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2015 - Anul European al Dezvoltării
Înscriindu-se în agenda Anului European pentru Dezvoltare 2015, luna iunie aduce în prim-plan
creșterea economică ecologică și durabilă precum și crearea de locuri de muncă decentă.
Fiind unul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, sustenabilitatea mediului este un
aspect extrem de important pentru statele și comunitățile aflate în curs de dezvoltare. Acestea ar
putea fi grav afectate de orice problemă de mediu, deoarece nu au resursele necesare prevenirii
sau soluționării unor eventuale catastrofe naturale. În acest context, este esențial ca activitățile
economice să se desfășoare, de la început, sub incidența responsabilității față de mediu și
respectarea echilibrului natural al ecosistemelor.
Pe lângă grija față de mediu, întreprinderile trebuie să aibă în vedere și crearea locurilor de muncă
decente, care să respecte standardele de muncă, protecția socială și dialogul social, pentru a
permite muncitorilor să ducă o viață decentă într-un mediu social și natural sustenabil.
În acest sens, ”AUR” - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane desfășoară trei patru
proiecte la nivel internațional, care se subscriu topicului lunii Anului European pentru Dezvoltare.
Unul dintre aceste proiecte este “Multiplying Decent Work- Decent Life!”, finanţat de Comisia
Europeană prin Programul de educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr
de referinţă DCI-NSA-ED/2012/279-811.
Proiectul „Muncă decentă pentru o viaţă decentă” oferă numeroase posibilităţi de informare cu
privire la acţiunile sindicatelor şi la realităţile globale: cursuri de pregătire, care se vor desfăşura
pe parcursul unui an, seminare, evenimente publice, expoziţie foto mobilă.

Concurs de fotografie - FairSuperBrands!
Începând cu luna iunie, a fost lansată varianta în limba română a site-ului
oficial al proiectului Supply Cha!nge. Totodată, lansarea este însoțită de
posibilitatea înscrierii la concursul de fototgrafie FOOD VISION.
Modalitatea în care majoritatea alimentelor sunt cultivate sau produse
afectează mediul înconjurător. A venit timpul să transformăm producerea
alimentelor într-un proces sustenabil!
Înscrie-te la concursul de fotografie FOOD VISION și câștigă multe premii!
Exprimă-ți viziunea asupra alimentelor echitabile și ecologice. Revendică
o industrie alimentară sustenabilă!

Spre exemplu, poți să:
Rearanjezi mâncarea într-un mod cât mai creativ!

Trimite fotografia ta până în 31 iulie către site-ul www.supplychainge.org. Până la data de 15 august, poți susține online
fotografiile preferate, precum și să-ți rogi prietenii să-și arate susținerea către contribuția ta. De asemenea, vor exista premii la
nivel național pentru fotografia cu cea mai mare susținere online, din partea fiecărei țări participante.
La sfârșitul lunii august, un juriu internațional va alege imaginea câștigătoare dintre finaliste – cele 10 fotografii cu cea mai mare
susținere online.
Primul premiu internațional va consta într-o călătorie de weekend, pentru două persoane, la Expoziția de la Milano ( în
weekendul din 24 octombrie). Mai mult, vor fi acordate premii la nivel internațional. De asemenea, cele mai reușite fotografii vor
fi expuse într-o expoziție mobilă pe teritoriul Europei, dar vor fi cuprinse și într-un catalog.
Mai multe informații privind termenii și condițiile de înscriere si participare la concurs, accesați www.supplychainge.org

Școala Română de Dezvoltare VIII
8-10 iulie, București
FOND - Federația Organizațiilor Neguvernamentale din România va organiza și anul acesta
Școala Română de Dezvoltare. Evenimentul, ajuns la a VIII-a ediție, se va desfășura în perioada
8-10 iulie, la Hanul Gabroveni (Centrul Vechi, pe strada Lipscani), în București, și urmărește să
reunească actori relevanți în domeniul cooperării pentru dezvoltare, cu scopul de a consolida
cunoștințele în domeniu.
În contextul Anului European pentru Dezvoltare, FOND dorește să crească atenția publicului
asupra domeniului cooperare pentru dezvoltare și să ofere vizibilitate proiectelor implementate
pentru a atrage interesul asupra problematicii sărăciei globale și a spori implicarea în proiecte
de acest gen.
Ediția de anul trecut a avut loc în Sinaia, în perioada 9-11 iulie, 2014 și a avut ca obiectiv
iniţierea procesului de reflecţie şi dezbatere internă pe marginea viitorului cadru internaţional
ce urmează a înlocui Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului adoptate în 2000 (aşa-numita
Agendă post-2015), respectiv, pregătirea Anului European al Dezvoltării 2015. De asemenea, în
agenda evenimentului au fost incluse sesiuni de formare pe problematici transversale (migraţia,
problematica de gen, Coerenţa Politicilor pentru Dezvoltare), sesiuni de informare şi dezbatere
pe tematica programului UE de voluntari în domeniul asistenţei, al rolului mediului academic
în dezvoltare şi pe tematica integrării democraţiei, bunei guvernări şi drepturilor omului în
programele de asistenţă pentru dezvoltare.
Evenimentul de acest an se înscrie în eforturile României de a deveni un donator internaţional
relevant şi vizibil, care să contribuie la dezvoltarea statelor partenere şi eficientizarea asistenţei
pentru dezvoltare acordată la nivel internaţional. Şcoala Română pentru Dezvoltare a reunit de
la prima ediţie aproximativ 650 de participanţi. Mai multe informaţii despre politica României
în domeniu precum şi informaţii privind ediţiile anterioare ale Şcolii Române pentru Dezvoltare
sunt prezentate pe site-ul www.aod.ro.
Informații suplimentare despre Școala Română de Dezvoltare pe site-ul oficial FOND:
http://www.fondromania.org/

În perioada 3-4 iunie s-au desfășurat la Bruxelles „Zilele Europene ale Dezvoltării”. Evenimentul
la nivel înalt a reunit aproximativ 5.000 de participanți, din peste 120 de țări, reprezentând 1.200
de organizații. Participanţii au căutat soluții practice pentru unele dintre cele mai grave probleme,
care afectează oamenii la nivel global.
În cadrul celor 130 de sesiuni de discuții au fost abordate 12 teme majore, care subscriu mottoului EYD2015. Principalele teme de discuții au atins subiecte sensibile, de înaltă importanță la
nivel mondial, precum hrana pentru toți locuitorii planetei, incluziunea socială, egalitatea de
gen, educație, sănătate, migrație, cetățenie globală, creștere economică, schimbări climatice, etc.
România a fost reprezentată de CONCORD, în calitate de co-organizator al unor sesiuni și
evenimente. Mai multe despre agenda CONCORD în cadrul ZED se găsesc la adresa:
http://www.concordeurope.org/component/eventlist/details/86-concord-events-at-theeudevdays-2015

MAKE CHOCOLATE FAIR !
Vocile fermierilor care dețin plantații de cacao nu sunt
auzite în industria producătoare de ciocolată
Fermierii care dețin plantații de cacao sunt excluși din procesul de luare a deciziilor pentru îmbunătățirea
productivității, deși au dreptul să fie auziți.
Evenimentul Asia Choco Cocoa Congress a reunit reprezentanții celor mai mari producători de ciocolată din lume
precum Mondelez, Mars și Hershey, precum și reprezentanții ONG-urilor și ai guvernelor țărilor producătoare. De
la această adunare au lipsit tocmai fermierii care dețin plantații de cacao. Acest lucru este adus în prim-plan de
către Sako Warren, secretarul general al Organizației Internaționale a Fermierilor de pe plantațiile de Cacao (ICCFO),
înființată în Olanda, în decembrie 2014, cu scopul de a organiza toți fermierii care cultivă cacao sub umbrela sa și de
a face auzită vocea acestora.
ICCFO acordă o atenție deosebită fermierilor mici care nu sunt reprezentați în cadrul unei organizații de profil. În
prezent, ICCFO reprezintă aproximativ 600.000 de fermieri din țări producătoare de cacao din Coasta de Fildeș,
Ghana, Indonezia, Cameron și Venezuela.
Președintele ICCFO se arată nemulțumit de faptul că eforturile de a implementa proiecte sustenabile în ceea ce
privește cultivarea de cacao ating doar o mică parte (10%) din fermierii care dețin plantații de cacao.
Majoritatea fermierilor, cei ale căror plantații sunt izolate în pădure, nu beneficiază de proiectele implementate. El
mai afirmă că majoritatea proiectelor este îndreptată către acel 10% dintre producătorii de cacao, cei organizați
în cooperative, dar scopul lui și al organizației pe care o reprezintă este de a ajunge la fermierii individuali care, în
prezent nu sunt organizați și nu sunt destul de puternici pentru a se face auziți.
Campania MCF! susține respectarea drepturilor muncii ale cultivatorilor de pe plantațiile arborilor de cacao, prin
ridicarea gradului de conștientizare asupra condițiilor inumane în care aceștia trăiesc și lucrează. Prin acțiunile
susținute la nivel european, Make Chocolate Fair! a devenit o campanie de succes, datorită instrumentelor nonconvenționale folosite pentru promovarea consumului echitabil al ciocolatei, sub marca FairTrade.
Pentru mai multe detalii despre campania MCF! și a revendicărilor din cadrul acesteia, accesați pagina oficială a
campaniei, disponibilă și în limba română, la adresa: http://makechocolatefair.org/

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!
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MUNCĂDECENTĂ

Modulul 6
Crearea de retele la nivel global

În zilele de 03-04 iunie 2015, „AUR” – Asociaţia Naţională a
Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) a susținut Modulul
6 din cadrul proiectului european „Multiplying Decent WorkDecent Life!”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul de
educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi,
număr de referinţă DCI-NSA-ED/2012/279-811.
Cursurile derulate în cadrul proiectului sunt dedicate pregătirii
profesionale a reprezentanților organizațiilor sindicale și ONGurilor în utilizarea instrumentelor și acordurilor internaționale
privitoare la promovarea muncii decente la nivel internațional în
spiritul solidarității internaționale. Totodată, aceste cursuri oferă
posibilitatea intrării într-o rețea internațională de multiplicatori,
alături de colegi din Austria, Bulgaria, Lituania, Polonia, Brazilia
și România și participării la o suită de evenimente în cadrul
proiectului.
Tematica modulului a reprezentat-o globalizarea și cooperarea
pentru dezvoltare în contextul promovării muncii decente,
respectiv crearea de rețele la nivel global și rolul lor esențial în
dezvoltarea strategiilor internaționale. Cursanții au aflat despre
structurile globale: ITUC, Global Unions, precum și despre rețelele
organizațiilor neguvernamentale și modalitățile în care poți
deveni parte activă în aceste rețele.
Cursanții au beneficiat de intervenția oaspeților din Republica
Moldova, Valentina Bodrug Lungu, profesor universitar la
Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, Universitatea
Moldova și Sergiu Iurcu, director adjunct în cadrul
Departamentului de Protectie Social-Economică al Confederației
Naționale a Sindicatelor din Moldova.
Invitații din Republica Moldova au prezentat realitățile și
provocările cărora trebuie să le facă față Moldova în contextul
socio-politic actual. De asemenea, Adela Rusu, Coordonator
Național al Platformei FOND, Federatia Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România a susținut
o prezentare despre posibilitățile de finanțare a proiecteleor în
parteneriat cu Republica Moldova.
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Conferința de presă
”European Decent Work – Decent Life
Speakers Tour 2015”

„AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse
Umane (A.N.S.R.U.) şi Cartel ALFA (Confederaţia Naţională
Sindicală Cartel ALFA) a organizat, în data de 02 iunie 2015,
între orele 10:00 – 14:00, la Centrul INFOEUROPA, din Calea
Victoriei nr. 88, sector 1 din Bucureşti, Conferința de presă
„European Decent Work – Decent Life Speakers Tour
2015” și Evenimentul Public „Munca decentă: concepte și
realități”.
Aceste evenimente fac parte dintr-o suită de acțiuni facilitate
de prezența la București, în perioada 1 - 5 iunie 2015, a celor
doi oaspeți din Republica Moldova, cu o expertiză amplă
în analiza socială și de gender, precum și în dezvoltarea
metodologiilor și a indicatorilor sensibili la problematica de
gen - Valentina Bodrug Lungu, profesor doctor în cadrul
Facultății de Psihologie și Științe ale Educație, Universitatea
de Stat Moldova, și în apărarea drepturilor lucrătorilor și
îmbunătățirea condițiilor de muncă din Republica Molodova
- Sergiu Iurcu, director adjunct în cadrul Departamentului
de Protecție Social-Economică al Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor din Moldova.

Discuţii în cadrul Consiliului Europei pe tema implementării
schemelor de venit minim

Consiliul Europei, în cadrul celei mai recente adunări,
care a avut loc în Chişinău, Republica Moldova, a abordat
nevoia veniturilor cetăţeneşti.
Dezbaterea susține nevoia implementării unor scheme
de venit minim ca factor de protecție a autonomiei și
demnității umane.
Raportorul acestei conferințe a fost Nunzia CATALFO,
din Italia.
Fintan Farrel, Coordonatorul Proiectului EMIN, a
prezentat rezultatele proiectului EMIN. Pentru mai multe
informații despre concluziile prezentării, accesați pagina
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2015/06/
emin_coe_moldova_may_2015.pdf

Pentru mai multe detalii despre cele mai recente dezbateri despre schemele de venit minim, accesaţi site-ul
EUranet plus, la adresa: http://euranetplus-inside.eu/citizens-corner-debate-on-minimum-wage-do-we-needminimum-wages-in-the-eu/
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FIT for FAIR
Speakers Tour - 2015

Anul acesta, in speakers tour, invitatul este Sergio Chávez
de la “Equipo de Investigación Laboral” (El Salvador)
Călătoria începe din Germania în perioada 18-24 iunie
2015, continuă, în perioada 24-28 iunie, în Slovacia, iar din
29 iunie până pe 1 iulie va fi prezent în România.

for

Fit Fair
muncadecenta.ro

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/

În călătoria sa de prelegere, Sergio Chávez va sta la
dispoziție cu informații despre problema condițiilor
de lucru din industria articolelor textile din El Slavador,
despre scandalurile ce privesc salariile mult prea
mici, de la suprimarea libertății de asociere, până la
strategiile exploatative ale producătorilor de articole de
îmbrăcăminte.
Sergio Chavez are o amplă expertiză în dreptul muncii
din industria producătoare de articole de îmbrăcăminte. El
militează de mulţi ani pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă din așa-zisele „maquilas” din El Salvador. Sergio
Chávez a fost nevoit să își părăsească țara de origine din
cauza persecuţiilor conducerii asupra sindicaliștilor, el
fiind intens implicat în activități sindicaliste în perioada
războiului civil. În acel moment, trupele de șoc ale
guvernului de dreapta din El Salvador ucideau în medie
patru sindicaliști pe zi. După fuga din țară, Sergio Chavez a
primit azil în Danemarca.
La sfârștiul anilor ‘90, după încheierea războiului civil,
Sergio Chávez s-a întors în El Salvador și a preluat
conducerea Biroului Național NLC (National Labour Rights
Committee) și, recent, a înființat „Equipo de Investigación
Laboral”.
”Equipo de Investigación Laboral” întreprinde cercetări
și investigații în fabrici, pentru a scoate la suprafață
încălcări concrete ale legislației muncii și ale drepturilor
omului. Pentru acest tip de investigații, se recurge la
trimiterea, în fabrici, a unor femei sub acoperire, pentru a
afla condițiile reale de muncă.
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Industria producătoare de articole textile din El Salvador
Aproximativ 72.000 de persoane lucrează, în El Salvador,
în fabrici care au desfacere pe piața mondială. Acordul de
comerț liber cu Statele Unite din anii 1990 a determinat o
explozie de răspândire a acestor fabrici, cunoscute sub
numele de „Maquilas”.
Guvernele Americii Centrale au crezut în stimularea
economiei și crearea locurilor de muncă, prin alocarea unui
număr crescut al zonelor de producție în care fabricile
sunt localizate. Însă, din cauza salariilor mici, aceste
slujbe nu contribuie la reducerea sărăciei în rândurile clasei
muncitoare. Din contră, în El Salvador, salariul minim brut
pe economie este de 210.90$. Lucrătorii primesc net 189 $
lunar. Doar în unele cazuri excepționale se plătește mai mult
decât salariul minim.
Această sumă este prea mică pentru a asigura costurile
de trai. Alimentele pentru o familie de patru persoane
se achiziționează cu eforturi enorme. Salariul nu este
suficient pentru a acoperi chiria, electricitatea, apa, accesul
la educație și îngrijire medicală decentă. Să nu mai vorbim
de activitățile recreative ale familiei. Lucrătorii din astfel de
fabrici sunt femei, iar majoritatea are în îngrijire o familie.
În multe cazuri, lucrătoarele sunt necalificate, iar acest
fenomen creşte dependența lor de locul de muncă.
Multe dintre angajate trăiesc în spații improvizate din zone
prolematice ale periferiei din El Salvador. Condițiile de lucru
din fabrici sunt dure, iar presiunea la care sunt supuse,
pentru a produce cât mai mult, este imensă. Lucrătoarele
sunt constrânse să lucreze ore suplimentare. Căldura și
sistemul de ventilație deficitar transformă fabrica întrun loc de muncă imposibil, în condițiile în care, în multe
fabrici, alimentarea cu apă potabilă este insuficientă. Mersul
la toaletă este monitorizat, astfel încât multe lucrătoare
muncesc fără a consuma suficiente fluide, ajungând, ulterior,
să sufere consecințele bolilor cronice de rinichi.

SOLICITARE CĂTRE MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN DE A RESPINGE
FERM DREPTURILE SPECIALE PENTRU INVESTITORII STRĂINI!
În următoarele săptămâni, Parlamentul European va
hotărî poziția sa cu privire la acordul comercial dintre
UE și SUA (Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț
și Investiții - Transatlantic Trade and Investment
Partnership sau TTIP) care se negociază în momentul
de față.
Oficialii europeni care activează în domeniul
comerțului plănuiesc acordarea de drepturi speciale
pentru investitorii străini și, în special, „soluționarea
litigiilor dintre investitori și stat” (investor-state dispute
settlement - ISDS), parte a TTIP. Două voturi viitoare
în Comitetul pentru Comerț și în Plenară sunt o
oportunitate unică pentru Parlamentul European de a
trimite un semnal clar și puternic negociatorilor UE că
ISDS trebuie să nu facă parte din TTIP.
Drepturile speciale pentru investitorii străini sunt
inacceptabile
Negocierile TTIP au atras critici grave din partea
sindicatelor, a organizațiilor consumatorului, a celor de
mediu, de sănătate și a altor organizații din societatea
civilă din cauza impactului negativ pe care acordul
le-ar putea avea asupra lucrătorilor, a consumatorilor
și a mediului. Un motiv de îngrijorare deosebit este
mecanismul planificat al ISDS, care ar da investitorilor
străini mai multe drepturi decât oricărei alte persoane
din societate.
ISDS împuternicește investitorii străini să eludeze
instanțele judecătorești naționale și să acționeze
statele în instanță prin tribunale de arbitraj private. Le
permite să conteste legile, regulamentele și

deciziile judecătorești dacă se poate pretinde că
documentele de acest tip reduc valoarea investițiilor
(inclusiv reducerea profiturilor așteptate). Astfel,
limitează capacitatea democrațiilor de a adopta legi
pentru protecția muncii și a drepturilor omului, precum
și protejarea mediului și a sănătății noastre. Mai mult,
arbitrajele ISDS se desfășoară în spatele ușilor închise,
cu arbitri corporatiști (pentru profit), care nu sunt
răspunzători în fața publicului și care au un interes
comercial în menținerea în viață a acestui sistem
dăunător. Singurii beneficiari ai sistemului ISDS sunt
avocații, reprezentanți ai companiilor și investitorilor
care ocolesc legile și regulamentele.
Din punct de vedere democratic, ISDS este complet
inacceptabilă. Acordă investitorilor străini drepturi
de proprietate mai largi și posibilitatea de a eluda
instanțele judecătorești naționale, ceea ce pune la
îndoială sistemele noastre juridice. Reformele propuse
ale ISDS nu ar schimba aceste probleme fundamentale:
ISDS ar da investitorilor străini privilegii, în comparație
cu orice altă persoană din societate.
Acționați și solicitați Membrilor Parlamentului
European să spună un NU ferm împotriva ISDS și să
stea de partea majorității a cetățenilor, împotriva ISDS
și a oricăror drepturi speciale pentru investitorii străini.
Mai multe informații despre ISDS - www.no2isds.eu/
en/information

OECD cere reformarea sistemului de analiză a plângerilor depuse la
Punctele Naționale de Contact
Paris - 15 iunie 2015 – Un nou studiu de caz a scos
la suprafață fărădelegi corporative sub programul
de Îndrumări OECD pentru Întreprinderile
Multinaționale pe parcursul ultimilor 15 ani, iar
companiile nu au fost niciodată trase la răspundere.
Remedy Remains Rare analizează 250 de plângeri
depuse - de comunități, indivizi, organizații - la
sistemul punctelor naționale de contact (NCP), un
mecanism înființat de guvernele OECD în anii 2000.
Scopul sistemului este de a rezolva disputele dintre
companii și victimele încălcărilor drepturilor omului,
ale mediului sau încălcări ale codului muncii. Acestea
includ decese, accidente, destituiri, furturi de spații sau
resurse naturale, corupție, intimidare și poluare.
„Procesul de depunere a plângerilor are un potențial
extraordinar de a propulsa responsabilitatea socialcorporativă, dar în prezent nu reușește să-și îndeplinească
scopul. Prea multe plângeri sunt respinse din start, iar
cele aprobate nu se regăsesc în blamarea corporației,
deci aceasta nu este trasă la răspundere pentru pagubele
aduse victimelor și nici nu schimbă comportamentul
corporativ față de ele”, a afirmat dr. Joseph WildeRamsing, coordonatorul OECD Watch, o rețea globală
cu peste 100 de grupuri reprezentative ale societății
civile și ale organizațiilor non-guvernamentale, care a
ajutat la publicarea raportului.
În timp ce guvernele se adună la Paris, în această
săptămână, pentru evenimentul OECD Global Forum
on Responsible Business Conduct, OECD Watch
revendică o revizuire a ghidului de procedură pentru
punctele naționale de contact, cu scopul de aduce
îmbunătățiri specifice în procesul de executare al
datoriilor.
„Cerem guvernelor să îşi consolideze angajamentele
depuse față de acest sistem și să-și consolideze
capacitățile”, afirmă Wilde-Ramsing.
Cercetarea întreprinsă de rețea a descoperit că
sistemul de depunere a plângerilor este adesea
inaccesibil comunității, din cauza procedurilor mult
prea complexe și scumpe. Punctele naționale de
contact insistă, adesea, asupra unor dovezi greu de
obținut, aplicând standarde nerezonabile, chiar și în
primele etape ale procedurii. De asemenea, raportul
afirmă că multora dintre punctele naționale de contact
le lipsește independența și imparțialitatea, operând
fără suficientă transparență.
„Țările care aderă la Îndrumările OECD au obligația

legală de a le implementa. Aceasta include menținerea
unor puncte naționale de contact, care oferă un
suport pentru plângeri și tratează părțile în mod egal.
În prezent, funcționarea PNC a fost inadecvată, iar
victimele abuzurilor corporative au suferit destul pentru
acest lucru”, afirmă Caitlin Daniel, autorul principal al
raportului, avocat personal la OCDE Watch, membru al
Accountability Counsel.
„Dintre cele 250 de cazuri pe care le-am examinat, doar 3
– aproape 1% - au potențialul de a duce la o îmbunătățire
a condițiilor victimelor abuzurilor corporative. Doar 13%
dintre cazuri au rezultat cu un beneficiu, de orice fel,
precum îmbunătățirea unei politici corporative”, spune
Daniel.
Luând în considerare nivelul ridicat al inconsecvențelor
pe care raportul le-a indentificat la nivelul ficărui
punct național de contact, OECD Watch recomandă
audituri pentru a evalua performanța acestora. Altă
metodă, practică și imediată, de îmbunătățire a
procesului ar necesita aderarea cu stricteţe a PCR la
termenele stabilite. Mai mult, pentru ca sistemul să fie
preventiv, este foarte important ca plângerile legate
de potențialul impact al activităților companiilor să fie
acceptate.
Când o companie refuză să se implice în procesul
de plângere, PNC trebuie să determine dacă acest
lucru se subordonează Îndrumărilor OECD, înainte de
încheierea cazului. Însă datele ne arată că multe dintre
ele sunt reticente în această practică. Când s-a dovedit
că o întreprindere a încălcat Îndrumările, atunci devine
responsabilitatea guvernului național de a se asigura
că toate consecințele materiale sunt îndeplinite.
„Dacă sistemul PNC vrea să rămână relevant în procesul
de responsabilizare al corporațiilor, sunt necesare multe
schimbări pentru a asigura o procesare standard a
plângerilor, focusate pe furnizarea unui remediu pentru
aceste încălcări ale codurilor comise de corporații”,
concuzionează raportul.
„AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în
Resurse Umane (A.N.S.R.U.) este reprezentantul reţelei
OECD Watch în România, cu statutul de OECD Watch
Romania.
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