustenabilității producței boabelor de cacao.
Abordarea problemei principale lipsește.
”În ciuda tuturor eforturilor investite în producția boabelor de cacao, problema principală încă nu a fost abordată: fermierii
încă trăiesc în sărăcie extremă și nu beneficiază de o voce cu rezonanță care să îi reprezinte în dezbaterile publice.” a afirmat
Antoine Fountain, co-autorul Barometrului. Astfel, 2015 Cocoa Barometer se concentrează pe distribuirea valorii din
lanțurile de furnizare și pe veniturile fermierilor de pe plantațiile de cacao din prezent. Este prima dată când se desfășoară
un studiu de asemenea amploare. Pentru a stimula discuțiile pe aceste subiecte vitale, toate datele și cercetările vor fi
făcute publice.
Venituri mici pentru fermieri
Fermierii de pe plantațiile de cacao din Vestul Africii trăiesc sub limita
sărăciei, stabilită de standardele globale. Pe Coasta de Fildeș – cel mai
mare producător de cacao mondial – un fermier ar trebui să aibă veniturile
de patru ori mai mari pentru a depăși limita sărăciei, stabilită la nivel
global, de doi dolari pe zi. Pentru a-și satisface nevoile de bază (venitul de
trai decent), este probabil ca această sumă să fie mult mai mare.
Viitorul industriei producătoare de cacao nu pare atractiv
Lipsa unui trai decent pentru fermierii de pe plantațiile de cacao duce
la nerespectarea condițiilor de muncă standard, la încălcarea drepturilor
omului și la multe alte probleme din lanțurile de furnizare a boabelor
de cacao, inclusiv exploatarea copiilor prin muncă. Cultivarea de boabe
de cacao nu mai pare atractivă. Noile generații de fermieri pleacă de pe
plantațiile de cacao, iar fermierii care rămân sunt aproape de vârsta a
treia.
Gradul de concentrare ridicat al pieței
Distribuția inechitabilă a valorii și a puterii din lanțurile de distribuție este
principalul motiv care duce la condițiile de sărăcie extremă în care trăiesc
fermierii cultivatori de cacao. Practicile companiilor de fuziune și preluare
au rezultat într-un monopol de 80% al lanțurilor de valorificare, în timp
ce fermierii nu au o voce puternică, care să le reprezinte drepturile, astfel
încât să poată deveni actori puternici și egali. Producătorii de ciocolată
(precum Mars, Nestlé, Ferrero, Mondelēz), unitățile de procesare (precum
Barry Callebaut și Cargill) și lanțurile de vânzare câștigă mai mult
comparativ cu restul actorilor co-interesați.
Cererea crescută pentru ciocolată certificată
Producția de ciocolată certificată este în creștere la nivel global, de la
valoarea de 2% raportată în primul Barometru din 2009, până la aproape
16% în vânzările de ciocolată din 2015. Majoritatea marilor companii (cu
excepția Mondelēz și Nestlé) s-au angajat să adere complet la cerințele
de certificare până în anul 2020. Totuși, odată cu răspândirea practicilor
de certificare, a crescut și numărul provocărilor pentru implementarea
corectă a acesteia. Este nevoie de o îmbunătățire în ceea ce privește
sistemul de acordare a certificatelor, mai ales cel privitor la impactul
asupra mediului, calității auditului realizat și în asigurarea unor venituri
decente fermierilor.

Abordarea prezentă nu reușește să rezolve problema
Majoritatea eforturilor de sustenabilitate depuse se concentrează pe creșterea gradului de productivitate al fermierilor.
Însă această abordare izolată nu va rezolva problema existentă. Randamentul este important, dar efortul depus de
fermieri trebuie cuplat direct cu prețul pe cacao oferit acestora. De asemenea, este necesară diversificarea culturilor,
securizarea contractelor de producție, o infrastructură modernă și accesul la informații pentru toți fermierii.
Responsabilitate comună
Toți actorii din lanțurile de valorificare a boabelor de cacao trebuie să își asume angajamente. Companiile, guvernul,
vânzătorii, precum și consumatorii trebuie să preia responsabilitatea comună și să încerce cu adevarat să caute noi
abordări pentru aceste probleme importante. Concluzia lui Fountain ”Dacă nu se schimbă fundamental sectorul producător
de cacao, nu vor mai exista fermieri pe plantații.”
Recomandări:
1. Elaborarea unui model de venit pentru micii fermieri de cacao.
2. Revendicarea mecanismelor de stabilire a prețului să crească veniturile la nivelul fermei
3. Transferul de la soluțiile de implementare voluntare la cele obligatorii, în toate sectoarele.

The Cocoa Barometers sunt prezentări generale semi-anuale ale situației și sustenabilității sectorului de cacao și sunt
publicate de un consorțiu european format din actorii societății civile: FNV Mondiaal (NL), Hivos (NL), Solidaridad (NL)
and the VOICE Network – ABVV/Horval (BE), Berne Declaration (CH), FNV (NL), Oxfam Novib (NL), Oxfam Wereldwinkels
(BE), Stop the Traffik (UK), and the Südwind Institut (GE).

Barometrul din 2015, precum și cel din 2009 pot fi downloadate aici:
http://www.cocoabarometer.org/Download.html
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Conferința internațională ”Muncă Decentă pentru o Viață
Decentă” Cluj-Napoca, 22-25 Aprilie 2015

1

MUNCĂDECENTĂ

În perioada 22 – 25 aprilie 2015, în Cluj-Napoca, va
avea loc conferința comună a celor șase țări partenere
în proiectul ”Multiplying Decent Work - Decent
Life!”.
Cursanții vor avea ocazia să îi cunoască pe
reprezentanții organizatiilor partenere din cadrul
proiectului, precum și participantii cursurilor de
formare organizate în fiecare din țările partenere.
Astfel, participanții vor avea la dispoziție un cadru
oportun pentru împărtășirea experiențelor și schimbul
de bune practici cu restul reprezentanților din alte țări.
Prin această conferință comună se dorește dezvoltarea
legăturilor care sa creeze premisele unei rețele solide
de multiplicatori internaționali, în care accentul va
cădea pe solidaritatea la nivel național și internațional
dintre ONG-uri și sindicate.
Fiecare participant va avea oportunitatea de a-și
prezenta țara, structura sindicală națională, realizările,
provocările și tot ce ține de câmpul muncii la nivel
național și internațional.
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Exploziția roll-up ”Muncă Decentă pentru o
Viață Decentă”

“Cooperarea internaţională
a sindicatelor ar putea fi
mai eficientă dacă ar exista
bunăvoinţă din partea
structurilor sindicale
internaţionale.”

”Copiii strigă după
mine:”Uiteee !!! A venit
colectorul !!!”
Este o bucurie, o
plăcere pentru noi.”

MENTENANȚĂFEROVIARĂ

SALUBRITATE

SOFIA, BULGARIA

SAO PAULO, BRAZILIA

YORDAN STEFANOV

CARLOS BARBOSA

Yordan Stefanov este un bărbat în vârstă de 49 de ani. El locuieşte în
orăşelul Kostenetz, aflat la 48 de kilometri de Sofia. Lucrează în unitatea
de mentenanţă a Căilor Ferate Bulgare, ca electrician/mecanic. Face
naveta zilnic până în Sofia, gratuit, cu o linie ferată specială BDZ (numele
companiei). De 29 de ani are acelaşi loc de muncă. Yordan a absolvit
şcoala de calificare din Sofia şi este specializat pe mentenanţă
feroviară. În total, a urmat 13,5 ani în sistemul educaţional.
Yordan trăieşte într-un apartament de 74 de metri pătraţi, cu trei camere
şi o bucătărie. Locuiește împreună cu soţia şi cei doi copii. Copiii
lucrează, aşa că au salariile lor.
Venitul principal este constituit din salariile membrilor familiei, adică
suna de 1200 BGN (615 Euro) pentru toate cele 4 persoane din
gospodărie. Acesta este suficient, după estimările sale, pentru a acoperi
nevoile de bază, fără alte achiziţii. Îi este greu să pună bani deoparte
pentru activități culturale, evenimente sau călătorii/concediu.
Yordan Stefanov este lider sindical în sectorul companiei de mentenanţă
a vagoanelor BDZ. Organizaţia sindicală este afiliată Federaţiei
Lucrătorilor Căilor Ferate şi CITUB (Confederation of the Independent
Trade Unions din Bulgaria).
CITUB, înfiinţată în anul 1990, este cea mai mare organizaţie sindicală din
Bulgaria, ce reprezintă interesele a peste 190.000 de lucrători şi angajaţi
bulgari.
Yordan spune că solidaritatea internaţională a avut un impact major în
numeroase convenţii internaţionale din sectorul feroviar. A reuşit să
ofere angajaţilor transport feroviar gratuit odată pe an în străinătate şi
călătorii nelimitate la nivel naţional.

Carlos Nério Barbosa are 36 de ani, este căsătorit şi are doi copii, un
băiat de 14 ani şi o fată de cinci ani.
Slujba sa constă în colectarea gunoiului cu camionul de pe străzile din
Sao Paulo. Chiar dacă locuieşte cam în aceeaşi zonă unde lucrează,
trebuie să meargă cu maşina până la locul de muncă, deoarece nu
este chiar aşa aproape şi transportul public lasă de dorit. Lucrătorii din
compania lui Carlos merg pe jos, conform spuselor lui, cel puţin 35 –
40 de km pe zi. Carlos preferă să lucreze pe străzi, în aer liber. Locatarii
deja îl cunosc şi îl salută de fiecare dată când îl văd. A creat o relaţie
bună cu această comunitate în care trăieşte. Zilnic, trece pe lângă o
şcoală şi toţi copiii se bucură atunci când îi văd camionul .
Ideea îmbunătăţirii situaţiei actuale de viaţă îi surâde, dar aşteaptă o
oportunitate pentru că, deocamdată, orarul de muncă nu îi permite să
mai meargă şi la şcoală. Cu toate acestea, nu se plânge. Salariul, care
ajunge undeva în jurul a 500 de dolari, plus bonusurile pentru orele
suplimentare, înseamnă enorm pentru el. Doar aşa îşi poate permite
să ofere ce e mai bun pentru copiii lui şi educaţia lor şi să ducă
împreună cu ei o viaţă decentă.
Carlos vorbeşte numai de bine despre sindicatul care îi reprezintă
filiala (SIEMACO); pentru el este un partener grozav în lupta pentru
îmbunătăţirea situaţiei lucrătorilor.
”Înainte, obişnuiam să plecăm în concediu fără bonuri de masă, dar
am rugat sindicatul să se lupte pentru drepturile nostre şi astăzi le
avem. Dar nu avem altfel de bonusuri”.
”Când ajung acasă, chiar dacă sunt obosit, găsesc puţin timp şi
pentru copiii mei. Ne jucăm, discutăm. E grozav!”
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Exploziția roll-up ”Muncă Decentă
pentru o Viață Decentă”
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”AUR” - ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A
SPECIALIȘTILOR ÎN RESURSE UMANE
„AUR” A.N.S.R.U – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
este o organizaţie profesională, non-profit şi neguvernamentală cu o vastă
experienţă în derularea activităţilor de instruire, consultanţă şi consiliere în
domeniul resurselor umane și incluziunii sociale, promovarea economiei
sociale, precum și în implementarea a diverse campanii dedicate educației
pentru dezvoltare.
În cei 18 ani de activitate, “AUR” a derulat peste 30 de proiecte în
parteneriate, create atât la nivel naţional cât şi international, cu implicarea
a peste 10.000 beneficiari direcţi sau indirecţi. Astfel, “AUR” a derulat
numeroase proiecte cu caracter multistakeholder privind respectarea
condiţiilor de muncă şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale în cadrul
companiilor care activează în România, precum şi proiecte ce vizează
promovarea conceptului de muncă decentă, a responsabilităţii sociale
corporative şi a comerțului echitabil la nivel global.

Proiecte “AUR” co-finanţate de Comisia Europeană prin programul
dedicat educaţiei pentru dezvoltare:
- “Boost for sustainable European supermarket store-brands as a key
driver for the EYD 2015 and beyond” DCI NSA ED/2014/338-451 (în calitate
de partener) Romania, Austria, Bulgaria, Poland, Lithuania, Brazil, Greece, El Salvador, UK, Cyprus,
Estonia, Cameroon, Ghana, Italy, Slovenia, Latvia, France, Malta, the Netherlands, Belgium, Hungary,
Germany, Finland, Indonezia

BRAZIL

OLÁ

- “Multiplying Decent Work- Decent Life!” DCI NSA ED/2012/279-811 (în
calitate de aplicant principal) Romania, Austria, Bulgaria, Poland, Lithuania, Brazil
- “Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry”
DCI-NSA-ED/2012/279-938 (în calitate de partener) Germany, UK, Romania,

Bulgaria, Slovakia, Moldova, El Salvador, Nicaragua

Muncă decentă pentru o viaţă decentă
Companiile multinaţionale, dar şi tot mai multe companii
de dimensiuni mai mici îşi mută producţia şi serviciile în
ţări din Asia, Africa, America Latină sau Europa de Est.
Statele intră în competiţie pentru a deveni destinaţii ale
relocării şi „licitează”, oferind salarii mai mici, încălcări ale
drepturilor muncitorilor, standarde sociale şi ecologice
scăzute.
Doar prin cooperarea internaţională a sindicatelor,
negocierea acordurilor internaţionale cadru, transpunerea
în practică a standardelor Organizaţiei Internaţioale a
Muncii (OIM) şi colaboarea cu ONG-urile se poate opri
această cursă a statelor către pauperizarea propriilor
populaţii.

CONCEPTUL DE „MUNCĂ DECENTĂ”
A fost propus de Organizaţia Internaţională a Muncii în
anul 2000, din dorinţa de a formula un obiectiv politic
internaţional de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de
muncă, dincolo de respectarea drepturilor sociale
fundamentale, aşa cum sunt definite de cele opt convenţii
fundamentale ale OIM.
MUNCA DECENTĂ PUNE ACCENT PE:
•
șanse egale la locul de muncă, pentru eliminarea
oricărei discriminări;
• asigurarea unei remuneraţii decente pentru muncitori şi
familiile lor, care să le permită un trai decent;
•
garantarea unei protecţii sociale în caz de boală, de
sarcină şi pentru orice alte situaţii cu care angajaţii se
confruntă de-a lungul vieţii;

- “Mobilizing for a sector dialogue for the improvement of working
conditions in the globalized toy industry” DCI NSA ED/2008/153-558 (în
calitate de partener)Austria, France, Romania, Poland, Czech Republic
- “Building support in the New Member States for gender-sensitive and
responsive European development cooperation” DCI NSA ED/2008/243 (în
calitate de asociat) UK, Poland, Romania, Czech Republic , Bulgaria, Slovakia

•

“În viziunea noastră, activitatea “AUR” răspunde nevoilor a cât mai
multor categorii profesionale, informarea şi educarea continuă în
spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional şi, nu
în ultimul rând, promovarea unui dialog efectiv şi eficient între toţi
actorii sociali implicaţi.”

“Multiplying Decent Work – Decent Life!” DCI NSA-ED/2012/279-811
Acest material a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este în întregime responsabilitatea
"AUR" Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane și nu reflectă în nici un fel perspectiva Uniunii Europene.

POLONIA

Primul pas în crearea unei solidarităţi internaţionale
constă în interacţiunea dintre muncitori, sindicate şi
ONG-uri cu preocupări şi probleme similare.

- “Decent Life – Decent work. Enhancing international strategies and
policies of trade unions” DCI NSA ED/2008/153-557 (în calitate de partener)
Romania, Austria, Bulgaria

BULGARIA

excluderea oricărei forme de exploatare;

•
dreptul la organizare al cetăţenilor pentru a-şi
reprezenta interesele în mod colectiv prin sindicate.
Conceptul de “Muncă Decentă” a fost preluat de
Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (ITUC) în anul
2007, când ITUC împreună cu o serie de ONG-uri au lansat
pentru prima dată campania „Muncă Decentă pentru o
Viaţă Decentă”.

LITUANIA

BRAZILIA

FAIRSUPERBRANDS
Boost for sustainable European supermarket store-brands as a
key driver for the EYD 2015
and beyond
În următorii trei ani, 25 de milioane de cetățeni
europeni vor afla, despre problemele generate de
dezvoltatea nesustenabilă a brandurilor marilor
retaileri. De la 1 ianuarie 2015, în toate țările
membre ale Uniunii Europene, dar și în alte țări
în curs de devoltare precum Ghana, Brazilia etc,
s-a inițiat proiectul FairSuperBrands -“Boost for
sustainable European supermarket store-brands
as a key driver for the EYD 2015 and beyond” DCINSA-ED/2014/338-451, un program menit să
atragă atenția asupra dezvoltării problematice a
comerțului generat de brandurile marcă proprie.

Implementarea proiectului, pe o perioadă de trei
ani, presupune invitarea la dezbateri comune
atât a experților în modele de dezvoltare, cât și a
cetățenilor europeni care-și pot schimba obiceiurile
de consum și care pot deveni la rândul lor ”avocați”
ai cauzei.
De asemenea, implicarea unor reprezentanți ai
fermierilor și producătorilor din țările în curs de
dezvoltare în acest proiect aduce garanția faptului
că și opiniile și părerile lor vor fi luate în considerare
la realizarea strategiilor și a modelelor de dezvoltare
și consum durabil.

La nivel global, cota de piață a alimentelor
marcă proprie ar putea ajunge la 40% din totalul
vânzărilor globale. 80% din cetățenii UE, potrivit
Eurobarometrului din 2012, sunt de părere că marile
magazine au o politică etică și socială corectă atunci
când investesc în țările în curs de dezvoltare.

Unul dintre obiective este de a schimba percepția
factorilor de decizie din supermarketuri și
hipermarketuri, astfel încât aceștia să schimbe
politicile economice ale companiilor.
La final, potrivit așteptărilor inițiatorilor proiectului,
din 25 de milioane de cetățeni europeni, care vor
fi aflat despre problemele legate de brandurile
proprii ale marilor magazine, cel puțin 2,5 milioane
de oameni vor lua inițiativa de a cere schimbarea
politicilor.

Din păcate, realitatea este alta, iar scopul proiectului
FairSuperBrands este acela de a demonstra că
modelele de afaceri dezvoltate de marile magazine
au consecințe negative, mai ales în țările de
producție.
Pe lângă misiunea de informare, proiectul are ca
scop și construirea unui liant între sectorul agricol
din țările în curs de dezvoltare și sectorul retail-ului
european. Prin schimbarea obiceiurilor de consum
și a modului în care europenii privesc procesul de
fabricare, de la producător și până pe raftul marilor
magazine, se poate da și țărilor în curs de dezvoltare
șansa unui mediu economic mai performant
precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Pentru aceasta, va fi realizat un web-site pentru
toate țările participante și, în același timp, va fi
lansată o aplicație pentru cumpărături.
Prima întâlnire a întregului consorțiu internațional
a avut loc la Berlin, în perioada 13/14.01.2015,
cu participarea „AUR” - Asociaţia Naţională a
Specialiştilor în Resurse Umane, reprezentată
de Raluca Mănăilă, coordonatorul naţional al
proiectului.
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El Salvador - Delegație de studiu cu participarea ”AUR” - Asociația
Națională a Specialiștilor în Resurse Umane,
în perioada 24.01 - 07.02.2015.

Isabel face un semn discret către patru tineri când coborâm din
autobuz. Apoi ne plimbă prin cartierul ei. Strada pe care mergem
trece pe lângă un mic pasaj, de-a lungul unei canalizări. La capătul
străzii găsim un tânăr cu șapcă, pantaloni largi și având tatuat pe
gât ”18” – numele bandei criminale din care fac parte sute de
membri, cunoscută pentru implicarea în acte de terorism de pe
majoritatea teritoriului țării.
Satul Isabelei se află la mâna bandei ”18”. Din scurtei noastre vizite,
Isabel se pregătește să aibă multe nopți albe. Prima dată când am
întrebat-o dacă vrea să arate locuința ei grupului nostru delegat
din Europa a răspuns cu un ”nu” hotărât. Apoi s-a răzgândit, din
cauză că dorește cu adevărat să vorbească despre condițiile de
trai a unei croitorese dintr-o maquila (denumirea fabricilor de
producție de textile/articole sportive în America Centrală)
Isabel are 49 de ani și lucrează de aproape două decenii în fabricile
de producție a articolelor sportive. În prezent, peste 70.000 de
femei lucrează în fabrici, în aceleași condiții ca și ea, iar ulterior
produsele sunt exportate în cadrul zonelor de comerț liber (free
trade zones), zone dedicate firmelor străine care își relochează
activitatea în El Salvador, beneficiind de scutiri fiscale majore.
Acestă problemă este motivul pentru care a vorbit saptămâna
trecută cu membrii bandei, explicându-le cine vine și de ce. A
primit astfel garanția că nimeni nu va fi agresat.
Acum 8 ani, soțul ei a dat-o afară din casă, iar acum locuiește
împreună cu cei cinci copii ai ei. Casa în care stau este foarte
mică.Cearșafurile suspendate de tavan fac loc unor mici spații
în care se poate dormi, găti sau lucra. În mijlocul camerei se află
o mașină de cusut veche, mândria lui Isabel. Ea ne povestește
cum, după programul de lucru de la maquila, vine acasă și coase
pentru copiii sau vecini ei, haine care îi plac foarte mult. Însă, în
ciuda tuturor eforturilor, Isabel rămâne des fără bani.
Bucuria Isabelei sunt copiii ei. În maquilas femeile sunt exploatate
prin muncă, presiunea este uriașă și salariul foarte mic. Tot ce
Isabela speră este ca toți copiii ei să își găsească un loc de muncă
diferit. ”Visul meu este să ajung la pensie și să îmi găsesc liniștea.
Banii pe care îi voi strânge se vor duce într-o mașină de cusut
industrială. Astfel voi lucra de acasă și pot avea grijă de copiii mei.”
Cel mai mic dintre copii o îngrijorează mult, din cauză că prietenul
lui cel mai bun este fost membru al bandei criminale ”18”. Ea îi
spune mereu că toți membrii ajung, într-un final, la închisoare sau
la cimitir. Până acum cel mic nu i-a făcut probleme, însă poți simți
cât de greu îi este atunci când povestește despre toate acestea.
”Nu-ți face probleme, sunt doar problemele mele cu inima. Mai
am și o boală la rinichi. Chiar ieri mi-a spus doctorul că trebuie
să mă operez. Însă intervenția chirurgicală iese din discuție, mai
întâi am nevoie de bani.”
Apoi ne duce prin sat înapoi la stația de autobuz. Pe drum, trecem pe lângă mulți tineri, care sunt, vizibil,
membrii ai bandei. Isabel este fericită că ne-a dus în siguranță până la autobuz și că plecăm spre casa
sindicatului croitoreselor...
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Întâlnirea de coordonare la nivel de
parteneriat Fit for Fair

Pe 19-20 martie, în Bratislava (Slovacia), s-a desfășurat
întâlnirea la nivel de parteneriat a proiectului Fit for Fair “Global Learning for Decent Work in the Sportwear Industry”
Proiectul „Fit for Fair – Global learning for decent work in
the sportswear industry” (DCI-NSAED/2011/58), cofinanţat
de Comisia Europeană prin Programul de educaţie pentru
dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, este un
parteneriat ce iși propune să susțină egalitatea de gen,
prin înlăturarea efectelor globalizării asupra condițiilor de
lucru ale femeilor.
Proiectul se înscrie în obiectivul pe care România, ca
stat donator, și l-a asumat prin politica de Cooperare
pentru Dezvoltare, obiectiv potrivit căruia țara noastră
se angajează să acorde asistență statelor terţe în vederea
reducerii sărăciei, obstacolul principal în asigurarea
dezvoltării sociale şi economice a unei ţări.
În cadrul întâlnirii de la Bratislava, s-a dezbătut, la nivel
de parteneriat, strategia de implementare legată de
învățarea globală din următoarele etape ale proiectului.

GLOBALPERSPECTIVE

WOMENSPECIFICSTANDARDS
SOCIALGENDEREQUALITY

Aflați mai multe despre toate aceste nedreptăți
și despre cum vă puteți implica pentru a produce
o schimbare, vizitând pagina web a proiectului:
http://fitforfair.muncadecenta.ro/

Printre discuții, s-a abordat și inițiativa de elaborare a unui
manual de învățare globală pentru multiplicatori,
manual educativ despre industria articolelor sportive.
Această întâlnire de coordonare este cea de-a treia din
carul proiectului Fit for Fair, precedată de cele de la
Münster, (Germania) și Bristol (UK).
Totodată, se va stabili data celui de-al treilea seminar
international de multiplicatori, care va avea loc în toamna
lui 2015 la București, România.

Este simplu, este despre demnitate!
“Venitul minim este ca un pilon al dreptului la o viață demnă.
Dacă nu există Venitul Minim, ce speranțe există pentru
Europa?”. Acestea au fost concluziile lui Hugh Frazer, expert
independent în Incluziune Socială, din discursul susținut la
cea mai recentă Conferință Europeană EMIN.

În România, EAPN este reprezentat de către
platforma RENASIS - Rețeaua Națională AntiSărăcie și Incluziune Socială.
http://www.renasis.ro/

Rezervele reale, față de implementarea venitului adecvat
pentru toți, nu provin din lipsa resurselor, ci din dominanța
competiției, care este de prea mult timp promovată ca fiind
o valoare substanțială în discursul nostru politic și în factorii
de luare a deciziilor. Acest lucru subminează coeziunea socială
și solidaritatea, rezultând costuri negative pentru societățile
europene.
Sper să ne amintim colectiv ce comoară reprezintă ”sistemele
de securitate socială” - poate realizarea cea mai importantă
a societății europene – o comoară valoroasă, chiar și atunci
când ne confruntăm cu implementarea și adaptarea lor la
procesul globalizării din prezent.
Este adevărat că, deși utilizăm schemele simple, generale, ale
venitului minim, ele sunt în esență complexe, iar adaptarea lor
trebuie dezvoltată cu mare atenție. Munca la nivel național al
membrilor rețelei EMIN tatonează terenul pentru schimbările
pozitive de care avem nevoie, precum evidențiază ultimele
raporturi din Irlanda, Finlanda, Macedonia și Portugalia.
Aceste rapoarte sunt disponibile pe site-ul http://emin-eu.net/,
de unde a fost preluat și acest articol. Pentru mai multe detalii
și pentru descărcarea rapoartelor, accesați adresa:
http://emin-eu.net/2014/12/23/it-is-simple-it-is-about-dignity/
European Minimum Income Network. Analysis of
Minimum Income Schemes In EU Member States este un
proiect european (2013-2014) finanțat de Comisia Europeană,
în acord cu Recomandarea din 2008 privitoare la Incluziunea
Activă, Strategia Europa 2020 și în contextul Platformei
Europene Anti-Sărăcie și Excluziune Socială. Proiectul își
propune să aducă la un loc diferiți experți, academicieni și
nenumărați actori sociali activi în lupta împotriva sărăciei la
nivel european, în vederea realizării unei rețele EMIN care să
contribuie la o îmbunătățire a nivelului de adecvare și acces al
schemelor de venit minim garantat la nivelul tuturor statelor
membre UE.

Raportul pe Venit Minim în România este,
de asemenea, disponibil în limba engleză la
adresa:
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2013/04/
emin-romania-2014-en.pdf
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