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lucru distincte, dar complementare, colaborare piramidală
(de la nivel național la nivel internațional). Pentru cei care
cred că acest lucru nu a fost destul de inovativ, proiectul a
implicat cele mai noi state membre UE din acea perioadă:
România și Bulgaria.

“Multiplying Decent Work-Decent Life!” reprezintă, în
primul rând, o mare oportunitate de colaborare și un
schimb de bune practici la nivel global prin promovarea
conceptului de ”muncă decentă” ca un puternic
instrument în lupta împotriva efectelor negative generate
de realități mondiale curente, precum GLOBALIZAREA,
CRIZA FINANCIARĂ, MĂSURILE DE AUSTERITATE sau
ACORDURILE FINANCIARE INTERNAȚIONALE.
Agenda DECENT WORK conferă, în egală măsură,
suficientă obiectivitate, dar și flexibilitate pentru a fi
utilizată conform nevoilor naționale. În acelaşi timp,
aceasta aduce în prim-plan cooperarea internațională ca
premiza esențială în lupta pentru îmbunătățirea condițiilor
de muncă la nivel global.
Acest proiect are o poveste care merită spusă.
În 2009 o tânără echipă entuziastă (convinsă
de
potențialul uriaș al conceptului de MUNCĂ DECENTĂ) a
avut ideea inovativă de a aduce împreună sindicatele şi
ONG-urile în lupta comună pentru promovarea Muncii
Decente la nivel global.
ÎNSĂ, pentru ca această luptă să devină sustenabilă
trebuie să se bazeze pe colaborarea zilnică dintre doua
tipuri de organizații (sindicate și ONG-uri) cu modalități de

Proiectul a primit sprijinul necesar din partea Comisiei
Europene oferind posibilitatea celor șase parteneri din
trei tări europene să initieze un proiect pilot. Ceva ce nu
se mai întâmplase până atunci. Primul an a fost greu și
cu multe încercări: cum să coordonezi vestul cu estul,
cum să coordonezi ONG-urile cu Sindicatele, cum să
educi ”noile țări dezvoltate” (ce se confruntau încă cu
problematica proprie a dezvoltării) să coopereze pentru
dezvoltarea altor state.
După provocările primilor pași, cei șase parteneri au
identificat un limbaj comun: acela al conceptului de
MUNCĂ DECENTĂ. Acesta le-a permis construirea unui
parteneriat durabil care a dus, în 2012, la naşterea unei noi
idei: să convingă Comisia Europeană să continue acest
mare proiect și să aducă în consorțiu încă trei parteneri:
Polonia, Lituania și BRAZILIA (partener cu drepturi egale,
cu activităti similare statelor europene și autonomie în
implementarea lor la nivel național).
Aceasta este povestea din spatele celor 18 luni de conexiuni
zilnice între cele şase tări, 12 organizații partenere și o
mulţime de oameni minunați.
Nu este UȘOR, dar ne face să ne simțim, cu fiecare zi,
mai PUTERNICI, pentru că Munca Decentă poate fi atinsă
numai prin Solidaritate la nivel Internațional și prin
Învățare Globală!

RALUCAMĂNĂILĂ
MANAGER EXECUTIV ”AUR” - A.N.S.R.U.
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Dragi colegi,
Discrepanța dintre oamenii săraci și cei bogați devine
din ce în ce mai mare. Șapte din zece persoane
trăiesc în țări unde inegalitățile dintre bogați și săraci
au crescut în ultimii 30 de ani. 85 din cei mai bogați
oameni ai lumii dețin o avere echivalentă cu jumătate
din populația săracă a lumii. Drepturile sindicale sunt
puse constant în pericol.
Numai în America Latină au fost uciși peste 500 de
sindicaliști în ultimul deceniu.
Actuala criză economică și financiară a dus, în țările
democratice, la reduceri semnificative în ceea ce
privește acordarea drepturilor sindicale și a drepturilor
muncii, punând la îndoială sistemul de securitate
socială.
Noi, membrii de sindicat împreună cu partenerii noștri
sociali luptăm pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viață și pentru asigurarea justiției sociale.
În contextul economic și financiar actual, putem
afirma că rețelele și solidaritatea internațională devin
cele mai importante modalități de operare în această
economie globală,

Proiectul ”Multiplying Decent Work - Decent Life!”
ne familiarizează cu stilul de viață al muncitorilor din
alte țări, din contexte culturale diferite, ajutându-ne să
înțelegem și să aprofundăm specificul problemelor și
grijilor cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Această
înțelegere mutuală este esențială pentru atribuțiile
înființării unei inițiative sindicale comune.
Doar de noi depinde opoziția față de actuala economie
globală și a practicilor companiilor multinaționale.
Pentru a opri această decădere în rândul standardelor
sociale, a drepturilor muncii și a taxelor de sănătate,
trebuie să întărim modalitatea de colaborare la
nivel internațional. Împreună putem avea drepturi
sindicale, salarii echitabile și condiții de viață și de
muncă decente.

Succes!

ErichFoglar PREȘEDINTE ÖGB
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Ca membru activ ILO, CITUB va DESFĂȘURA o
politică activă PENTRU apărarea dreptului
la muncă decentă în cadrul proiectului
“MULTIPLYING DECENT WORK – DECENT LIFE”
Problematica muncii decente este esențială
pentru programul mandatului curent (2012-2017)
al CITUB. Prioritare pentru noi rămân creșterea
economică, calitatea condițiilor locurilor de
muncă, veniturile echitabile și securitatea socială.
CITUB implementează politici la nivel național
și internațional, care au la bază aceste priorități.
Proiectul “Multiplying Decent Work – Decent Life!”
susține îndeplinirea obiectivelor noastre prioritare,
prin stimularea puternică a activităților sindicale și prin
contribuirea la atingerea echilibrului între lucrători
și angajatori. Spectrul larg al activităților din proiect
conține: training-uri, seminarii, vizite ale lectorilor
din diferite țări în curs de dezvoltare, configurarea
unei rețele cu 12 organizații din toate țările înscrise
în proiect (Bulgaria, România, Brazilia, Lituania,
Polonia și Austria), care va reuși să-și multiplice
mesajul de muncă decentă prin dezvoltarea

LITUANIA

colaborărilor dintre sindicate și O.N.G-uri. Astfel,
vom întări potențialul sindicatelor și organizațiilor
civile de a elabora și implementa politici de apărare
și susținere a muncii decente, a salariului decent
și a protecției intereselor lucrătorilor, nu numai în
Bulgaria, dar și în cadrul țărilor partenere din proiect.

“Trebuie să ne asigurăm că sunt încorporate în

piața globală valorile și practicile care reflectă
nevoile sociale globale și că toți oamenii de pe
planetă se bucură de beneficiile globalizării.”
Kofi Annan

Proiectul prezent va contribui la formarea și
implementarea politicilor sindicale pentru asigurarea
și crearea locurilor de muncă, pentru calitatea
formării angajaților, pentru tratament egal, echitate
între muncă și viață și pentru expansiunea securității
sociale.

Globalizarea ne pune la încercare – trebuie să ne
asigurăm că nimeni, în special grupurile vulnerabile,
precum femeile și copiii, nu va fi neglijat. Femeile
reprezintă jumătate din omenire și mai mult de 40%
din forța de muncă globală.

Confederația Independentă a Sindicatelor din
Bulgaria rămâne fidelă ideilor și misiunii de a impune
valori de muncă decentă, remunerație decentă și
viață decentă pentru toți lucrătorii. Eu sunt convins
că acest proiect va fi parte din strategia globală
sindicală de expansiune și implementare a acestor
valori și politici, pentru schimbarea modului de lucru
la nivel local, național și global.

Promovarea egalității de gen, crearea locurilor de
muncă pentru femei, promovarea condițiilor de
muncă decentă și încurajarea participării femeilor

Le dorim succes celorlalți participanți din cadrul
proiectului în activitățile lor și, vă rog, acceptați
mesajul meu de solidaritate,

PLAMENDIMITROV PREȘEDINTE CITUB

în activități economice reprezintă acțiuni esențiale
pentru asigurarea unui trai mai bun, tuturor. Scopul
Centrului de Informare asupra Problematicii
Femeilor (Women’s Issues Information Center)
se aliniază cu scopurile partenerilor din inițiativa
”Muncă Decentă – Viață Decentă”. Credem cu tărie
în puterea luptelor mici pentru că acestea vor avea
un impact în calitatea vieții generațiilor viitoare.
În această publicație vă veți familiariza cu trei
persoane care muncesc, din Lituania. Toate aceste
persoane își doresc un salariu decent pentru munca
lor epuizantă. Tot ce vor este doar un viitor mai bun
pentru copiii lor.

JURATESEDUIKI
DIRECTOR Women’s Issues Information Center

06

07

CUVÂNTÎnainte

CUVÂNTÎnainte

BRAZILIA

Confederația Sindicală Uniunea Generală a
Lucrătorilor – UGT s-a înființat din dorința de
solidaritate și cooperare, punând în practică
principiile unui sindicat etic, inovator și orientat spre
comunitate. Suntem unul dintre cele mai importante
sindicate din țară și reprezentăm peste 10 milioane
de lucrători din toate sectoarele și regiunile din
Brazilia. Astăzi, recoltăm rezultatele acestui proiect
național dedicat lucrătorilor.
UGT susține cu tărie cooperarea ca formă de
strategie împotriva provocărilor globale și în
consolidarea puterii lucrătorilor. Puterea de a crește,
de a îmbunătăți condițiile de trai în cadrul clasei
muncitoare.
Proiectul ”Multiplying Decent Work – Decent Life!”
intervine într-un moment oportun pentru a contribui
la promovarea Muncii Decente în Brazilia. Acest
proiect este realizat prin intermediul solidarității
partenerilor europeni, dar cel mai important, cu

BRAZILIA

”Coordonarea la nivel global devine esențială pentru
Munca Decentă.”

ajutorul financiar primit de la Comisia Europeană.
Aceasta a dat dovadă de înțelegere privind această
nevoie de asistare a lucrătorilor din toată lumea, în
confruntările pentru o muncă decentă și pentru
condiții mai bune de trai. Am lucrat cu dedicare
pentru a ne educa liderii în spiritul Muncii Decente,
al Cooperării Internaționale și al Solidarității pentru
a construi o lume mai justă și egală. Acest proiect
recompensează eforturile noastre și ne oferă mai
multă tărie și vitalitate. Ca o entitate care protejează
lucrătorii, UGT nu are cum să nu susțină și să nu
se implice cât de mult se poate într-un proiect de
asemenea amploare și importanță. Un proiect care
oferă acum rezultate ce ne-au depășit așteptările și
care are puterea de a transforma viețile lucrătorilor
reprezentați de UGT, prin solidaritate, în confruntările
noastre pentru o Muncă Decentă pentru o Viață
Decentă!

Strategiile capitalului economic și financiar nu au
fost niciodată globalizate ca în prezent. Aceasta este
continuarea și aprofundarea tendințelor începute
încă din anii ’80. Consecințele implementării acestor
strategii asupra populației, mai ales asupra clasei
muncitoare, sunt foarte cunoscute. Există o nevoie
urgentă de implementare a strategiilor alternative ce
tind spre îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului. Acestea sunt absolut esențiale în lupta
eradicării sărăciei, pentru a îndeplinii obiectivul muncii
decente și egalității de gen, dar și pentru dezvoltarea
sustenabilă.
Cu această căutare a strategiilor alternative în minte,
ajungem să ne exprimăm cea mai profundă bucurie
și mândrie pentru participarea în proiectul “Multiplying
Decent Work - Decent Life!”. Acest proiect implică
cooperarea ONG-urilor cu Centrele Sindicale Naționale

RICADROPATAH -

din România, Polonia, Bulgaria, Lituania și Austria.
Pentru noi, acest proiect evidențiază responsabilitățile
noastre la nivel global.
Ne simțim bucuroși și onorați să ne împărtășim
experiența acumulată din educația sindicală și
confruntările politice, pentru îmbunătățirea condițiilor
de muncă și de trai ale clasei muncitoare, împreună
cu partenerii noștri din multitudinea de țări europene
implicate în acest proiect.
Responsabilitatea noastră, de a ne aprofunda
angajamentul și de a depăși provocările cu care se
confruntă clasa muncitoare de pretutindeni, crește
alături de cunoștințele și înțelegerea acestei provocări
comune.
Institutul Promovării Sociale – IPROS are experiență de
30 de ani în lupta alături de clasa muncitoare, ceea ce
ne conferă încrederea de a accepta această provocare.
IPROS este profund recunoscător pentru posibilitatea
oferită de acest proiect. La urma urmelor, ”suntem
internaționali”.

ANTONIO-CARLOSDUARTE -

PREȘEDINTELE Confederației Sindicale UGT
União Geral de Trabalhadores

PREȘEDINTELE Institutului de Promovare Socială IPROS

08

09

ȚARĂ:ROMÂNIA

ȚARĂ:AUSTRIA

Descriere

Descriere

România este situată în partea de sud-est a Europei Centrale, vecină cu Ungaria în nord-vest, Serbia în sud-vest, Bulgaria în
sud, Marea Neagră în sud-est, Ucraina în est și nord, iar în est cu Republica Moldova. Conform datelor statistice din martie
2014, erau 19.651.000 de cetățeni români.
Principalele grupuri etnice sunt reprezentate de români 84%, unguri 6,1%, romi 3,1%, germani 0,2%, ucrainieni 0,2%. Din punct
de vedere al apartenenței religioase, principalele religii sunt cea creștin-ortodoxă, 81%; romano-catolică 4.3%, reformată 3%,
greco-catolică 0.3%, ebraică și altele. Limba oficială este româna.
Relieful României înglobează toate formele de relief: zona muntoasă 31%, zona de deal 36% și de câmpie 33%. Munții Carpați
domină zona centrală a României, oferind habitatul perfect pentru cea mai mare populație din Europa de urși bruni, lupi,
capre negre și râși. Numeroase minerale și ape termale se află în Munții Carpați. De asemenea, România are una dintre cele
mai mari suprafețe de păduri virgine din Europa.
România are șapte zone protejate în Lista Patrimoniului UNESCO: Bisericile din Moldova (1993), Fortărețele Dacice din Munții
Orăștie (1999), Centrul Istoric al Sighișoarei (1999), Mănăstirea Horezu (1993), satele cu Biserici Fortificate din Transilvania
(1993), Bisericile din lemn din Maramureș (1999), Delta Dunării (1991).
România a devenit regat în 1881 după Congresul de la Berlin. După cel de-al Doilea Război Mondial, istoria României devine
cunoscută din cauza poziției comuniste și a dictatorului Nicolae Ceaușescu, care a fost dat jos de la putere prin revoluție, în
decembrie 1989.
Constituția din 1991 definește România ca republică pluri-partidă, cu economie de piață și drepturi individuale la liberă
exprimare, religie și proprietate privată. Acum, România este o democrație semi-parlamentară cu Parlament bicameral:
Camera Deputaților și Senatul.
România este membru al Națiunilor Unite din 1955 și stat membru în Uniunea Europeană din 2007, iar în NATO din 2004.
Rata sindicalizării este destul de ridicată în România, oscilând între o treime – jumătate din numărul angajaților, însă statisticile
nu sunt foarte certe. Structura este fragmentată, înglobând cinci confederații, fiecare cu un număr substanțial de federații
afiliate: Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR – Frația), Blocul Național Sindical, Confederația
Sindicală Națională Cartel ALFA, Confederația Națională Sindicală Meridian.
În România sunt înregistrate peste 50.000 de organizații non-guvernamentale dar nu se știe exact câte sunt active. Cu toate
acestea, sectorul ONG este în plină dezvoltare, corelat cu transformarea la nivelul mentalului colectiv, mult mai deschis către
voluntariat și cauze sociale. Organizațiile non-guvernamentale se confruntă cu multe dificultăți în ultimii ani, din cauza crizei
economice, care a afectat sectorul din punct de vedere financiar și al resurselor umane.

Austria este republică federală, situată în centrul Europei, cu o populație de aproximativ 8.47 milioane de persoane. Se
învecinează cu Cehia și Germania în nord, Ungaria și Slovacia în est, Slovenia și Italia în Sud, iar în vest cu Olanda și
Liechtenstein.
Teritoriul Austriei se întinde pe 83.855 kilometri pătrați, având un climat temperat, alpin. Relieful Austriei este predominant
montan, datorită prezenței Alpilor; doar 32% din teritoriul Austriei înregistrează sub 500 de metri față de nivelul mării,
iar cel mai înalt punct se află la 3798 de metri. Limba națională este germana. Originile Austriei moderne datează încă
de pe vremea dinastiei Habsburgice (secolul al XIV-lea), când majoritatea teritoriului țării făcea parte din Sfântul Imperiu
Roman.
Prima Republică Austriacă a fost înființată în 1919. În 1938, Austria a fost ocupată de Gemania Nazistă, până la
terminarea celui de-al doilea Război Mondial, în 1945. Austria revine la Constituția democratică după ce Aliații ocupă
Germania. În 1955, Tratatul Statelor Austriece restabilește suveranitatea țării, punând capăt ocupației externe. În același
an, Parlamentul austriac adoptă Declarația de Neutralitate, prin care se declară oficial neutralitatea permanentă a țării.
Astăzi, Austria este democrație reprezentativă, semi-prezidențială, parlamentară, compusă din nouă state federale.
Capitala, Viena, este cel mai mare oraș și are o populație de peste 1,7 milioane de oameni. Austria este una dintre cele
mai bogate țări din lume, cu un PIB nominal pe cap de locuitor de 46.330 EUR (2012).
Austria este membră a Națiunilor Unite încă din 1955, a aderat la Uniunea Europeană în 1995 și este fondator al OECD.
Austria a semnat, de asemenea, Tratatul de la Schengen, în 1995, și a adoptat ca valută internă Euro, încă din 1999.
În Austria, aproximativ 3,5 milioane de oameni sunt angajați, iar 2,7 milioane de oameni sunt pensionați, primind lunar
o pensie în jur de 1000€ (bărbații 1300€, femeile 800€). Rata șomajului înregistrată la sfârșitul anului 2013 a fost de 4,8%.
În Austria, învățământul obligatoriu este pentru toți copiii de la șase la 15 ani. 86% dintre tineri, cu vârsta cuprinsă între
20-26 de ani, au școala gimnazială sau cea profesională terminată. 372.000 de persoane sunt înscrise la colegiu sau
universități.
Federația Sindicală Austriacă (ÖGB) este singura organizație din țară care reprezintă interesele lucrătorilor înscriși
voluntar ca membri. Numărul lor ajunge, astfel, la aproximativ 1,2 milioane de oameni. La nivel de companie, interesele
angajaților sunt reprezentate de consilii de înteprindere (comitet de înteprindere).
Astăzi, peste 80% din membrii consiliilor lucrătorilor sunt și membri de sindicat. Încă din secolul al XIX-lea, camerele
de comerț au reprezentat interesele întreprinzătorilor și s-au asigurat că vocea lor este auzită și de forurile legislative.
Contrar sindicatelor, unde este voluntară aderarea, Camera Comerțului se bazează pe aderarea automată a tuturor
angajaților.
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ȚARĂ:POLONIA

ȚARĂ:BULGARIA
Descriere
Bulgaria este situată în sud-estul Europei, în Peninsula Balcanică. Vecinii ei sunt România, Serbia, Macedonia, Grecia și
Turcia. Numele peninsulei provine de la vechiul nume al lanțului muntos care desparte teritoriul în două.
Bulgaria este una din cele mai vechi țări din Europa – înființată în 681, odată cu semnarea tratatului de pace între împăratul
bizantin Konstantin IV Pogonat și hanul bulgar Khan Asparukh (conducătorul trupelor bulgaro-slave în lupta din 680
împotriva trupelor bizantine). Bulgaria este cel mai vechi stat din Europa care poartă același nume de la înființare.
Istoria Bulgariei se împarte în trei perioade. Prima perioadă este cea a Țaratului Bulgar – din 681 până în 1018, când Bulgaria
a fost cucerită și condusă de Bizanț. Din secolul al IX-lea, Bulgaria devine prima țară care adoptă oficial alfabetul chirilic,
inventat de Sf. Cyrill (alfabetul inițial se numea glagolitsa) și mai apoi îmbunătățit de discipolul său bulgar, Sf. Kliment.
Al doilea Țarat Bulgar s-a născut în 1185 dintr-o revoltă a bulgarilor, condusă de frații Petar și Asen. În 1396, a căzut sub
stăpânirea Imperiului Otoman. În 1878 a început a treia perioadă din istoria statală a Bulgariei, după terminarea războaielor
turco-ruse. Noul stat a fost tributar Imperiului Otoman, până în 1908, când și-a declarat suveranitatea. Principala motivație
din spatele celor cinci războaie, purtate în mai puțin de 60 de ani, a fost dorința de a unifica teritoriile locuite de bulgari.
În Europa anului 1912, în ciuda tuturor evenimentelor negative, economia Bulgariei era în ascensiune și se plasa pe locul
5. În primul și al doilea Război Mondial, Bulgaria a fost aliată și cu Puterile Centrale și cu Axa, dar acest lucru a dus, de
fapt, la pierderi de teritoriu, la plătirea de contribuții câștigătorilor, deci, la prăbușirea economiei naționale. După al doilea
Război Mondial, Bulgaria a făcut parte din Blocul de Est și a fost membră în Tratatul militar de la Varșovia. După schimbările
economice din 1989, situația era destul de dificilă. Aderarea la Uniunea Europeană, împreună cu România, în 2007, este
văzută ca o nouă șansă de a recupera și învăța de la economiile puternice din UE.
Lucruri unice:
Bulgarii sunt singurii din lume care pentru cuvântul ”nu” dau din cap ca și cum ar spune ”da”.
Bulgarii produc 50% din cantitatea de ulei de trandafir din lume, care este ingredientul principal din parfumuri, făcându-le
să persiste. Cel mai vechi aur procesat a fost găsit în apropierea orașului Varna și datează din anul 5 000 î.Hr.
La momentul actual:
Din recensământul făcut în 2012, populația Bulgariei are 7,3 milioane de locuitori, din care 85% sunt bulgari, 9% turci, 5%
rromi.
religia: 59% ortodoxă; 31% non-religioasă; 8% islamică;
PIB – 41,2 miliarde €, PPP – 10220 €;
rata șomajului – 13% la sfârșitul anului 2013;
sindicalizarea – 17,5% (2007).
Din 1.1.2014:
salariul minim – 174 € (136 € net);
pensia minimă – 77€;
pensia maximă - 430 € – 35% din plafonul câștigurilor asigurabile, adică 1227 €;
limita de sărăcie la nivel național – 128 €.
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Descriere
Polonia este o țară situată în centrul Europei, vecină cu Germania în vest, Republica
Cehă și Slovacia în sud, Ucrania și Belarus în est. Marea Baltică, Lituania și Kaliningrad
Oblast (parte a Federației Ruse), în nord.
Suprafața totală a Poloniei este de 312.679 km², ceea ce o situează, ca mărime, pe locul
69 în lume ca mărime și pe locul nouă în Europa. Cu o populație de peste 38.5 milioane
de locuitori. Polonia este a 34-a țară populată din lume, a șasea din Europa și cea mai
populată țară post-comunistă, membră a Uniunii Europene.
În anul 2013, salariul minim brut al Poloniei ajungea la 383 €. Salariul mediu în sectorul
întreprinderilor era de 902 € în noiembrie 2013. Totuși, valoarea cel mai des întâlnită,
este era de doar 479 €, cu puțin peste salariul minim.
Cele mai mari sindicate din Polonia sunt Solidaritatea, Alianța Sindicatelor din Polonia
(OPZZ) și Forumul Sindical (FZZ). Ultimele două fac parte din Confederația Sindicatelor
Europene și din Confederația Sindicală Internațională.
În ciuda importanței istorice a sindicatelor- sindicatul Solidaritatea militând împotriva
regimului comunist din Polonia– gradul de sindicalizare este de doar 12%, din totalul
angajaților polonezi, un procent dintre cele mai mici din Europa.
În prezent, cea mai mare problemă pentru zona muncii din Polonia o reprezintă
numărul îngrijorător de mare al contractelor de muncă nesigure, care limitează
posibilitatea lucrătorilor de a adera la un sindicat, și care ar putea să îi ajute în lupta
pentru dreptul lor la muncă decentă.

013

ȚARĂ:BRAZILIA

ȚARĂ:LITUANIA
Descriere
Lituania este o țară din nordul Europei, cea mai mare din cele trei state Baltice. Granița de vest a țării este Marea Baltică. În
nord se învecinează cu Letonia, în sud-est cu Belarus, în sud cu Polonia, iar în sud-vest cu Rusia, prin enclava sa Kaliningrad,
obținută în urma redefinirii multor granițe în Europa la începutul perioadei Cortinei de Fier.
Lituania are aproximativ 2.955.986 de locuitori, fiind pe locul 133 în lume, în 2013. Capitala sa este și cel mai mare oraș, Vilnius.
Republica Lituania și-a declarat independența pe 16 februarie 1918, restaurată pe 11 martie 1990. Este democrație parlamentară,
membră NATO din 29 martie 2004 și membru UE de la 1 mai 2004.
În anul 2013, salariul minim brut în Lituania era de 289 €, salariu mediu din economia națională de 653 € (brut), iar pensia
medie de 246 €.
Lituania a îmbrățișat reformele economiei de piață încă de la proclamarea Independenței, în 1991. În perioada premergătoare
aderării la Uniunea Europenă, Lituania a înregistrat o creștere economică puternică. A aplicat la aderarea zonei Euro încă din
Ianuarie 2007, însă cererea a fost respină, din cauza ratei inflației extrem de ridicate.
Perioada de dezvoltare a Lituaniei a încetat subit în 2008, iar după două decenii de capitalism, țara devine una din cele mai
mari victime ale crizei economice globale. Această situație a dus, inevitabil, la implementarea unor măsuri de austeritate,
inclusiv tăierea cheltuielilor și creșterea taxelor.
Conform Forumului ”Economic Global Gender Gap Index 2013”, care măsoară disparitățile de gen în termenii accesului la
sistemul de sănătate și educație, precum și de participare la viața economică și politică, Lituania se plasează pe locul 28 în
lume.
Membrii sindicatelor reprezintă 10% din totalul angajaților. Sindicatele sunt împărțite în trei mari confederații: Confederația
Sidicatelor Lituaniene (LPSK), Federația Lituaniană a Muncii (LDF) și Sindicatul “Solidarumas”. Cele trei au început colaborarea
abia în 2007.
Conform Oficiului Lituanian de statistică, sunt aproximativ 102.000 de sindicaliști în Lituania, LPSK are cei mai mulți membri,
60.000. Există și un număr mic de membrii, ai unor sindicatelor independente, care nu fac parte din nici una din cele trei
confederații menționate.
Capitala: Vilnius
Suprafață: 65.300 km²
Compoziție etnică (%):
•Lituanieni: 84.2
•Polonezi: 6.6
•Ruși: 5.8
•Belaruși: 1.2
•Alții: 2.2; numărul total al naționalităților care trăiesc în Lituania este de 154.
Religia: Majoritatea lituanienilor aparține bisericii Romano-Catolice. Există și ortodoxism, luteranism, evanghelism, reformism
iudaism, islamism, dar și alte religii.
Speranța de viață: media este de 73.7 ani
• media femeilor este de 79.1 ani
•media bărbaților este de 68.1 ani
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Descriere
Brazilia, denumită oficial Republica Federală a Braziliei, este cea mai mare țară din Sudul Americii și regiunii Americii
Latine, plasându-se pe locul 5 în lume din punct de vedere al suprafeței ( 47% din teritoriul Americii de Sud), dar și
demografic (peste 201 milioane de locuitori). Este singura țară americană în care limba predominantă este portugheza.
Are o varietate culturală imensă, datorită multitudinii de imigranți veniți din toate colțurile lumii.
Delimitată de Oceanul Atlantic, Brazilia are un litoral de 7491km. Se învecinează, la nord, cu Venezuela, Guiana, Surinam
și cu Guiana Franceză; în nord-vest cu Columbia, la vest cu Bolivia și Peru, iar în sud cu Argentina, Paraguay și Uruguay.
Mai multe arhipelaguri fac parte din teritoriul Braziliei, precum Atol das Racas, Arhipelagul São Pedro și São Paulo,
Fernando de Noronha (singurul populat), Trinidad și Martim Vaz. Țara se învecinează cu toate țările sud-americane, mai
puțin cu Chile și Ecuador. Constituția, formulată în 1988, definește Brazilia ca fiind o Republică Federală Prezidențială,
formată de Uniunea Districtului Federal, cu capitala în Brasíl, înglobând, în total, 26 de state și 5570 de municipalități.
Teritoriul actual al Braziliei a fost descoperit de europeni în anul 1500, după expediția portughezilor condusă de Pedro
Alvares Cabral. Regiunea, înainte să fie locuită de indigeni amerindieni, se diviza într-o multitudine de grupuri entice
și lingvistice, dar după colonizare au devenit parte a Imperiul Portughez. Legăturile colonialiste au încetat, de fapt, în
1808, când capitala Regatului a fost mutată de la Lisabona în Rio de Janeiro, după ce trupele franceze ale lui Napoleon
Bonaparte au invadat Portugalia. În 1815, Brazilia devine parte a Regatului Portughez. Independența politică a țării,
proclamată de Dom Pedro I (primul împărat), s-a realizat în 1822. Inițial a fost o monarhie independentă, după care
monarhie constituțională parlamentară. Brazilia a devenit republică în 1889, în urma unei lovituri de stat condusă de
Mareșalul Deodoro da Fonseca (primul președinte), deși un legislativ bicameral, acum denumit Congres, existase încă
de la ratificarea primei Constituții din 1824. Încă de la începutul perioadei republicane, guvernarea democratică a fost
întreruptă de conducerea regimului autoritar, până la un guvern ales de societatea civilă în mod democratic, în anul
1985, simultan cu sfârșirea ultimului regim militar.
Economia Braziliei este cea mai puternică din America Latină și din Emisfera Sudică, a șaptea economie, din punct
de vedere a PIB-ului, și a șaptea după puterea de cumpărare. Reformele economice i-au oferit Braziliei recunoașterea
internațională, deci atât la nivel local cât și global. Brazilia este membru fondator al Națiunilor Unite, G20, Comunitatea
Țărilor Portugheze (CPLP), Uniunea Latină, Organizația Statelor Americane (OAS), Organizația Statelor Ibero-Americane
(OEI), Piața Comună Sudică (MERCOSUR) și al Uniunii Națiunilor Sud- Americane (UNASUR), pe lângă apartenența în
BRICS.
Brazilia este, de asemenea, ”casa” unei diverse faune, ecosisteme, resurse naturale și parcuri naturale protejate.
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industriaELECTROCASNICĂ

“Cooperarea internațională
înseamnă ca noi, toți
lucrătorii, să fim uniți
pentru condiții mai bune de
viață. Sindicatul încearcă să
aducă o schimbare, dar sunt
multe de făcut...” .

Ababei Cristina
Ababei Cristina este o tânără de 27 de ani, născută în Şeitin, în lunca
Mureșului, la o distanță de 47 de km față de municipiul Arad. Cristina
a absolvit 11 clase: opt gimnaziale şi trei de şcoală profesională în
domeniul tehnic. Ea nu are o locuinţă proprie, stă cu chirie într-o casă
de 51m², cu doar două camere şi nu are acces la apă caldă.
Cristina lucrează de la vârsta de 18 ani și a schimbat trei slujbe. De
doi ani este la actualul loc de muncă, are contract individual de
muncă având un program de opt ore, ca personal necalificat. Firma
are o cifră anuală de afaceri de aproximativ 200.000.000 € şi este o
renumită companie multinaţională de origine italiană, care lucrează
pentru clienţi europeni din domeniul electro-casnic şi financiar.
Distanța între reședință și locul de muncă este de 46 de km. Cristina
și colegii săi fac împreună naveta zilnică la serviciu, cu autobuzul
plătit de firmă. Durata de deplasare este foarte lungă, de aproximativ
48 de minute.
Cristina este plătită cu salariul minim pe economie care îi permite
doar un trai de subzistenţă. Nu are curaj să-şi întemeieze o familie
pentru că nu crede că are cum să-şi crească decent copiii, iar bani
pentru o locuinţă este imposibil să economisească din salariu.
Firma nu are nici un interes să califice personalul, deoarece înseamnă
costuri suplimentare. Instruirea se face la locul de muncă de operatorii
vechi. Condiţiile de muncă sunt dificile, stresul că îşi poate pierde
locul de muncă face ca atmosfera să fie tensionată, iar ameninţările
din partea şefilor fac, de cele mai multe ori, imposibilă exprimarea
nemulțumirilor.
Cristina este membru de sindicat, afiliat la federaţie şi confederaţie
care, la rândul ei, este afiliată internaţional. Contractul colectiv de
muncă se negociază anual, dar din cauza crizei economice şi a
şomajului ridicat nu se pot obţine prea multe facilităţi.
În cadrul companiei nu există un dispensar care să valideze concediile
medicale acordate de medicul de familie, iar medicul de medicina
muncii serveşte interesele managementului şi validează foarte greu
concediile medicale legale, acordate de alţi medici. Concediul de
odihnă este de 23 de zile; dacă mai are nevoie poate lua concediu
fără plată, dar în caz de disponibilizări va fi pusă pe listă.
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industriatextilă

Monalisa Monici
Monalisa Monici are 43 de ani și este din Săcele, judeţul Braşov.
În urma divorţului are responsabilitate deplină în creşterea şi
întreţinerea unui băieţel de vârstă şcolară. Cei doi locuiesc într-un
apartament de două camere.
Pentru că este singurul aducător de venit, se descurcă foarte greu, cu
un salariu de 600 ron (136€). Monalisa este confecţioner textil la SC
ROULEAU GUICHARD SRL, cu calificare obţinută la locul de muncă.
De aceea, este nevoită să realizeze multe ore suplimentare care
sunt plătite cu 200%, timp în care băiețelul rămâne nesupravegheat.
Sindicatul funcționează din 2007, semnează anual contractul
colectiv de muncă, asigură asistență juridică membrilor de sindicat
și este afiliat la Confederația Sindicală Cartel ALFA, filiala Brașov .
În cadrul societății există Comitetul pentru Sănătate și Securitate la
locul de muncă impus de lege. Sindicatul luptă pentru obținerea
reprezentativității (50+1 din numărul de angajați).
Asigurarea de sănătate este cea obligatorie prin lege , iar acoperirea
se stabilește anual de Casa Națională de Sănătate. Nivelul pensiei
este mai mic decât venitul. Pentru a avea acces la pensie trebuie
îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
”Cooperarea internațională este utilă pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și a salarizării. Cred că este bine de știut care sunt salariile în ramura
textilă din alte țări și care sunt condițiile de muncă acolo”
Federațiile și confederația au relații internaționale și au realizat
studii în domeniul muncii, dar angajatorii nu țin cont de acestea.
Sindicatul încearcă să facă parte din comitetul de întreprindere și
în acest sens colaborarea este vitală. În textile se lucrează foarte
mult în sistemul lohn. Mobilitatea companiilor este foarte mare iar
angajații, de multe ori sub amenințarea că o să se închidă fabrica,
acceptă aproape orice.
Muncitorii, în general, nu sunt prea uniți, nici măcar la nivel național.
Ramura de textile nu a făcut niciodată o grevă la nivel național,
grevele au fost doar spontane și rare și nu de amploare.
”Exploatarea femeilor lucrătoare în industria textilă, în cadrul companiilor
mari, a fost deseori semnalată de presă, dar solidaritatea nu s-a manifestat
prea puternic.”
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“Este nevoie de întărirea
solidarității între muncitori
la toate nivelurile.”

ServicIICURĂȚENIE

”Nu cred că există cooperare
internaţională suficientă
între muncitori. Sindicatele
sunt solidare cu angajaţii.
Aş propune schimburi
de experienţă la nivel
internaţional.”

Electricianmecanic

Yordan Stefanov
Yordan Stefanov este un bărbat în vârstă de 49 de ani. El
locuiește în orașul său natal, Kostenetz, aflat la 48 de km de Sofia.
Yordan lucrează în unitatea de mentenanță a Căilor Ferate
Bulgare, ca electrician/mecanic. Zilnic face naveta până în Sofia,
gratuit, cu o linie ferată specială - BDZ - a companiei pentru care
lucrează de 29 de ani.

Mariana Ionescu
Mariana Ionescu, are 31 de ani, este singură,
trăieşte în Berbeși, judeţul Vâlcea. Mariana locuieşte
într-o garsonieră de 32m², unde are toate facilităţile.
Deşi are studii liceale absolvite, lucrează ca personal
necalificat într-o firmă de curățenie. Nu a continuat
studiile pentru că nu a fost interesată, iar părinţii nu
puteau susţine material educaţia superioară. Pentru a
ajunge la serviciu, ea merge pe jos 15 minute, sediul
firmei nefiind foarte departe de locuinţă, dar serviciile
de curăţenie sunt prestate la diverse firme din oraş.
Ea și colegele ei merg pe jos către punctul de lucru
şi cară singure obiectele muncii (detergenţi, lavete,
produse de curăţenie). Remuneraţia lunară netă ajunge
la 800 de lei (181€).

Căile Ferate Bulgare (Balgarski Darzhavni Zheleznitsi – BDZ)
este o companie de stat, care oferă servicii feroviare la nivel
național și internațional, în principal prin folosirea propriilor
locomotive, vagoane sau a altor utilaje feroviare. La începutul
anului 2002, autoritățile bulgare au divizat compania, punând
capăt monopolului BDZ. Unul din servicii se ocupă acum de
managementul infrastructurii feroviare naționale, iar celălalt
operează transportul feroviar (BDZ EAD).
Yordan a absolvit școala de calificare din Sofia, specializat pe
mentenanță feroviară, urmând în total 13,5 ani în sistemul
educational. El trăiește într-un apartament de 74 m², cu trei
camere și o bucătărie. Locuiește împreună cu soția și cei doi
copii adulți. Copiii lucrează, având propriile salarii.
Venitul principal este constituit din salariile membrilor familiei,
însumând 1200 BGN/ 615 de Euro. Acesta este suficient, după
estimările sale, pentru a acoperi nevoile de bază, fără alte
achiziții, dar este dificil să economisească bani pentru activități
culturale, evenimente, călătorii sau concedii.
Yordan Stefanov este lider sindical în sectorul companiei de
mentenanță a vagoanelor BDZ. Organizația sindicală este afiliată
Federației Lucrătorilor Căilor Ferate și CITUB (Confederation of
the Independent Trade Unions din Bulgaria).

În România venitul sub 105€/lună este considerat
pragul de sărăcie. Mariana trăieşte în condiţii apropiate
de pragul naţional de sărăcie.

CITUB, înființată în anul 1990, este cea mai mare organizație
sindicală din Bulgaria și reprezintă interesele a peste 190.000 de
lucrători și angajați bulgari. CITUB este afiliată cu ETUC și ITUC
încă din 1995. CITUB are 27 de Consilii Regionale pe tot teritoriul
țării, fiind aflilată cu 35 de federații, sindicate și patru organizații
sindicale independente (antreprenori, actori, fermieri etc).

Condiţiile de muncă sunt grele (lucrul la înălţime, în
spaţii deschise, cu multe substanţe chimice), cu pauze
destul de scurte, iar pauza de masă se ia cu rândul între
colegi, astfel încât să nu se întrerupă lucrul.

Yordan spune că solidaritatea internațională a avut un impact
major în numeroase convenții internaționale din sectorul
feroviar. A reușit să ofere angajaților transport feroviar gratuit, o
dată pe an în străinătate și călătorii nelimitate la nivel național.

Mariana povesteşte că este destul de des agresată
verbal de superiori, dar şi colegii între ei au împrumutat
acest obicei.

Înainte, organizația sindicală era membră ITF (Federația
Transportului Internațional), de la care lucrătorii au primit multe
scrisori de suport și solidaritate. După greva BDZ din 2011,
cooperarea cu ei se realizează doar la nivel administrativ.
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“Cooperarea internațională
a sindicatelor ar putea fi
mai eficientă dacă ar exista
bunăvoință din partea
structurilor sindicale
internaționale. “

SpANIAFERMIER

”În perioada de vârf și
în cea a recoltei, trebuie
să lucrăm peste 18 ore
zilnic”

Aziza Bouchareb
Aziza Bouchareb are 27 de ani și s-a născut în Sidi Jaber, Maroc. A
emigrat în Spania împreună cu familia ei pentru a-și găsi un loc de
muncă mai bun.
În Maroc a urmat școala timp de 10 ani și a absolvit liceul. Lucrează încă
de la 19 ani pentru SAT New England Growers, o companie en-gross de
fructe și legume.
Aici are un loc de muncă stabil, cu contract, ca lucrător sezonier, pe
care scrie că muncește 40 de ore pe săptămână. Deseori, însă, depășește
programul, dar orele suplimentare nu îi sunt plătite. Timpul liber este
direct proporțional cu volumul de lucru. În perioada sezonului de vârf
și în cea a recoltei, se lucrează peste 18 ore pe zi. Lucrătorii sunt nevoiți
să reducă din timpul de pauză și chiar să muncească în weekend sau
pe timpul nopții. Condițiile de muncă sunt aspre. Aziza trebuie să
ridice cutii grele, deși acest gen de activitate revine bărbaților, deși este
singura femeie din companie. Dacă atrage atenția asupra acestui lucru,
supervizorii îi spun că acesta este planul de muncă și trebuie să fie
capabilă să îl îndeplinească.
Oamenii nu au voie să socializeze și, deseori, sunt forțați să lucreze mai
repede. Din fericire, nu au fost înregistrate cazuri de violență, totuși,
atmosfera este tensionată.
Aziza locuiește împreună cu soțul ei într-un apartament de 80m², cu trei
camere, în Pueblo Blanco, Almeria. Acest sat are 500 de locuitori și este
așezat în vecinătatea orașului San Isidor De Nijar, regiune caracterizată
de producția ambalată a legumelor și de prezența multor muncitori
migranți. Locul de muncă este în Venta del Pobre. Drumul de la ea de
acasă până acolo durează aproximativ o jumătate de oră. Câteodată
trebuie să ajungă la muncă de două ori pe zi, depinde de câte ori este
nevoie de ea.
Chiria apartamentului este de 350€ , la care se adaugă 50€ electricitatea
și încă 50 € apa caldă. Este o situație dificilă, deoarece Aziza câștigă
750€, iar soțul ei este șomer. Salariul îl primește la sfârșitul lunii, fără
bonus pentru orele suplimentare, deși contractul colectiv îi garantează
dreptul la acest lucru.
Aziza este membră în Sindicatul SOC-SAT. Acest sindicat reprezintă
fermierii din Andaluzia, iar de doi ani și alte două sectoare adiționale
(sănătate și educație). Compania are și un comitet al lucrătorilor, dar
acesta e slăbit din cauza represaliilor.
Aziza își dorește să aibă un loc de muncă mai bun, cu un salariu decent.
Însă pe timp de criză este greu să găsești un loc de muncă, mai ales ca
muncitor migrant. Așa că supraviețuiește doar din salariul ei mic.
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PRODUCȚielegume

Hermine Schellenhuber
Hermine Schellenhuber este o femeie de 33 de ani,
care trăiește în Hinzenbach, Austria. Acest sat are
1990 de locuitori și este situat doar la 20 de kilometri
de orașul ei natal.
Hermine a studiat timp de 12 ani, finalizându-și
studiile cu o calificare la o școală profesională. Acum,
Hermine lucrează la Efko Frischfrucht & Delikatessen
GmbH, o companie care este la doar 150 de metri de
locuința sa.
Firma produce castraveți murați, salate gourmet și
legume proaspete. Hermine este în sectorul producție
și câștigă 1370 de euro pentru cele 38,5 ore lucrate
săptămânal.
Orele suplimentare îi sunt plătite separat și întotdeauna
beneficiază de 15 ore considerate timp recreațional.
Efko Eferding are 210 angajați în filiala austriacă și alți
525 în cadrul grupului internațional reprezentat de
Germania (Efko-Passau), Cehia (Efko-Veseli) și Polonia
(Efko-Chorzów).
Hermine locuiește într-un apartament de 90 de m²,
împreună cu băiatul ei de 14 ani. Adițional salariului,
ea mai primește și alocația copilului. Astfel, nivelul de
trai este bun și ea este mulțumită.
În companie există consiliul lucrătorilor, în care
Hermine este membru. Efko este companie cu
răspundere limitată, iar cooperarea între patroni și
lucrători este bună.
Situația de lucru pentru angajații Efko este favorabilă.
Lucrătorii pot să își continue studiile, fie că sunt pentru
calificare, fie că sunt personale. Angajații și supervizorii
convin asupra cursurilor, având posibilitatea să vină
cu noi propuneri.
În companie este prezent un doctor, care evaluează
frecvent starea de sănătate a angajaților. Oferta de
prețuri pentru vaccinare este accesibilă, iar angajații
iși pot trata problemele de sănătate.

“Îmi place slujba mea, lucrul
în echipă și munca variată.
Ficare zi e o provocare”

Lucrătorii sunt reprezentați de Sindicatul ProGe (care
reprezintă și lucrătorii din industria metalurgică,
textilă, alimentară și chimică - cu 250.000 de membri
în Austria) care face parte din IndustriALL.
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“Am desfășurat, de asemenea,
programe de formare cu
sindicate din Spania. Am aflat
despre situația oamenilor de
acolo, deloc bună, în special
pentru femei...”

Barbara Kopytkiewicz
Barbara Kopytkiewicz are 65 de ani și este președintele
consiliului sindical al Minei de Sare din Wieliczka (sudul
Poloniei), orașul ei natal. Compania producea și sare, dar în
prezent este mai mult un obiectiv turistic. Ea lucrează acolo
de 40 de ani. Programul său este de 40 de ore pe săptămână,
opt ore pe zi, timp de cinci zile lucrătoare. Este mulțumită
de condițiile de muncă și spune că atmosfera de lucru este
excelentă.
Locuiește împreună cu soțul ei într-o casă de 160 de m²,
proprietate ce aparținea, înainte să o cumpere, minei de sare.
Au doi copii adulți și sunt mulțumiți de situația lor. Venitul net
al celor doi soți este de 1936 € .
Fără taxe și asigurări sociale, venitul individual net este de
1089 €, care înseamnă 350% din salariul minim pe economie.
În plus, Barbara primește și pensia, deoarece are 65 de ani.
Barbara are o educație tehnică secundară, dar a urmat și alte
cursuri și programe de formare profesională. La început a
lucrat ca supervizor în departamentul de investiții al minei de
sare, dar de 25 de ani lucrează pentru sindicatul OPZZ, Alianța
Sindicatului Polonia, unul din cele două mari sindicate din
Polonia.
Munca sa constă în rezolvarea problemelor cu care se
confruntă angajații, cum ar fi disponibilizările, lupta pentru
privilegiile minerilor, pe care statul vrea să le elimine, discuții
la nivel înalt. Situația femeilor în cadrul companiei este destul
de bună și nu au fost înregistrate probleme; oricum, numărul
femeilor nu este mare în acest sector.
Situația sindicatului este foarte bună, însă acum câțiva ani,
când era alt președinte la conducerea companiei, sindicatele
nu erau acceptate în cadrul companiei, iar membrii de
sindicat, aveau dificultăți la locul de muncă.

ServiciiclienȚI

Joanna Gług
Joanna Gług are 36 de ani și locuiește în Bytom, un mic orășel din
sudul Poloniei.
Orașul său natal este situat în nordul Poloniei, în Inowrocław, la
aproximativ 500 de kilometri de locul în care trăiește și lucrează în
prezent.
A terminat școala primară (opt ani) și o școală profesională (trei ani) cu
specializare în comerț.
Locuiește la 300 de metri de locul de muncă, deci foarte aproape,
într-un apartament de 34 m², cu două camere, împreună cu soțul și cei
doi copii de 11, respectiv patru ani.
Joanna lucrează cu contract stabil, pe perioadă nedeterminată, ca toți
angajații companiei. Venitul său lunar net ajunge până la 1200 PLN
(281 €) adică 100% din salariul minim pe economie. În magazinele
Tesco, salariile diferă de la regiune la regiune. În orașele mari, angajații
primesc mai mulți bani pentru aceeași muncă.
Joanna lucrează la ghișeul pentru clienți al companiei Tesco. ”Nu sunt
destui angajați!”. Lucrătorii au dublă responsabilitate, atât la stand cât și
la casă.
Conducerea devine nervoasă atunci când clienții pleacă din magazine
din cauza cozilor. Când trebuie să vină un audit, toate locurile de la
case sunt ocupate.
Pe tura de noapte, conducerea oprește lumina în anumite zone, făcând
munca angajaților și mai grea. Se pune foarte multă presiune asupra
lucrătorilor. Volumul de lucru este atât de mare, încât, de multe ori,
trebuie să se stea peste program.
Angajaților le este teamă că dacă nu își termină treaba, așa cum le-a
spus managerul, vor exista consecințe.

Conform Codului Muncii național, asigurarea de sănătate
trebuie să fie acoperită, iar membrii de sindicat mai primesc
câteva asigurări adiționale.

Joanna este președintele sindicatului Solidaritatea din sectorul ei.
Acesta cuprinde 130 de membri care lucrează în magazin. Solidaritatea
este unul din cele două mari sindicate din Polonia, ce reprezintă
lucrătorii din diferite sectoare, fiind totodată și membru ETUC.

”Cooperarea internațională este foarte importantă. Ne permite să ne
comparăm problemele. Noi colaborăm cu sindicate din Spania, Franța
și Belgia. Trebuie să fim la curent cu tot ce se întâmplă la nivel global.
Criza nu ne-a afectat, însă nu suntem departe de o firmă de stat. Am
desfășurat, de asemenea, programe de training cu sindicate din Spania
și am putut afla mai multe despre situația oamenilor de acolo, deloc
bună, în special pentru femei...”

”Eu cred că această cooperare internațională este o idee foarte bună.
Putem să facem ceva împreună. Am convingerea că lucrătorii Tesco
din Marea Britanie au condiții mai bune de muncă decât noi. Putem
măcar să ne povestim experiențele. Poate așa și reprezentanții Tesco
din Polonia vor vedea că avem, de fapt, o putere foarte mare, dacă
rămânem uniți împotriva lor.”
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“Tesco cheltuie foarte
mulți bani pe promovare
și reclame TV, dar în
realitate reducerile de
preț sunt foarte foarte
mici. De ce nu investesc
toți acești bani pentru a
ne mări salariile?”

SectorulPrivat

Anonim
“Solidaritatea internațională
la nivel sindical poate fi cu
siguranță folositoare, mai
ales când vine vorba de
îmbunătățirea condițiilor de
muncă.”

Ea este o femeie de 54 de ani, care trăiește în Sofia, capitala
Bulgariei, un oraș cu aproximativ 1,3 milioane de locuitori.
Femeia a copilărit într-un sătuc aflat la aproximativ 70 de km
de Sofia, dar după ce și-a terminat pregătirea vocațională în
capitală, s-a mutat aici. Pregătirea sa școlară a durat 12 ani și s-a
finalizat cu absolvirea școlii profesionale, după care a început să
lucreze pentru o companie de stat din Sofia, ulterior cumpărată
de o companie multinațională.
În toți acești ani a lucrat pentru aceeași companie, iar venitul său
se aproprie de valoarea medie a acestui sector, dar nu îl poate
spune din cauza regulilor de confidențialitate ale companiei.
Timpul de lucru este organizat în ture – 12 ore o tură, două zile
cu două.
Orele suplimentare sunt plătite și legislația națională este
respectată. Compania organizează programe de formare,
oferă asigurare de sănătate suplimentară, în afara asigurării. De
asemenea, angajații primesc câteva beneficii sociale negociate
prin acordul colectiv de muncă: vacanțe pentru orele de lucru
suplimentare; vacanțe suplimentare/zile libere pentru munca în
condiții periculoase.
Această persoană locuiește, împreună cu soțul și cei doi copii,
într-un apartament de 84 de m², cu trei camere, care are apă
caldă curentă și este dotat cu sistem de încălzire.
Veniturile lor nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile
facturilor de electricitate, încălzire, sau pentru alimente; nu există
nici un fel de posibilitate de a economisi pentru a-și cumpăra
haine noi. Este absurd să crezi că poate pune bani deoparte
pentru activități culturale sau alte evenimente, deoarece au de
plătit un credit bancar.
Persoana este lider de sindicat în compania în care lucrează.
Cooperarea dintre sindicat și conducere este bună. Ea consideră
că atmosfera de lucru este afectată de strestul asociat muncii.
Ca lider de sindicat ar vrea să schimbe salariul și atitudinea
lucrătorilor. Membrii de sindicat sunt afiliați respectivei federații
sindicale, care face parte din CITUB.
Sindicatul companiei a fost implicat activ în dialogul social
și a reușit să negocieze acordul colectiv de muncă. Deoarece
clauzele acordului sunt valide și pentru membrii non-sindicali,
această persoană crede că exact acest lucru este motivul
principal care demotivează oamenii să se afilieze unui sindicat.
În opinia sa, solidaritatea internațională la nivel sindical poate
contribui cu siguranță la îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Legat de salariu, ea nu poate face nimic, deoarece companiile
transnaționale respectă standardele de trai și legislația în vigoare
din țara respectivă.

procesareambalare

Silvija Jonaitiene
Silvija Jonaitiene are 45 de ani și trăiește într-un mic oraș,
Švenčionėliai, cu aproximativ 6162 locuitori. Silvija lucrează la o
companie de procesare și congelare a fructelor de pădure.
Silvija este divorțată și are doi copiii – o fată și un băiat care
s-au mutat în oraș ca să își continue studiile. La fiecare sfârșit de
săptămână, copiii se întorc acasă. Ea trăiește împreună cu ei într-o
casă de 80m² cu grădină. Silvija crește acolo un porc, o vacă și un
vițel. Casa este racordată la apă caldă și rece, potabilă. Vara, Silvija
cultivă fructe și legume, dezvoltându-și, cu timpul, un sistem de
alimentație sustenabil tot anul. Totodată, își asigură necesarul de
brânză, lapte și smântână.
Acesta e al 13-lea sezon în care lucrează pentru companie. Sunt
peste 90 de angajați, majoritatea femei. Compania a fost înființată
acum 20 de ani. Produsele sunt împachetate și exportate peste tot
în lume – Canada, Germania, Franța, Italia. Sunt vânzări în Europa
de vest, țările Scandinavie și în țările asiatice.
Aproximativ 30% din produsele crude sunt cumpărate din Lituania;
restul produselor ecologice sunt importate din Rusia, Belarus
și Ucraina. Fructele și legumele sunt mai întâi criogenate, apoi
împachetate după cerințele specifice ale clienților.
Silvija se ocupă de ciupercile înghețate, petrecându-și un total de 40
de ore pe săpămână în interiorul unui congelator, unde sunt maxim
+8°C. Nu este mulțumită de locul ei de muncă, însă este fericită că
nu lucrează în congelatorul pentru mure – acolo colegii ei stau în
temperaturi de -3°C.
Ea câștigă salariul minim pe economie, adică 10003 LTL (290 €).
Și-ar schimba și mâine locul de muncă, dar nu există prea multe alte
opțiuni în zona rurală.
La nivelul companiei nu au sindicat sau o structură similară. Există
câteva femei active, cunoscute sub numele de ”Sindicalistele Locale”,
care adresează constant diferite probleme angajatorului și care au
obținut chiar o victorie importantă: acum ziua de lucru nu mai
depășește opt ore. Pe perioada verii, lucrează și sâmbăta, dar totalul
orelor de muncă nu depășește cele 40 de ore. Fiecare lucrător are
o pauză scurtă de 15 minute la fiecare două ore lucrate și o pauză
de prânz de o oră. Acest lucru reprezintă o altă mare realizare a
”Sindicalistelor Locale”.
Toți angajații câștigă minimul pe economie, dar marea problemă
o reprezintă condițiile aspre de muncă. ”Plângerile despre durerile
articulare de la umiditate și frig, sunt cele mai comune”. Din nefericire,
nimeni nu a reușit să obțină până acum un program mai scurt de
muncă sau compensații, iar competitivitatea datorată șomajului
nu este o scuză. Compania nu oferă servicii medicale sau de
consultanță legală.
Orice lucrător nemulțumit este liber să plece din companie.

024

025

“Condițiile de muncă sunt
aspre.Plângerile despre
durerile articulare, de la
umiditate și frig, sunt cele
mai comune”

“Principala mea
activitate constă
în a monitoriza
cele 16 camere
de luat vederi.”

AGENTdePAZĂ

SectorulMEDiCAL

Mindaugas Volochovičius
Mindaugas are 33 de ani, e căsătorit și are șase copii – trei fete și trei băieți. Locuiește
la doar o stație distanță de Vilnius, într-un apartament social, cu două camere de 51m².
Soția lui studiază, iar el este în al treilea an de concediu de paternitate. Are 35% dizabilitate.
A primit acest apartament după o perioadă lungă de așteptare. Are apă caldă curentă,
toaletă, baie, iar chiria este de 133 LTL, fără a lua în calcul utilitățile. Familia plătește în jur
de 600-700 LTL pe timp de iarnă. Nu primesc nici un fel de compensații deoarece câștigă
mai mult decât salariul minim pe economie. Doi dintre copii merg la centrul de zi, unde
Mindaugas a cunoscut-o pe soția lui.
Mindaugas lucrează ca paznic pentru un centru comercial încă din 2008. Tura lui începe
mai devreme de ora 07:00. Trebuie să deschidă centrul comercial, să verifice lucrătorii și
să controleze sistemul de securitate din clădire, urmărind monitoarele și să controleze
din nou lucrătorii seara.
Câștigă salariul minim pe lună, adică de 1000 LTL (290 €). Programul este de trei zile
consecutive, cu trei zile libere. O zi obișnuită de muncă durează mai mult de 15 ore.
Principala responsabilitate este de a monitoriza 16 camere video, deoarece furturile sunt
frecvente în centrul comercial. Majoritatea clienților au sigur o problemă cu drogurile sau
cu alcoolul.
Condițiile de muncă sunt foarte severe. Cel mai dificil este să reziști presiunilor conducerii,
mai ales în zonele în care există o rată ridicată a infracționalității sau clienți care pun
probleme.
Nu există sindicate sau alt gen de suport similar. Fiecare mică neînțelegere se finalizează
prin concediere. ”Nu este nimeni fericit. Pot vedea fluxul constant de noi colegi.” Înainte să
plece în concediul de paternitate, conducerea i-a tăiat din salariu, iar acum câștigă mai
puțin decât alocația parentală. Nu i-a fost oferit nici un curs special de către angajator,
Mindaguas a fost norocos să aibă ceva experiență în domeniu.
Între timp, el își caută un alt loc de muncă, dar toți cer acum un CV, iar acest lucru este
problematic deoarece nu poate să își controleze mâna dreaptă și nu poate scrie.
JSC “Norfos mažmena” s-a înființat în 1997, dezvoltându-și rapid lanțul de retail din Lituania.
Compania și-a deschis primul magazin în Vilnius în 1997. 43 de magazine au fost deschise
în perioada 2000-2002. La finele anului 2012, 132 de centre conduse de ”Norfa” erau
deschise pe tot teritoriul Lituaniei. Oficialitățile afirmau că ”Norfa Mažmena” a angajat
3309 persoane. Compania are un sistem flexibil de remunerație. Salariul angajatului este
direct proporțional cu rezultatele și realizările individuale.
Mindaugas este părintelele a șase copii. Doi dintre ei merg la programe after-school
în grădinița non-guvernamentală ”Nendre”, care ajută familiile sau persoanele aflate în
dificultate.
Părinții copiilor care merg la ”Nendre” primesc, de asemenea, ajutor în dezvoltarea
strategiilor de evitare a excluziunii sociale, promovând bunăstarea copiilor.

Liudmila
Liudmila este din Rusia, are 57 de ani și trăiește în Velikie Luki.
Orașul are aproximativ 100.000 de locuitori și este situat în
apropierea graniței cu Belarus și Letonia. Moscova și Sankt
Petersburg sunt la 470, respectiv 480 de kilometri distanță, dar, la
scara teritoriului rusesc, putem spune că sunt relativ aproape.
Liudmila lucrează ca asistentă medicală șefă într-o grădiniță și
primește, de asemenea, pensie separată de la locul de muncă
anterior. Vârsta de pensionare în Rusia este de 55 de ani pentru
femei și 60 de ani pentru bărbați.
Cu cele două venituri cumulate, Liudmila câștigă 420€, sumă
decentă pentru un loc de muncă la stat, în provincie. De fapt,
este mai mult decât salariul mediu din regiunea Pskov (383€).
Mai mult decât atât, moneda națională rusească s-a depreciat în
ultimele opt luni, cu aproximativ 25%. Asta înseamnă că Liudmila
câștiga înainte 525€ – un salariu mai mult decât decent pentru o
persoană.
Liudmila este văduvă și trăiește singură într-un apartament din
oraș. Toată experiența sa, din domeniul medical, ca asistentă.
Aceasta a ajutat-o pe Liudmila ca, înainte de a se pensiona, și
să activeze ca asistentă șefă într-un spital din oraș. În prezent,
Liudmila este mulțumită de mediul de lucru și de colegi. Munca
sa îi oferă independență financiară și îi conferă o viață decentă.
Ca majoritatea angajaților la stat, este membru al Federației
Sindicale Independente a Rusiei – singurul sindicat din Rusia
care este succesor celui din URSS. Liudmila este de părere că
principala activitate a unui sindicat constă în organizarea timpului
recreațional al angajaților, adică să asigure excursii gratuite sau la
prețuri reduse sau alte vizite turistice, de care ea profită din plin,
călătorind cu alți membri sindicali, cel puțin de două ori pe an.

Mindaugas este unul din cei mai activi părinți din programele desfășurate în ”Nendre”, el
fiind convins că toți copiii lui vor merge la acest centru de zi, indiferent de distanța pe
care trebuie să o parcurgă.
”Nendre” oferă copiilor educație non-formală, dar și consiliere și suport pentru părinți. La
”Nendre” sunt 30 de preșcolari (între trei și șase ani) și 25 de copii aflați la școala (șase-18
ani) ,care, de multe ori, fac parte dintr-o minoritate etnică din Lituania (poloneză, rusă,
belarusă, romani).
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“Sindicatele trebuie să
organizeze mai multe
perioade de recreere
pentru lucrători”

ManagerMagazin

Maria das Graças da Silva Reis
Maria das Graças da Silva Reis are 35 de ani, e căsătorită, are doi copii
și lucrează de când se știe în comerț. Ea a trebuit să abandoneze școala
de tânără și să își găsească un loc de muncă pentru a-și putea întreține
familia.
După câțiva ani, s-a afiliat sindicatului ce o reprezintă și acum. Are un
plan de asigurare de sănătate și pe de altă parte: ”Cu ajutorul sindicatului,
am putut să îmi reiau studiile”. Sindicatul are un parteneriat cu diferite
școli private care oferă reduceri membrilor afiliați. Cu acest ajutor, ea
a reușit să-și continue studiile și să termine dreptul, iar acum visează la
o viață mai bună.
Astăzi, Graça este manager la magazinul de modă Women’s Executive.
Ea lucrează în aceeași companie de 13 ani și a început ca asistent
general, apoi a avansat la postul de vânzătoare, iar astăzi, are cea mai
bună slujbă din magazin; dar toate acestea cu foarte mult efort.
Ea spune că a lucra pentru populația din São Paulo este o mare
provocare.
Transportul public lasă de dorit, autobuzele și tramvaiele sunt
aglomerate, se blochează în trafic. ”Stăm ca într-o conservă; unii lipiți
de alții”. Și ea trebuie să arate bine atunci când ajunge la muncă, pentru
a întâmpina clienții. Salariul este în jur de 600 $, dar nu îi ajunge ca să
îndeplinească cerințele estetice care îi sunt pretinse ca manager.
Spune că venitul ei și al soțului sunt insuficiente pentru a achita studiile
fiului cel mare, așa că băiatul trebuie să lucreze ca să poată termina, de
asemenea, dreptul.
Ea se plânge de timpul puțin ce îi rămâne după ce își termină tura.
Programul de lucru este de 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi, iar liberă
este doar duminica. Ziua liberă și-o petrece cu familia, rezolvând
probleme personale, dar trebuie să facă în așa fel încât să aibă timp
pentru curățenie și cumpărături pentru casă, spălat haine etc.
În ciuda obstacolelor zilnice, Graça vrea să-și îndeplinească visul: să
devină Șerif Federal în Poliție. ”Vreau să lupt împotriva corupției la nivel înalt,
deoarece cred că noi cetățenii suntem afectați cel mai mult din cauza aceasta.”

”Dacă l-aș pune
pe șeful meu
într-un autobuz,
pentru o singură
zi, nu ar suporta”

”Trebuie să ne îmbunătățim calitatea vieții, să reducem orele de muncă și să ne
asigurăm că taxele pe care noi le plătim sunt redistribuite în sectoarele de sănătate
și educație.”
Pentru a ne face o imagine a discrepanței dintre cei bogați și clasa
muncitoare ea spune: ”Dacă l-aș pune pe șeful meu într-un autobuz, pentru o
singură zi, nu ar suporta”.

028

ServiciisALUBRITATE

Carlos Nério Barbosa
Carlos Nério Barbosa are 36 de ani, este căsătorit și are doi copii, un băiat
de 14 ani și o fată de cinci ani.
Trăiește în cartierul Taipas (Sao Paulo-nord) și lucrează tot acolo. Slujba sa
constă în colectarea gunoiului cu camionul, de pe străzile din Sao Paulo.
Chiar dacă locuiește cam în aceeași zonă unde lucrează, trebuie să meargă
cu mașina până la locul de muncă, deoarece nu este chiar așa aproape,
iar transportul public nu este o alternativă bună. Spune că, în ciuda unor
inconveniente, preferă să lucreze pe stradă, în aer liber. Oamenii deja îl
cunosc și îl salută de fiecare dată când îl văd, deoarece a creat o relație bună
cu comunitatea în care trăiește.
În ruta zilnică trece pe lângă o școală și toți copiii se bucură când văd
camionul că se apropie. ”Copiii strigă după mine: uiteee a venit colectorul!!” ...este
o bucurie, o plăcere pentru noi”.
Chiar dacă are posibilitatea să lucreze în aer liber, acest lucru aduce și multe
dificultăți, precum statul în soarele arzător, care îl obosește foarte tare. Sunt,
de asemenea, probleme de sănătate și riscuri în munca pe care o practică.
Carlos a povestit multe despre accidentele care au loc, de obicei, în meseria
de colector. Spre exemplu, atunci când ridică coșul și se taie în cioburile
care nu sunt ambalate corespunzător. Sau atunci când trebuie să ridice saci
foarte grei. Din această cauză trebuie să își ia constant zile libere, să își poată
trata rănile sau să își odihnească puțin coloana vertebrală.
De asemenea, se expune și altor obstacole minore, cum ar fi lipsa toaletelor
sau lipsa unui loc corespunzător unde ar putea să își încălzească mâncarea.
„Acest lucru este complicat. Câteodată, suntem nevoiți să ne facem nevoile în locul
unde punem și gunoiul. Ne acoperim cu o bucată de plastic, ca să nu ne poată vedea
nimeni.”
Carlos vorbește numai de bine despre sindicatul care îi reprezintă filiala
(SIEMACO), deoarece pentru el este un partener grozav în lupta pentru
îmbunătățirea situației lucrătorilor din filiala lui. ”Înainte obișnuiam să plecăm
în concediu fără bonuri de masă, dar am rugat sindicatul să se lupte pentru
drepturile nostre, și astăzi le avem, însă nu beneficiem de altfel de bonusuri”.
Lucrătorii din compania lui Carlos merg pe jos, conform spuselor lui, cel
puțin 35 – 40 de kilometri zilnic.
Întrebat dacă ar putea exista vreo schimbare în acest sens, el a răspuns că:
”Se poate reduce numărul sectoarelor în care muncim, astfel putem să mergem mai
puțin pe jos și să ajungem mai devreme acasă”.
Carlos așteaptă o ocazie să își îmbunătățească viața, dar programul său de
lucru face imposibilă finalizarea studiilor. Cu toate acestea, nu se plânge,
deoarece salariul, care ajunge în jur de 500 $, plus bonusurile pentru orele
suplimentare, înseamnă enorm pentru el. Își permite să ofere ce e mai bun
pentru copiii lui și educația lor și să ducă împreună cu ei o viață decentă.
”Când ajung acasă, chiar dacă sunt obosit, găsesc puțin timp și pentru copiii mei. Ne
jucăm, discutăm. E grozav!”.
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“Câteodată, suntem
nevoiți să ne facem
nevoile în locul
unde punem și
gunoiul”
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COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

CNS – ”Cartel Alfa” și Patronato ACLI

Mobilizarea milioanelor de consumatori europeni
după colapsul fabricilor de textile din BANGLADESH
În 16 Mai, 2013, a avut loc un eveniment revoluționar. Peste 50 de firme producătoare de îmbrăcăminte s-au hotărât să semneze și să
implementeze Acordul pentru Siguranța Clădirilor în Bangladesh. Acordul, care înglobează peste 1.000 de fabrici textile, a fost dezvoltat
de reprezentanți internaționali și locali ai sindicatelor și organizațiilor non-guvernamentale (precum Clean Clothes Campaing). De
asemenea, Organizația Internațională a Muncii are propriii reprezentanți în Comitetul Executiv. În mai puțin de trei săptămâni după
colapsul clădirii Rana Plaza, în care peste 1130 de persoane și-au pierdut viața, milioane de cetățeni din toate colțurile lumii și-au
exprimat opoziția radicală pentru condițiile extreme și periculoase în care cele mai cunoscute branduri de îmbrăcăminte din lume își
au produs bunurile.
Toți au semnat petiția – lansată de Campania Clean Clothes – care era adresată giganților din zona producției de articole vestimentare.
Organizațiile și sindicatele precum IndustriALL, United Students Against Sweatshops, War on Want, People and Planet, Sum Of Us,
Change and Avaaz au strâns simultan semnături. Tragedia de la Rana Plaza este cel mai mare dezastru mondial din istoria industriei
textile. Cu toate acestea, dezastrul a fost precedat de o serie de incendii și accidente minore, în diferite fabrici din Bangladesh. Încă din
2005, mai mult de 1.700 de persoane și-au pierdut viața în fabricile producătoare de textile din Bangladesh.
OBIECTIVE
Pentru a-și împlini scopul instituțional, Patronato ACLI a identificat ca și colaborator în România, Confederația Națională
Sindicală ”Cartel ALFA”, organizație recunoscută în mod legal.
Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA” a fost înființată în 1990, cu scopul reprezentării reale și autentice a lucrătorilor
din România. CNS ”Cartel ALFA” a contribuit la transformarea mișcării sindicaliste din România, cu sindicaliști experimentați,
care își pot exprima liber părerea personală, dar reprezintă și interesul lucrătorilor.
Valorile creștine de dreptate, solidaritate pentru semeni, oferă căi de soluționare a problemelor sociale curente. În
programul lansat de CNS ”Cartel ALFA”, aceste valori sunt transformate în trei mari obiective: solidaritate, participare și
sustenabilitate. Solidaritatea nu ține cont de gen, vârstă, rasă, nivel de educație sau statut social. Solidaritatea merge mai
departe de țară, până în străinătate.
CNS ”Cartel ALFA” dorește să construiască o societate în care cetățenii participă activ în activitățile de lucru și cele sociale.

Pe lângă colectarea semnăturilor, activiști din toată lumea au organizat un număr de evenimente și acțiuni stradale, cu scopul convingerii
brandurilor cunoscute să asigure siguranța în fabrici și să ofere compensații victimelor și familiilor acestora. Aceste acțiuni de solidaritate
au luat diferite forme, de la funeralii simbolice, pichetări, până la amplasarea lumânărilor în fața magazinelor deținute de brandurile
implicate în producția din Bangladesh, împreună cu multe alte demonstrații pașnice. Ca urmare, multe branduri au acceptat să semneze
Acordul pentru Siguranța Clădirilor în Bangladesh, însă când vine vorba de oferirea compensațiilor, doar cinci branduri, inclusiv
irlandezii de la Primark, au luat atitudine. Cu toate acestea, aceste compensații sunt cruciale pentru victime: multe dintre femeile care
lucrau în fabrici suferă acum de o formă de handicap: și-au pierdut brațele, picioarele, și le-a fost fracturată coloana vertebrală, unele
dintre ele fiind incapabile să mai lucreze vreodată.
Tragedia de la Rana Plaza a avut un ecou puternic în Polonia, din cauza etichetelor brandului Cropp care au fost găsite în scrumul
clădirii prăbușite. Patronii brandurilor Cropp, Reserved, House, MOHITO și Sinsay – LPP sunt cei mai mari deținători de outlet-uri din
Polonia, iar produsele lor sunt vândute în 12 țări din Europa Centrală și de Est. Acțiunile deținute de ei au înregistrat cote record la Bursa
din Varșovia. Prin stabilirea producției în Asia, cu precărere în China și Bangladesh, LPP dublează strategia profitabilă pentru a-și păstra
competitivitatea pe piața giganților din industria producătoare de articole sportive. Însă, spre deosebire de concurenții din Vest, nu iau
măsuri cu vizibilitate când vine vorba de responsabilitatea manifestată față de lucrătorii din lanțurile lor de producție.
Când s-a aflat de implicarea brandului Cropp în tragedia din Bangladesh, filialele poloneze ale rețelei internaționale Clean Clothes, care
include Rețeaua Verde Poloneză, Coaliția Karat și Organizația Umanitară Poloneză, au început să ia măsuri. Mai mult de 2000 de oameni
au făcut un apel urgent către președintele LPP, cerându-i să semneze Acordul pentru Siguranța Clădirilor în Bangladesh și să le plătească
muncitorilor compensațiile datorate. Cu toate acestea, grupul LPP a decis să nu facă nici un fel de demers pentru a îmbunătăți situația
lucrătorilor din Bangladesh. Aproximativ 5% din textilele LPP sunt produse în Bangladesh.
Care sunt obligațiile principale ale acordului?
auditări independente în fabrici, efectuate de specialiști calificați;
publicarea rapoartelor de inspecție;
repararea și renovarea clădirilor finanțată de branduri sau de patronii fabricilor (dar fără a afecta condițiile angajaților, fără a tăia
din beneficii sau fără a închide zone din fabrică);
participarea membrilor sindicali și a altor reprezentanți ai lucrătorilor în stabilirea obiectivelor Acordului.
Acordul este valabil timp de 5 ani. Deține, de asemenea, și ceva unic. Pe site-ul Campaniei Clean Clothes putem citi: ”Acordul pentru
Siguranța Clădirilor în Bangladesh are entitate legală. Secțiunea 5 al Acordului descrie explicit procesul de acordare al litigiilor, în
care rezultatul poate fi disputat la Curtea de Justiție. Această caracteristică este unică, deoarece inițiativele precedente care implicau
contabilitatea corporativă și drepturile muncii, erau, practic, angajamente voluntare”. Mai multe informații despre acord se pot găsi pe
site-ul Campaniei Clean Clothes.
Branduri implicate care refuză să semneze acordul:• LPP (Cropp, Reserved, House, MOHITO, Sinsay)• Wal-Mart • GAP
(Banana Republic, Old Navy) • The North Face • Foot Locker
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BENEFICIARI
Cetățenii și angajații români care, după o perioadă de timp în care au muncit în Italia, doresc acces la drepturile de
securitate socială.
În mod similar, CNS ”Cartel ALFA” poate ajuta Patronato ACLI în consultarea statutului acelor lucrători români, care sunt
deja stabiliți în Italia și au nevoie de certificare prin Patronato ACLI. Aceștia nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze personal
în țară.
ACTIVITĂȚI
• Patronato ACLI și CNS “Cartel ALFA” vor dezvolta un program de promovare și diseminare a informațiilor legate de
securitatea socială prin operaționalizarea acestor instituții;
• se va implementa un raport de schimb al serviciilor de date, pentru accesarea situației plătitorului de taxe, atât în
România cât și în Italia, pentru a reconstitui în mod veridic poziția acestuia;
• în cazul în care există o discordanță între certificatul de înregistrare, eliberat de CNPAS lucrătorului sau rezidentului
român din Italia și cel elibertat de Patronato ACLI, CNS ”Cartel ALFA”, după verificarea prealabilă, va putea oferi consultanță
legală, dacă are împuternicirea și acordul lucrătorului;
• stakeholderii se angajează să ofere materiale informative, realizate în ambele limbi (română și italiană), să expună și să
distribuie condițiile de îndeplinire și activare a acestor servicii.
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SPANIAROMÂNIA

ROMâNIABulgaria
”Cartel Alfa” și Confederația Sindicatelor Independente din Bulgaria

CNS – ”Cartel ALFA” și FEDROM Spania

Pe 20 Aprilie 2012, la Madrid, a fost semnat Acordul între Confederația Națională a Sindicatelor ”Cartel ALFA”, stabilită în
București, Splaiul Independenței, nr.202A, reprezentată de dl. președinte Bogdan Iuliu HOSSU,
și FEDROM (Federația Asociațiilor de Români din Spania) o organizație non-guvernamentală, stabilită în Madrid, Str.
Wad Ras, cod poștal 2833, reprezentată de dl. președinte Miguel Fonda Ștefănescu.
FEDROM este o organizație non-guvernamentală (ONG) înființată cu scopul de a apăra imaginea comunităților de
români din Spania, cu rol de integrare, mediere, informare și coordonare a activităților întreprinse de această comunitate.
Confederația Națională a Sindicatelor ”Cartel ALFA” este un sindicat reprezentativ pentru lucrătorii dintr-o multitudine
de sectoare din România, dar și pentru românii de peste hotare.

Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” și Confederația Sindicatelor Independente din Bulgaria au pus bazele
unei cooperări interregionale. Scopul este acela al creării unor servicii în sectorul legal comun transregional, ce includ
consultanță de specialitate, pentru sprijinirea lucrătorilor din România și Bulgaria și pentru a înființa centre de consilii și
consultanță interregională ce oferă informații logistice în ambele țări.
Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” și Confederația Sindicatelor Independente din Bulgaria consideră acest
parteneriat avantajos, deoarece leagă munca și angajarea, ambele la nivel regional, național și social.
Consultanții acestor centre vor oferi consiliere de specialitate și consultanță asupra drepturilor și îndatoririlor angajaților
care trăiesc într-o țară, dar lucrează în alta, iar principalele obiective sunt:
- de a informa, ghida și oferi sfaturi potențialilor lucrători mobili despre ce înseamnă să trăiești și să lucrezi în
spațiul economic European;
- oferirea de asistență angajatorilor care doresc să recruteze lucrători din alte țări;
- oferirea de consultanță și asistență lucrătorilor și angajatorilor din regiunile învecinate.
ACTIVITĂȚI VIITOARE:
- stabilirea unei rețele, în ambele zone, de consilieri calificați care pot oferi informații și consultanță asupra
legislației muncii, a condițiilor de trai, asupra oportunităților de angajare din regiunile învecinate;
- organizarea de seminarii informative pentru șomeri și muncitori;
- alcătuirea de documente informative pe tematica lucrătorilor de frontieră (beneficiile asigurărilor sociale,
sistemul de taxe, legislația muncii, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, condițiile de trai etc.);
- examinarea cerințelor de formare (în paralel) și îmbunătățirea accesului la formarea regională;
- colectarea și analizarea datelor de pe piață, prin filtrarea mișcării lucrătorilor transfrontalieri, împreună cu
obstacolele mobile. La sediul organizațiilor partenere vor fi disponibile copii ale documentelor și studiilor efectuate, alături
de alte informații folositoare.

ACORDUL DE COLABORARE
Obiectivul acestui acord de colaborare este de a oferi asistență comunităților de români din Spania și de a implementa,
în general, proiecte sociale comune cu cele desfășurate în România, de a proteja cetățenii români și de a îmbunătăți
condițiile de trai, pe cele sociale și culturale.
DURATA ACORDULUI DE COLABORARE
Acest Acord de colaborare intră în vigoare odată cu semnătura părților contractante și se desfășoară pe o perioadă
nedeterminată. Presupune înființarea unui comitet de monitorizare și întărire al acestui Acord, format din câte doi
membri, câte unul din fiecare organizație, care vor stabili procedurile, conținutul și forma concretă de cooperare.
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CNS – Cartel Alfa, DEOK, NKOS, MCL, PODKREPA CL, LDF, KAP, ETOK

CNS – Cartel Alfa, DEOK, NKOS, MCL, PODKREPA CL, LDF, KAP, ETOK

Confederațiile partenere au discutat principalele axe de implementare a Articolului 44 din Tratatul de Funcționare
a Uniunii Europene (TFEU), ce garantează libera circulație a lucrătorilor.
Împărtăşirea experienţelor şi a mecanismelor transnaţionale pentru a-și atinge scopurile, crearea unei baze de date
comune, utilizarea politicilor ce facilizează și întăresc libera circulație sunt obiectivele tuturor statelor membre.
Crearea unui mediu sigur pentru toți lucrătorii mobili de pe piața imigranților din Uniunea Europeană presupune
înființarea unei rețele a lucrătorilor migranți. Aceasta va funcționa printr-un efort comun, coordonat de cooperare,
în vederea asigurării lucrătorilor migranți.
Rețeaua se manifestă ca o platformă comună pentru toate sindicatele implicate în promovarea liberei circulații a
lucrătorilor, precum e stipulat în Articolul 44 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene.
Aplicarea și implementarea totală a principiului egalității, pentru lucrătorii migranți, referitor la accesul la taxe sau
la alte beneficii financiare, poate facilita integrarea lor în țara gazdă.
Se vor depune toate eforturile pentru a se asigura libera circulație a lucrătorilor, printr-un sistem de metode de
coordonare socială și printr-un sistem comun de recunoaștere.

Rețeaua pentru lucrătorii migranți încurajează marile sindicate să creeze mecanisme de sprijin, ajutare și
informare pentru lucrătorii europeni din alte țări.
Adițional, prin Rețea, sindicatele pot lua inițiativa demarării unui plan de afaceri care:
să determine lucrătorii migranți să realizeze/conștientizeze că legislația din țara lor este mai bună;
să înființeze servicii de asistență prin mecanisme eficiente;
să inoveze și să restructureze cadrul instituțional al membrilor activi din sindicate.
Rețeaua va pune presiune asupra autorităților publice ale Statelor Membre Europene pentru a-și asuma responsabilitatea
promovării politicilor și măsurilor ce facilitează sprijinul lucrătorilor migranți, înainte să părăsească țara natală.
Măsurile includ:
campanii de promovare pentru mărirea gradului de conștientizare asupra condițiilor de trai și de lucru din
țările din Uniunea Europeană;
elaborarea unei campanii coerente de informare asupra riscurilor muncii la negru și a traficului de ființe
umane;
organizarea pentru îmbunătățirea și promovarea serviciilor și oportunităților oferite de rețeaua EURES, prin
toate canalele disponibile, cu scopul identificării zonelor în care informația este greu de accesat.

ACTIVITĂȚI
Printre altele, sindicatele vor acționa în următoarele direcții:
identificarea unor modalități de organizare a lucrătorilor migranți, inclusiv a celor care nu prestează servicii
legale;
presiuni pentru implementarea și însușirea standardelor internaționale de muncă a acordurilor colective și a
convențiilor internaționale;
inițierea politicilor și a practicilor ce reglementează drepturile și inspecția muncii;
aplicarea de metode și cerințe prin care se poate cere guvernului, angajatorilor și altor stakeholderi diferite
modele de incluziune pentru lucrătorii migranți;
mecanisme de sprijin, informare și ghidare.
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Cooperare Biosuisse, Europäisches BürgerInnenforum și SOC Almeria

Sindicate/ ONG-uri

Clinica Solidarității – un proiect de solidaritate sindicală
Grecia este reprezentativă pentru criza socială și economică din Europa. Reducerile enorme din sectoarele sociale și de
sănătate au împins o mare parte din populația greacă spre sărăcie și mizerie, iar drepturile muncitorilor sau cele sindicale
au fost reduse.
SOC (Sindicato de Obreros del Campo de Almería), forum civic, Biosuisse
Grădina de Iarnă a Europei
În provincia andaluză Almería, mai mult de 360 kilometri pătrați sunt acoperiți cu plastic. Trei milioane de tone de legume și
fructe – 70% pentru export – sunt produse în această regiune. Acum 30 de ani, El Ejido era un sat sărac din Sudul Spaniei, însă
astăzi este unul din cele mai importante centre producătoare de fructe și legume. La sfârșitul anilor ‘50, fermierii au descoperit
că amestecul de nisip și fertilizator este favorabil aceastei regiuni deșertice. În anii ‘80 s-a început construcția sistemelor de
pompare a apei și a ”caselor din plastic”. Astăzi, sistemul de irigare este computerizat.
În Almeria, aproximativ 130.000 de oameni lucrează în producția agricolă din sere. Cei mai mulți nu au acte și vin din
Africa, Europa de Est, chiar și din America Latină. Salariul este, de obicei, sub venitul minim pe economie național și lucrătorul
nu beneficiază de nici un fel de asigurare. Locuiesc în așa-numitele chabolas, case construite din lemn și plastic, în afara
orașelor și satelor, fără acces la apă potabilă sau alte facilități sanitare. Ei lucrează doar câteva zile pe săptămână. În 2013, rata
șomajului în Spania ajungea la 27%, înrăutățind considerabil situația muncitorilor migranți.

Politica neoliberală de austeritate a afectat grav sistemul de sănătate. O treime din populația greacă nu are asigurare de
sănătate. Pacienții primesc medicamente doar contra cost. În spitale nu există bandaje, perfuzii sau medicamente.
Departamentul ambulatoriu din Salonic (nordul Greciei) a fost înființat în toamna anului 2011 de câțiva colegi sindicaliști
dedicați, din sectorul social de sănătate. Clinica Solidarității este un proiect politic. Funcționează activ în departamentul
ambulatoriu împotriva reducerilor sociale, extremismului de dreapta și a rasismului.
Clinica ambulatorie se află în GSEE (General Confederation of Greek Workers) și este condusă de o echipă independentă
de doctori, asistente, terapeuți. Peste 100 de pacienți se prezintă zilnic pentru a primi îngrijiri medicale.
Din cauza lipsei unei asigurări sociale și a reducerilor din sistemul de sănătate, numărul pacienților este în continuă
creștere. Adițional, Clinica Solidarității oferă vaccinare gratuită pentru copii și dispune, de asemenea, de o farmacie, de
unde pacienții primesc gratuit medicamente. Tot personalul clinicii este format din voluntari. Aceștia sunt ferm convinși
că sănătatea este un drept și nu un produs comercial.
Încă din martie 2013, Sindicatul austriac ÖGB și Weltumspannend Arbeiten au strâns constant fonduri pentu finanțarea
proiectului Clinica Solidarității. Timp de opt luni, au fost donați aproximativ 22.000 €. Mai mult decât atât, în Austria s-a
încercat promovarea problemelor cu care se confruntă Grecia .

Situația la BioSol:
În 2011, 25 de femei, care lucrau de câțiva ani la BioSol în industra împachetării agricole, au fost concediate fără motiv,
fără a-și primi măcar salariul de lichidare. La angajare, au trebuit să ofere o semnătură pe o pagină goală, așa ca au pierdut
procesul.
Dar, prin cooperarea cu SOC, a juriștilor companiei elvețiene COOP și Bio-Suisse, autoritatea de control elvețiană, s-a ajuns
la un accord comun. A fost un proces lung și anevoios, dar unele dintre femei au fost reangajate, iar celelalte și-au primit
lichidarea.
Cooperarea cu Weltumspannend Arbeiten și cu austriecii de la Solifond a ajutat în angajarea unui sindicalist în SOC, iar acum
a preluat responsabilitatea cererilor de angajare a ambalatorilor.

”Știm că Grecia nu poate fi salvată cu donații. Ele nu înlocuiesc lupta pentru o șansă în Uniunea Europeană. Am decis să susținem acest
proiect deoarece reprezintă o posibilitate de a exprima preocupările concrete și unde duc falsele priorități politice. Creșterea gradului de
sărăcie nu este un fenomen izolat, în Grecia. Dacă nu intervine o schimbare în această criză economică și socială, va fi afectată toată
Uniunea Europeană, punând la îndoială baza pe care s-a fondat. Ascensiunea economică, sperată de susținătorii politicilor de austeritate,
nu mai este de actualitate” Wolfgang Greif, Secretarul Internațional GPA.
”Este deosebit de greu să vezi nevoia umană imediată și disperarea, să vezi că structurile cultivate în sistemul social și de sănătate au fost
distruse. Și nu există nici o speranță de reconstruire.“, Katerina Notopolou, psiholog la Salonic.

Lecții învățate – factori de succes
Motivul reușitei l-a reprezentat publicitatea făcută la nivel European, care a avut un impact major în fabricile din Almería:
solidaritatea internațională – cooperarea dintre SOC și jurnaliști; prin intermediul campaniilor și presiunilor cosumatorilor
COOP și BioSuisse a fost extrem de importantă în acest caz. În principal, realizarea aparține celor două femei curajoase
care nu și-au acceptat situația și au hotărât să lupte pentru drepturile lor. Pacheco, sindicalistul SOC, se bazează și pe viitor
pe presiunea internațională. “Consumatorii de produse biologice sunt mai sensibilili din punct de vedere social”. Sindicaliștii
speră că acești consumatori care insistă să cumpere legume ecologice, să aplice, de asemenea, aceeași insistență și asupra
respectării standardelor sociale ale lucrătorilor.

În noiembrie 2013, Weltumspannend Arbeiten a organizat o călătorie de solidaritate pentru multiplicatori, cu scopul
aprofundării situației actuale. După contactul personal, au fost plănuite numeroase viitoare activități. Carmen Janko,
participant, afirmă: ”În Salonic auzeam foarte des expresia ”Grecia este viitorul Europei”. Este foarte important pentru sindicaliștii
austrieci să fie interesați de situația din Grecia și să învețe din experiențele sale.”

Cooperarea cu Weltumspannend Arbeiten
În 2012 Weltumspannend Arbeiten a organizat o vizită de studiu în Almería. 15 reprezentanți ai sindicatelor, consiliilor
lucrătorilor și ONG-urilor au vizitat pentru o săptămână birourile Sindicatului SOC și CCOO, serele, chabolas-urile și ONGurile care lucrează cu, și pentru muncitorii migranți. În urma discuțiilor, au identificat o serie de probleme ale lucrătorilor din
industria producătoare de legume și au încercat găsirea unor posibilități de soluționare a acestora. În Austria a fost lansat
un scurt metraj despre Almería și a fost rulat de mai multe ori. (The Prize for our Vegetable… Migration, Exploitation and
Agriculture in Almería) și a rulat de mai multe ori. De asemenea, s-au organizat în rândul consumatorilor de legume bio din
Austria, mai multe seminarii, prezentări de film, ateliere pe această temă.
În Aprilie 2013 , în Austria au fost organizate prelegeri cu trei oaspeți din Almería: Mbarka El Goual Mazouzi, sindicalistul de
la SOC, responsabil pentru lucrătorii care ambalează, Khalifa Touré muncitor sezonier și membru SOC, și Federico Pacheco
Frías, sindicalist SOC. În întâlnirile pentru lobby cu sindicaliști, politicieni, oameni de afaceri, consumatori și jurnaliști, cei trei
au avut posibilitatea să vorbească despre problemele lor din Spania și să identifice posibilități de cooperare.
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CITUB, CL “Podkrepa” și ETUC

Câteva cuvinte despre reacția angajatorului:
Pentru a submina greva, BDZ a introdus măsuri ce ignorau legislația muncii și Codul Intern al companiei. Directorul
Infrastructurii Ferate a încălcat măsurile de siguranță ale căilor ferate, prin utilizarea angajaților necalificați în locul celor
aflați deja în grevă. De asemenea, conducerea a forțat lucrătorii să declare în scris dacă vor lua sau nu vor lua parte la grevă.
Sub pretextul nevoii urgente de optimizare a personalului, directorul executiv al companiei a ordonat ca birourile folosite de
sindicate să fie evacuate, precum și desființarea liniei telefonice a liderului sindical.
Suportul internațional:
Finalul de succes al grevei nu ar fi avut loc fără suportul Confederației Sindicale Europene (ETUC), Federația Europeană
de Transport (ETF), Federația Internațională a Lucrătorilor (ITF). Acestea au trimis constant scrisori conducerii BDZ și
Guvernului, prin care insistau ca managementul BDZ să aibă un dialog deschis cu angajații și cu sindicatele, pentru a se
ajunge la un acord.
Suportul semificativ a venit din partea reprezentantului ETUC, adjunctul secretarului general Jozef Niemiec, care s-a deplasat
până în Sofia, pentru a transmite personal susținerea ETUC față de grevă. Pe perioada șederii sale a intervenit prin mai multe
mijloace:
- a discutat înainte cu greviștii în punctul lor de întâlnire zilnic – Stația Ferată Centrală Sofia – exprimându-și, în numele
tuturor lucrătorilor europeni, solidaritatea cu greva lor;
- a insistat ca locurile de muncă și drepturile angajaților din Bulgaria să fie păstrate, iar sindicatele și lucrătorii respectați;
- a întreprins discuții cu reprezentanții conducerii BDZ, exprimându-și îngrijorarea față de încălcările drepturilor lucrătorilor;
- a oferit interviuri pentru televiziunea națională și radio, unde a vorbit despre gravitatea situației, reușind să capteze atenția
publică.
Mass-media a susținut protestul. Dacă la început doar prezenta disconfortul și nemulțumirea călătorilor față de încetarea
activității feroviare între orele 08:00-16:00, ulterior și-au îndreptat atenția spre adevărata problemă, cu o atitudine de susținere
față de situația lucrătorilor căilor ferate, conflictul, dificultățile și cererile lor.
Greva s-a încheiat, oficial, pe 20 decembrie 2011, când un nou contract colectiv a fost semnat, după aproape opt ore de
negocieri.

Succesul grevei lucrătorilor feroviari din Bulgaria s-a datorat sprijinului oferit de sindicatele internaționale și determinării
sindicaliștilor și greviștilor bulgari. Confederation of Independent Trade unions in Bulgaria (CITUB), Confederation of
Labour “Podkrepa” (CL “Podkrepa”), European Confederation of Labour (ETUC)
În Octombrie 2011, ministrul de finanțe Simeon Dynakov a anunțat că datoria totală a Căilor Ferate Bulgare (BDZ) este
de 771 milioane BGN ( 329.7 mil €). Acest anunț a venit după cel din septembrie 2011, privind faptul că Banca Mondială nu
a aprobat pachetul salvator pentru BDZ în valoare de 600 milioane BGN (305,6 mil €), negociat în decembrie 2010, înainte
ca Guvernul să fi redus costurile de personal cu 30%. Pentru a atinge această țintă, în octombrie, Guvernul a anunțat un
program de reforme austere.
Acestea includeau:
•
disponibilizarea a 2.000 de lucrători;
•
suspendarea a 138 de servicii programate și licitarea proprietăților non-operaționale, precum clădiri, vagoane și
locomotive;
•
creșteri tarifare de până la 15% pentru traficul comercial de pe calea ferată și 9% pentru restul serviciilor;
•
vânzarea serviciului de mărfuri.
Cele două sindicate reprezentative în Bulgaria – CITUB și CL ”Poldkrepa” – au insistat asupra unui noi acord colectiv, însă
managementul BDZ a refuzat constant aprobarea acestuia, hotărât să rămână la planul inițial de disponibilizare a 2.000 de
lucrători și scoaterea din utilizare a 150 de trenuri.

Rezultatul final:
A fost semnat un acord colectiv.
Managenetul departamentului serviciilor feroviare de mărfuri BDZ a ajuns la un acord cu sindicatele în a 23-a zi de grevă,
după opt ore de negocieri. De asemenea, un contract colectiv pentru sectorul de transport pentru pasageri a fost semnat
pe 20 decembrie 2011.
Aceste acorduri garantau condiții mai bune de muncă, mai multe posibilități de consultare cu sindicatele în ceea ce privește
clauzele sociale. Conform acestui acord, salariile angajaților rămâneau aceleași până în 1 iunie 2012, după care se convenea
introducerea unui sistem de bonusuri, similar celui din sectorul administrațiilor publice din Bulgaria.

Istoria cazului
După ce negocierile la nivel înalt au eșuat, CITUB și CL ”Podkrepa” au inițiat o grevă a lucrătorilor BDZ, pornită pe 24
noiembrie 2011. Aceasta a afectat complet traficul feroviar timp de opt ore, zilnic. Greva a fost generată, de asemenea,
și de management, prin numeroasele încălcări ale contractelor colective semnate în toamna anului 2010. Greva viza
următoarele problematici:
•
disponibilizarea lucrătorilor fără consultarea prealabilă a sindicatelor;
•
desființarea tichetelor de masă;
•
eliminarea asigurărilor de pensie voluntară pe diferite scheme profesionale dintr-o multitudine de sectoare;
•
decizia de a nu mai furniza uniforme.
Mai mult decât atât, greva a mai fost alimentată și de propunerea de privatizare a serviciilor feroviare de marfă, unul din
cele mai profitabile sectoare BDZ.
Greva a durat 23 de zile, devenind cea mai mare și lungă grevă feroviară de la 1920 până în prezent. În prima zi de grevă,
240 de trenuri de pe tot teritoriul țării au funcționat doar între orele 08:00 și 16:00, iar 218 trenuri au fost suspendate,
adică un procent de 83% din totalul trenurilor programate în data de 24 noiembrie. Greva a continuat cu o perseverență
asemănătoare pe parcursul celor 23 de zile.

Factorii succesului:
Prin grevă, lucrătorii și-au demonstrat puterea de negociere prin solidaritatea internațională. Mai ales pentru o grevă care
a ținut atât de mult, a fost important pentru greviști să conștientizeze că nu sunt singuri în această luptă. Sprijinul pe care
l-au primit din străinătate a însemnat foarte mult pentru ei. Prezența unui reprezentant sindicalist european, lider marcant,
împreună cu sprijinul și solidaritatea afiliaților ETUC, au avut un impact emoțional semnificativ: le-a oferit greviștilor puterea
să continue pentru a ieși învingători din acest protest.
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Solidaritate Internațională pentru lucrătorii care produc televizoare LG din Polonia

Accesul la apă și salubritate este un drept uman!

European Civic Initiative (ECI) este susținut de Federația Europeană a Sindcatelor din Serviciile Publice
(EPSU). EPSU reprezintă 275 de sindicate și peste opt milioane de lucrători din toate categoriile de servicii publice
din Europa. Alte organizații europene sau internaționale care susțin inițiativa sunt EAPN (European Anti Poverty
Network), EPHA (European Public Health Alliance), EEB (European Enviromental Bureau), WECF (Women in Europe
for a Common Future) și organizația înrudită EPSU, Serviciile Publice Internaționale. La nivel național există mai
multe organizații ce susțin ECI.
ECI numără 33 de membri în comitetul cetățenesc, care provin din toate cele 27 de State Membre.

Inițiativa Lucrătorilor (Sindicat), Lucrătorii Industriali ai Lumii (Sindicat), Sindicatul Freie Arbeiter, Students and Scholars
against Corporate Misbehavior (ONG) + sprijin din partea cetățenilor
Zona Economică Specială (SEZ) există în Polonia încă din 1995 și a fost înființată pentru încurajarea investitorilor străini
pentru relocarea producției în Polonia. Conform declarației ministrului economiei din Polonia ”afacerile care au sediul central
în SEZ primesc beneficii de la stat, garantat sub forma scutirilor de taxe , ca semn de respect față de costurile suportate pentru noile
investiții sau crearea de locuri de muncă”. În Polonia, există acum, 14 SEZ-uri.
Fabrica de electronice Chung Hong, deținută de o companie chineză cu același nume, este localizată în suburbia ”Wroclaw
– Kobierzyce” (la aproximativ 20km de Wroclaw). Lucrătorii asamblează acolo plăci de bază pentru televizoarele LG. Dată
fiind înrăutățirea condițiilor de angajare (contracte mai scurte, eliminarea fondului social și mărirea salariilor seniorilor,
salariu brut de 350 euro), Sindicatul ”Inițiativa Lucătorilor” (în poloneză Inicjatywa Pracownicza, IP) s-a înființat în fabrică
în anul 2012. Aproximativ 50% din lucrători au devenit membrii sindicali. Salariile mici obligau oamenii să lucreze 16 ore
pe zi, în condițiile în care petreceau în jur de trei ore doar pe drum, ca să ajungă la muncă și înapoi, practic, rămânând fără
suficient timp pentru familiile lor (majoritatea lucrătorilor fiind femei).
Pe 28 Iunie 2012, vice-președintele sindicatului a fost concediat din motive disciplinare în timp ce organiza referendumul
pentru declanșarea grevei. Lucrătorii au intrat imediat în grevă în semn de protest, cerând anularea demisiei. În opinia
angajatorului, greva se desfășura ilegal, însă 50% din lucrători au votat pentru grevă, iar 90% au participat la manifestare.
Conform legislației poloneze, toate condițiile necesare pentru organizarea unei greve erau îndeplinite. Greva a durat două
săptămâni. La sfârșitul manifestărilor, 26 de oameni și-au pierdut slujba (toți au fost demiși pe motiv de indisciplină). În
prezent, sunt în desfășurare procese între salariații demiși și angajator.
Greva de la Chung Hong a fost însoțită de numeroase acte de solidaritate la nivel internațional, din partea altor lucrători și
din rândul societății civile. La prima pichetare din fața fabricii (care trebuie să adăugăm că se află într-o zonă rurală, destul
de izolată) au participat reprezentanți sindicali din S.U.A și din Germania, din cadrul sindicatului Industrial Workers of the
World, respectiv anarcho-sindicaliștii Arbeiterinnen-und Freie Arbeiter-Union (FAU). De asemenea, reprezentanți sindicali
din Franța și Spania afliliați cu Coordonarea Neagră și Roșie, și-au exprimat susținerea pentru această cauză. În Ucraina
s-a organizat o pichetare în afara unui magazin LG. În Paris, activiștii sindicali au împărțit broșuri informative despre grevă
și au informat personalul LG local despre situația cu care se confruntă cei din fabrica poloneză. În Berlin, membrii FAU au
organizat o campanie informativă asupra situației din fabrica Chung Hong în fața celei mai mari expoziții de electronice
din Germania. Către conducerea Chung Hong a fost trimisă o scrisoare de protest, din partea organizației drepturilor
lucrătorilor SACOM (Students and Scholars against Corporate Misbehavior) din Hong Kong. Informațiile despre protestul
de la Hong Chung au fost traduse în mai multe limbi: chineză, franceză, japoneză, coreană, germană și ucraineană. Pe
lângă susținerea simbolică față de greviștii de la Chung Hong, s-au înregistrat și alte acțiuni solidare cu beneficii măsurabile,
tangibile. Oameni de peste hotare au făcut donații generoase pentru lucrătorii care, fiind dați afară, pe motive disciplinare,
nu puteau beneficia de ajutorul de șomaj. Un reprezentant al ”Inițiativei Lucrătorilor” a precizat:
”Pentru ei (greviștii) aceste expresii de solidaritate au fost foarte importante. Lucrătorii care protestau credeau că sunt singuri,
astfel că aceste manifestări de susținere au avut o semnificație emoțională puternică. Sunt convins că deși solidaritatea
internațională nu afectează direct situația celor aflați în grevă, construiește totuși o rețea globală de susținere, solidaritate
și rezistență, fără de care este imposibil să pui la îndoială logica profitului și exploatării capitalismului global.
Este foarte important să susținem aceste exemple de luptă, rețelele create în urma acestora, ca să putem arăta angajaților
din acele companii că rezistențe similare și aceleași forme de exploatare se petrec și în alte locuri.
Deși 26 de angajați au fost demiși, au fost garantate, totuși, de către angajator sporuri și măriri salariale lucrătorilor rămași.

Toți cetățenii au nevoie de apă potabilă și de servicii de salubritate de calitate. Cerem Uniunii Europene să
garanteze aceste drepturi umane prin promovarea aprovizionării cu apă și cu salubritate, ca servicii publice esențiale,
pentru toți. Aceste drepturi trebuie să fie implementate. Scopul nostru este de a colecta 1 milion de semnături de pe tot
teritoriul Europei pentru a face acest lucru posibil.
Uniunea Europeană ar trebui să stabilească obiective obligatorii Statelor Membre pentru garantarea aprovizionării cu apă
și cu servicii de salubritate în proporție de 100% . Noi credem că Uniunea Europeană ar mai trebui să facă un efort mai
mare în a câștiga acces universal la apă și la servicii de salubritate și pentru țările externe Uniunii. Milioane de oameni
sunt lipsiți de aceste servicii.
”Inițiativa Europeană Cetățenească” (ECI) este un nou instrument care facilitează participarea la viața democratică din
Europa, operativ de la 1 aprilie 2012. Cetățenii pot ridica probleme pentru agenda politică europeană prin intermendiul
unui ECI, ceea ce presupune colectarea unui milion de semnături din șapte țări diferite din Uniunea Europeană.
Activiștii și reprezentanții din sidicate au strâns semnături începând din mai 2012 până la sfârșitul lui Septembrie 2013, din
toate țările Europene. Este prima Initiațivă Europeană Cetățenească care a reușit să strângă un milion de semnături și care
a finalizat colectarea la 1.857.605 semnături.
ECI trebuie să se încadreze în puterea de acțiune a Comisiei Europene. Aceasta este detaliată în Tratatul (de funcționare)
a Comisiei Europene (TEFU), cunoscut sub numele de Tratatul de la Lisabona. ECI-ul nostru se referă la articolele 14
(asupra serviciilor de interes general) la articolele 209 și 210 (asupra cooperării pentru dezvoltare) din Tratat. Conform
acestora, Comisia Europeană trebuie să ia în considerare opinia cetățenească. Dreptul la apă obligă guvernele să asigure
tuturor apă și servicii de salubritate curate, sănătoase, accesibile. Toate acestea sunt contrare abordării pieței, care cere ca
utilizatorii să plăteasca mai întâi pentru a avea acces la beneficii. Nu le poti cere nevoiașilor să plătească în avans pentru
conectarea la un sistem de apă curentă. Plasarea prioritară a dreptului uman ajută persoanele aflate în dificultate, o piață
pentru comercializarea apei, nu. Există multe dovezi în acest sens. Guvernul lituanian a aprobat dispozițiile prioritare
pentru noua lege a apei. Conform ministrului Mediului Înconjurător din Lituania, Valentina Mazuronis, numai companiile
municipale vor avea aprobarea de a furniza apă. Efectul va fi de scăderea prețului apei.
“Municipalitățile vor adjudeca contracte și gestionarea apei nu va fi privatizată. Totuși, Guvernul a decis să lase stabilirea prețului pe
seama Comisiei de Control Național asupra Prețurilor și Energiei. Principalul avantaj îl au companiile de aprovizionare cu apă, care
vor ajunge pe mâinile Statului și municipalităților și astfel nu vor fi privatizate. Vom amenda legea și va trece în Senat (Parlamentul
lituanian). E o știre destul de bună!“, a declarat ministrul.
Conform afirmațiilor lui Mazuronis, rezidenții vor culege în curând roadele acestei decizii. „Prețul plătit de consumatori va
scădea. Afacerile sunt în permanentă căutare de profit. Noi plătim acest profit. În acest caz, cel mai mic preț va fi asigurat“.
Acest rezultat intră în categoria consecințelor pozitive ale ECI „Apa este un drept uman!“ În Lituania, multă lume susține
campania ECI și s-au strâns mai mult de 14.000 de semnături. Sperăm că lituanienii să culeagă roadele noii lor legi asupra
apei.
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Școala Sindicală de Vară pentru Tineri

EuroNeman Trade Union Network

Din 2005, Școala de Vară Sindicală pentru Tineri este organizată anual în Lituania, cu susținerea diferitelor
organizații internaționale. Donatorii principali Friedrich Ebert Stiftung și ITUC (FES este o fundație politică
non-profit din Germania dedicată abordării problematicii politicilor publice în spiritul valorilor principale ale
democrației sociale prin educație, cercetare și cooperare internațională. Fundația, care are sedii în Bonn și Berlin, a
fost înființată in 1952 și este numită după Friedrich Ebert , primul președinte al Germaniei, ales în mod democratic).
Școala este organizată în cadrul ITUC-PERC. Criza financiară a avut un impact major asupra lucrătorilor, în special
asupra tinerilor din aceste țări. Somajul din rândul tinerilor este în creștere, iar condițiile de muncă se înrăutățesc.
Sindicatele trebuie să fie foarte bine informate de situația țărilor vecine și conștiente de activitățile care ar putea
avea impact asupra forței de muncă tinere. De aceea, școala joacă un rol important în informarea asupra implicării
active în platforma Sindicatelor de tineri.
Obiectivele generale ale activităților
Să asigurăm posibilitatea ca tinerii sindicaliști (viitori lideri de sindicat) să întreprindă schimburi de experiență, anual, cu
activități sindicale, planificate de ei. Școala adună în fiecare an aproximativ 50 de sindicaliști din Lituania, Letonia, Estonia
Polonia, Rusia, Belarus și Ucraina. Sunt preferate țările vecine, deoarece problemele cu care se confruntă sunt, mai mult
sau mai putin, similare, iar schimbul de practică si experienta pot fi folosite. În fiecare an, câțiva participanți din alte țări
CEE (Georgia, Azerbaijan, Moldova etc.) sunt invitați pentru a-și împărtăși experientele.
Contactul direct este stabilit în perioada zilelor de întâlnire (de obicei 5 zile lucrătoare), ajută la diseminarea corectă a
informației, participanții se simt mai relaxați și nu le e frică să-și exprime ideile. Activitățile sunt organizate într-o manieră
uzuală – patru sesiuni cu pauză, dar au și activități planificate – două serate naționale, unde participanții își pot reprezenta
țara cu povesti, jocuri, dansuri, delicii. Așa cum țările își organizează propriul program, așa și reprezentanții diferitelor țări
trebuie să lucreze împreună și să stabilească legături mai strânse.
De asemenea, organizarea seratelor tematice este posibilă, la cererea participanților (Seara filmelor, Seara Pub-Quiz,
Serata fotbalului etc.)
Școala se bazează pe diferitele activități. Tinerii își reprezintă propria organizație, activitățile și politicile acesteia, în fața
celorlalți. După închiderea contactului, participanții sunt împărițiți în câteva gupuri de lucru. Subiectele principale sunt
discutate anual, în funcție de problematica ridicată (încălcarea drepturilor omului, șomajul din rândul tinerilor, înnoirea
sindicatelor etc.) Activitățile mai presupun și o zi de vizită la o companie locală, pentru a-i întâlni și pentru a discuta
cu reprezentanții sindicali din cadrul acesteia. Aceasta practică ajută tinerii să se familiarizeze cu munca sindicală și să
discute despre atitudinea angajaților față de ea.
Școala mai implică și acțiuni active. Pe perioada școlii, participanții exersează cum să comunice cu oamenii din stradă.
Activitatea se numește „Patrula de Vară“ și implică discuții directe cu oamenii, lucrătorii etc.
Schimbul de experiență dintr-o țară poate fi ulterior adaptat în alte țări. Toti participanții, care folosesc rețeaua socială
Facebook sunt adăugați la un grup închis de oameni care au participat la Școala de Vară. „Absolvenții“ pot oferi sfaturi, idei
etc. Există posibilitatea de a împărți problemele, ideile sau de a solicita sprijin.
Participanții sunt selectați în funcție de activitățile organizațiilor naționale, reprezentanți, oamenii care sunt implicați în
programe de training în organizația lor națională etc. Practic, ei pot fi multiplicatori de mesaj în organizația lor și pot
disemina cunoștințele acumulate.
Contribuții ale partenerilor: gestionarea detaliilor tehnice (invitații, comunicate către organizațiile participante, hoteluri,
gestionarea vizelor participanților, întâlnirea cu participanții), supervizarea tuturor activităților, activități de fundraising de
la alte organizații (pentru consumabile de birou, posibile excursii, tricouri promoționale etc)
Grup(uri) țintă: Sindicaliști, lideri sindicaliști tineri,
Activități: conferințe, programe de training, workshop-uri
Numărul de activități planificate: 10 (câteva dintre ele în paralel)
Numărul total de participanți: aproximativ 50
Perioada: ultima săptămână din luna iunie (înaintea vacanței de vară)
Durata: 5 zile de lucru intensiv

Cu ajutor de la FESS și ITUC/PERC, oficiul sindical Vilnius, de lângă granița cu Polonia, Lituania, Belarus și Kalningrad, în
2004, s-a înființat o rețea de sindicate în Regiunea Euro Neman, după numele râului care le traversează, Nemunas.
Consiliu Interregional al Sindicatelor Independente din Regiunea Euro Neman, creează legături la nivelul filialelor sindicale
pentru a stabili contacte strânse între numeroase sectoare precum educație, industria uleiului, minerit, silvicultură, industria
chimică, privind cooperarea transfrontalieră bazată pe dialogul social.
Globalizarea economiei și a situației patronale cere solidaritatea lucrătorilor și a sindicatelor. Odată cu internaționalizarea
firmelor și companiilor, ar trebui să se stabilească simultan cooperarea lucrătorilor. Experiențele solidarității ne arată
eficiența acțiunilor comune (ex: cooperarea sindicatelor din Polonia și Germania în rezolvarea problemelor dintre angajați
și angajatori din cadrul companiei Selgros).
Înlăturarea granițelor din interiorul UE oferă lucrătorilor posibilitatea relocării pentru a facilita contractele.
Obiectivele specifice ale rețelei
1.
Crearea de contacte strânse la scară internațională între industriile individuale.
2.
Întărirea contactelor dintre sindicate pe problematica contactelor, a schimburilor de grupuri sindicale, întâlniri
ocazionale, și de asemenea, de sport si cultură.
3.
Promovarea de bune practici ale dialogului social și dezvoltarea metodelor de dialog într-o manieră continuă.
4.
Dezvoltarea unor mijloace și metode ale acțiunilor de solidaritate internațională în susținerea intereselor
lucrătorilor în sectoarele acoperite de EU”Neman”.
5.
Dezvoltarea acțiunilor de solidaritate în eventualitatea unei amenințări din câmpul intereselor lucrătorilor. Pentru
a discuta posibilitatea și forme de a conduce întreprinderi comune, în acțiunile echipei din Ziua Mondială a Muncii Decente
etc.
6.
Mijloace pentru atragerea de membri sindicali noi, luând în considerare condițiile sociale specifice fiecărei țări.
Adoptarea de bune practici ale dialogului social și dezvoltarea metodelor de dialog “sindicat-angajat” într-o manieră
continuă.
Grupul țintă
Membri ai “Solidarność” Polonia, LPSK Lituania, BNP Belarus, KOFP regiunea Kaliningrad, FZZ Polonia.
Structuri și persoane suport:
Reprezentanții autorităților locale care susțin cooperarea transregională (precum autoritățile locale din Druskininkai,
Kaunas, Sejny, Grodno)
Indicatori:
Numărul de întâlniri transfrontaliere, schimburi la nivelul filialelor sindicale, contact individual, numărul de membrii noi,
recrutați în urma activităților de proiect, numărul de acțiuni întreprinse de diferite structuri implicate în proiect.
Tipuri de cooperare (numărul de acorduri din filialele sindicale, acțiuni specifice între filiale).
Îmbunătățirea eficienței structurii din EU Neman
Dezvoltare calitativă a contractelor transfrontaliere.
Efectul practic al fiecărui indicator.
După încheierea acțiunilor anuale, se urmărește organizarea unei întâlniri de structuri sindicale la nivel directoral împreună
cu reprezentanții FES, luând în considerare indicatorii și gradul de importanță al rezultatului, pentru evaluarea proiectului
și specificarea perspectivelor și posibilităților de cooperare.
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“AUR” - Asociatia Nationala a
Specialistilor in Resurse Umane

Confederatia Nationala Sindicala
“Cartel ALFA”

Sudwind Agentur

Weltumspannend arbeiten
OGB, Austria

BILSP - Balkan Institute for
Labour and Social Policy

CITUB - Confederation of Independent
Trade Unions in Bulgaria

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (Alliance
of Associations Polish Green Network, PGN)

Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych

Moterų informacijos centras - Women`s Issues
Information Center

Lithuanian Trade Union Confederation
(LPSK)

Bulgaria

Polonia

Lituania

Brazilia
IPROS - Instituto de Promocao
Social - Sao Paolo

UGT - Uniao Geral para los Trabalhadores

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.
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