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Prefață
Dragi colegi,

Termenii subliniați cu roșu sunt clarificați în Glosar (p. 50 și 51)

Cei mai săraci reprezentând 40% din
populația lumii câștigă doar 5% din venitul global, în timp ce, persoanele cele
mai bogate 10% ajung la 54% din venitul
global. Cele mai recente studii cu privire
la raportarea capitalului prezintă faptul
că există 11.2 milioane de milionari în dolari americani la nivel global (o tendință
în creștere), în timp ce – datorită crizei
economice – un total de 34 de milioane
de persoane și-au pierdut locurile de
muncă.
Scopul permanent al organizațiilor
sindicale a fost și va fi întotdeauna
îmbunătățirea condițiilor de viață și
muncă ale oamenilor, precum și crearea justiției sociale. De la înființarea
organizațiilor sindicale, am lucrat în mod
constant pe tematici privind rețelele
internaționale și solidaritatea.

Deoarece economia este într-un proces
continuu de globalizare, trebuie pus un
accent mult mai mare pe colaborarea
internațională. Proiectul ”Muncă Decentă
pentru o Viață Decentă” aduce împreună
persoane din țări și culturi diferite facilitând o mai bună înțelegere reciprocă –
condiție necesară pentru ca organizațiile
sindicale să lucreze împreună. Depinde de noi să ne poziționăm împotriva
economiei globalizate și a strategiilor
corporațiilor multinaționale.
Cooperarea este factorul cheie în lupta
împotriva globalizării – pentru salarii și
standarde sociale, drept la muncă și taxe
pe avere.
Pentru drepturile sindicatelor, pentru
salarii și condiții de lucru decente și de
asemenea pentru o distribuire echitabilă
a bogăției,
Mult noroc!
Erich Foglar
Director ÖGB
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Conceptul de ”Muncă Decentă”

Conceptul de ”Muncă Decentă” a fost introdus în discuțiile internaționale în 1999
de Organizația Internațională a Muncii (OIM).
Potrivit OIM, munca decentă este definită
ca munca productivă pentru toate femeile și toţi bărbații, în condiții de libertate,
echitate, securitate și demnitate umană.
Munca decentă are un rol important în
lupta împotriva sărăciei și în realizarea
prosperității sociale, deoarece crează
venituri personale și permite oamenilor
să ducă o viață auto-determinată.

Condiții de muncă în Sud și în Nord
Datorită strategiilor neoliberale, din ce
în ce mai puține persoane la nivel global au posibilitatea de a accesa un loc
de muncă decent. În competiția pentru
locația de producție, țările în curs de dezvoltare sunt într-o continuă luptă pentru
atragerea companiilor multinaționale,
oferindu-le mână de lucru ieftină. Muncitorii au parte de obicei de condiții de
lucru mizere și reglementări necorespunzătoare ale orelor de lucru: aproape jumătate din cei 2.8 miliarde de lucrători la
nivel global câștigă mai puțin de 2 dolari
americani pe zi.
În căutarea constantă a mâinii de lucru
ieftine, a legislației de muncă slab reprezentate și a celor mai puține reglementări privind sectorul social și de mediu,
corporațiile multinaționale transferă
punctele de producție și din ce în ce mai
mult, punctele de lucru privind serviciile pentru clienți (cum ar fi serviciile de
contabilitate sau Call Center-uri). Acestea
părăsesc țările UE, prea scumpe, pentru
a se muta în țări în curs de dezvoltare;

căutând întotdeauna cele mai profitabile
condiții...Chiar și în așa-zisele ”țări dezvoltate” precum Austria, ”reformele” neoliberale precum privatizarea, liberalizarea
și restructurarea companiilor mari (cuvânt cheie subcontractare) au modificat
masiv mediul de lucru. Activitatea temporară, noile forme de contracte pentru
un angajat independent sau freelancer
sunt foarte comune în prezent. Așa numitul ”loc de muncă normal” – contract de
muncă permanent ce include o asigurare
socială – a devenit aproape o excepție.
Instabilitatea locurilor de muncă determină ca planurile pe termen lung sau
întemeierea unei familii să devină din
ce în ce mai dificile.

Unde este conexiunea?
Între reducerea locurilor de muncă în ţările dezvoltate și exploatarea forței de
muncă în țările în curs de dezvoltare există o conexiune mai strânsă decât s-ar crede. Deoarece multinaționalele amenință
cu relocarea punctelor de producție din
țări precum Austria în țări cu salarii foarte
mici din Asia, Africa, America Latină sau
Europa de Est, Statele Vestice le oferă
gratis proprietăți și îi scutesc de plata
impozitelor. Organizațiile sindicale sunt
supuse presiunii în timpul negocierilor
colective și în cele din urmă tot companiile mari sunt cele care au de câștigat.

”Munca Decentă” – concept global
Există o singură cale pentru ca muncitorii din țările în curs de dezvoltare și din
ţările dezvoltate să nu plătească prețul
acestor practici neloiale ale globalizării:
sindicatele din întreaga lume trebuie să
colaboreze!
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Locuri de muncă la nivel global
Austria, India, Bolivia, Ghana...
Nu contează cât de diferit este stilul de
viață din aceste țări și regiuni, există un
singur lucru pe care toți bărbații și toate
femeile îl au în comun: pentru a-și câștiga
existența majoritatea trebuie să lucreze
într-un fel sau altul. Potrivit Băncii Mondiale, există mai mult de trei miliarde de
persoane angajate. Diferențele privind
salariile acestora, recunoașterea lor
socială și opțiunile de a se organiza în
sindicate sunt foarte mari. Cu toate acestea, persoanele care lucrează în același
domeniu, de multe ori se confruntă cu
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probleme și situații similare, indiferent
de regiunea în care trăiesc. Atât asemănările cât și deosebirile sunt ilustrate prin
intermediul lucrătorilor din 15 țări din
întreaga lume.
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LOCURI DE MUNCĂ LA NIVEL GLOBAL
SISTEMUL DE EDUCAȚIE

Profesor la o școală comercială – Austria

8:30 p.m. Sâmbăta, aceasta vinde mașini
importate la o piață de mașini secondhand, iar duminica o petrece acasă și
realizează comenzile de croitorie. Acest
lucru îi aduce un venit de aproape 12,700
de boliviano (1,494 euro) într-o lună
bună. De la tatăl copiilor ei mai primește
o pensie alimentară de 1,500 boliviano.

Edi Pfisterer, bărbat, 36 de ani, logodit,
fără copii, locuiește în Viena. Profesor de
Economie la HAK (școală comercială) Neusiedl am See. Venit net 2,570 de euro.

Timp de cinci ani, Edi a condus 60 de km
– aproximativ o oră – între Viena și Neusiedl. A predat doi ani la o școală din Viena, dar preferă să lucreze în mediul rural
unde profesorii sunt tratați cu respect și
în general au o reputație mult mai bună.
Conform legislației, programul său săptămânal este de 40 de ore. Douăzeci dintre acestea le petrece acasă pentru pregătire, corectarea lucrărilor sau activități
administrative.
”La început, lucrezi de fapt cam 60-70 de
ore pe săptămână deoarece este nevoie de
mai mult timp pentru pregătire. Dar acesta
scade pe măsură ce se câștigă experiență.”

însă că profesorii nu îşi pot alege perioada pentru concediu deoarece programele școlare sunt stabilite cu mult timp
înainte și sunt invariabile. În conformitate
cu legislația în vigoare, profesorii austrieci au dreptul la concediu medical plătit,
dar încearcă să nu absenteze deoarece
colegii lor sunt obligaţi să le țină locul.
”Atmosfera de lucru este mult mai bună în
școala noastră decât în multe altele. Există
un spirit de echipă în rândul cadrelor didactice, iar directorul ne acordă un grad
mare de libertate și se bazează pe simțul
de răspundere individuală, aspect foarte
important pentru mine.”

Conform legislației, Edi are dreptul la
cinci săptămâni de concediu de odihnă
pe an, dar este liber în timpul vacanțelor
școlare. Astfel perioada de concediu
este mult mai mare. Dezavantajul este

Formator pentru tinerii dezavantajați social - Bolivia
Beatriz Canedo Carrasco, femeie, 43
de ani, divorțată, 3 copii (27, 23 și 7 ani),
locuiește în Cochabamba. Croitoreasă
și formator de competențe antreprenoriale la Wiñay Mujo – Cepja, un proiect
educațional pentru tineri dezavantajați.
Venit net 2,400 de boliviano (282 de
euro). Salariul minim legal în Bilivia este
de 680 de boliviano.

”În clasele mele, există unii studenți care vin
doar pentru a pierde vremea și nu doresc
neapărat să învețe ceva. Totuși, anumite
lucruri ar trebui realizate diferit la școala
elementară unde creativitatea și inițiativa
copiilor ar trebui încurajate într-un mod
mai eficient.”
Beatriz predă în timpul săptămânii de la
8 a.m. până la 12:30 p.m. și de la 2 p.m.
până la 6 p.m. și, de asemenea, de trei ori
pe săptămână seara de la 6 p.m. până la
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Beatriz a părăsit școala înainte de a-și
finaliza studiile pentru a face cursuri de
croitorie. În timp ce lucra ca femeie de
serviciu în Italia, ea a finalizat un curs de
instruire de 10 luni ca designer de modă,
care a devenit o bază importantă pentru
rolul ei actual ca formator.

Profesor la o școală primară – Burkina Faso
Catherine Sawadogo, femeie, 33 de
ani, căsătorită, 3 copii (un fiu de 4 ani
și două gemene de 9 ani), locuiește în
Ougadougou. Profesoară la o școală primară. Venit net 100.000 franci FCA (152
euro). Salariul minim legal este de 30.000
franci FCA (45 euro).
După finalizarea studiilor generale,
Catherine a absolvit ca învăţătoare. În
prezent locuiește într-o casă mare împreună cu soțul (profesor la o școală generală), copiii și două persoane din familia
soțului. Catherine a lucrat în mai multe
școli în ultimii 11 ani. Lucrează de la 7:30
a.m. până la 12:00 p.m. și de la 3 p.m. la 5
p.m. (27 de ore și 30 de minute pe săptămână). Timpul de pregătire și activitățile
de corectare se adaugă la aceste ore.

”Din fericire, în acest moment am o situație
bună din punct de vedere financiar. M-am
căsătorit când aveam 16 ani. Soțul meu
era mulțumit cu ce avea și întotdeauna a
trăit clipa fără să se gândească la viitorul
copiilor mei. De aceea am vrut să fac ceva
singură. În 2000 am mers în Italia pentru
cursuri suplimentare de formare. Acolo miam căutat activități suplimentare pentru
a-mi plăti cursurile și de asemenea pentru
a putea trimite copiilor mei bani. Știu din
proprie experiență că poți obține ceea ce
îți dorești dacă îți setezi obiectivele și îți
dezvolți o viziune a viitorului.”

însă sunt mult prea mulți elevi într-o clasă:
100-120! Unii dintre ei părăsesc sistemul de
învățământ și încearcă să câștige un venit
la piața de vite.”
Catherine este membră a sindicatului
școlii primare SYNATEB. Membrii sindicatului sunt adeseori supuși presiunilor din
partea directorului școlii, prin discursuri
provocatoare sau diverse activități suplimentare impuse arbitrar. În cazul unei
greve, participanților li se taie din salariu.
”Rețeaua națională ar putea fi folositoare
pentru noi în Burkina Faso. De exemplu, ar
putea să ne ajute cu materiale de studiu,
școli noi, ajutor financiar sau alimente pentru elevii săraci. De asemenea, am putea
desfășura proiecte comune, împărtăși idei
și cunoștințe.”

”Viața este dificilă însă situația noastră
nu este chiar atât de rea. Aparținem clasei
de mijloc și fac destule progrese la locul
de muncă. Tocmai am devenit consilier
școlar. La școală, atmosfera este bună;
întotdeauna discutăm și glumim. Materialele de studiu ne sunt puse la dispoziție,
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LOCURI DE MUNCĂ LA NIVEL GLOBAL
DE LA FABRICA PRODUCĂTOARE DE JUCĂRII ÎN MAGAZINE

Lucrător într-o fabrică de jucării - China

Casieră în supermarket - Argentina

Zhang Bin *, bărbat, 30 de ani, căsătorit,
are un fiu (de doi ani). Zhang și soția sa
trăiesc în Dongguan, iar fiul lor locuiește
cu bunicii, la 1000 km distanță. Lucrător
la fabrica de jucării Rainbow, furnizor
Walt Disney, din Dongguan. Venitul net:
2000 yuani (230 de euro).
Zhang este un lucrător migrant și locuiește
cu soția sa într-o garsonieră, cu o
suprafață de 30m², localizată la cinci minute distanță de fabrică. Nu este apă caldă, însă există o baie și un grup sanitar.
Salariul său este format din salariul de
bază și un comision la numărul de piese efectuate, care însumează de două
ori mai mult decât salariul minim legal.
Zhang are un contract de muncă, însă nu
știe dacă acesta corespunde standardelor. El lucrează 54 de ore pe săptămână și
nu este plătit pentru orele suplimentare,
chiar dacă perioada legală de muncă este
limitată la 40 de ore pe săptămână, iar
orele suplimentare la maxim 36 de ore pe
săptămână. Zhang nu știe că acest comision pe produs a fost calculat înainte de
a deveni public, după o serie de revolte.

Laura Pamela Coldman, femeie, 22 de
ani, necăsătorită, nu are copii, locuiește
în Buenos Aires. Este casierița la o ramură
a C.O.T.O., cel mai mare lanț de supermaket-uri argentinian din Buenos Aires.
Venitul net: 800 peso (160 euro) pe lună
pentru 24 de ore de lucru pe săptămână.

la 11 zile de concediu cu plată și 15 zile
de concediu fără plată pe an. A existat un
comitet al lucrătorilor în fabrica unde lucrează Zhang, însă a fost desființat după
două luni. Recent, a fost organizată o grevă în fabrică, iar o persoană de la sindicat
a venit pentru conciliere. Acum există un
nou comitet al lucrătorilor, dar majoritatea nu știe nimic despre aceasta. Zhang
nu consideră că drepturile sale sunt bine
reprezentate.
”Lucrul cel mai deprimant îl reprezintă
sistemul salarial netransparent. Singurul lucru pe care îl putem face este să intrăm în grevă. Cum ar putea comunitatea
internațională să mă ajute pe mine și pe
colegii mei?”
*Numele persoanei și denumirea companiei au fost schimbate din motive de protecție.

Cu toate că Zhang are o asigurare de sănătate, acestuia i se rambursează doar
60% din costurile medicale. Concediul
medical este neplătit și nu poate depăși
mai mult de 45 de zile fără ca lucrătorul
să nu fie concediat.

Laura locuiește împreună cu mama sa și
cu cei trei frați într-o locuință de 100m²
în suburbiile din Buenos Aires. Tânăra
locuiește la o distanță de 30 de kilometri
de locul de muncă. În fiecare zi, aceasta petrece două ore și 40 de minute în
mijloace de transport în comun pentru
a merge și a se întoarce de la muncă.
Laura câștigă 800 de peso pe lună, ce
corespund salariului minim legal, luând
în considerare faptul că este un loc de
muncă part-time. Venitul familiei este de
2,400 de peso și sunt șase persoane care
trăiesc din acești bani.
În conformitate cu termenii contractului
de trei luni al Laurei, aceasta trebuie să
lucreze 24 de ore pe săptămână. Cu toate
acestea, ea este în continuare forțată să
lucreze ore suplimentare care nu îi sunt
plătite. Laura are dreptul la o pauză de
prânz de doar 20 de minute și nu îi este
permis să își întrerupă activitatea, nici
măcar pentru a merge la toaletă.
Laura și colegii săi sunt în mod constant
monitorizați și controlați de superiori.
Ea a menționat că au existat anumite agresiuni fizice și verbale. Mai mult,
aceștia sunt tratați urât și de către clienți.
”Suntem tratați ca niște sclavi de C.O.T.O. și
mulți clienți se poartă cu noi de parcă nu
am valora nimic”.

Zhang nu are asigurare de pensie, chiar
dacă acest lucru este ilegal. El are dreptul

oferă pastile precum aspirina pentru ca
lucrătorii să se întoarcă cât mai repede
la muncă.
Laura crede că are o asigurare de pensie
și i se scad 10 peso pentru acest lucru
din salariu. Cu toate acestea, Laura nu
cunoaște nicio persoană care s-ar fi pensionat din companie și care ar putea să
o informeze cu privire la beneficiile de
pensionare. Ea nu crede că are dreptul
la asistență legală în ceea ce privește
legislația muncii și presupune că are
dreptul doar la 15 zile de concediu pe
an, chiar dacă nu știe dacă sau când și
le-ar putea lua. Mai mult, Laura nu are
cunoștință despre persoana responsabilă
de ea din sindicat.
”Cooperarea internațională înseamnă
strângerea rândurilor pentru îmbunătățirea
situației tuturor. Nici în țările bogate,
situația angajaților nu se prezintă mai
bine. Cu toate acestea, sper că lucrurile
se vor schimba. În primul rând, angajații
companiilor multinaționale ar trebui să
se întâlnească și să studieze condițiile de
muncă din locații diverse. Sindicatele pot
aduce o schimbare la nivel mondial – prin
îmbunătățirea condiițiilor de muncă, salariilor și a legislației. Sunt multe de făcut...”

Laura nu cunoaște prea multe despre
drepturile sale. Ea crede că are o asigurare de sănătate și de accidente, însă nu
știe câte zile de concediu medical are la
dispoziție. Există un medic al companiei,
dar a observat că șeful ei pur și simplu
8
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INDUSTRIA TEXTILĂ

Croitoreasă – Macedonia
Slavica Jovanova, femeie, 50 de ani, căsătorită, doi fii (20 și 22 de ani), locuiește
în Delčevo, croitoreasă la ABC Delcevo.
Venit net 10,000 – 12,000 dinari la normă
(165-195 euro).
Slavica lucrează cel puțin șase zile pe
săptămână, câteodată și duminica sau
de sărbători.
”Atmosfera de la locul de muncă este ca
peste tot. Muncim foarte mult mereu și nu
avem timp să vorbim între noi, mai ales că
lucrăm la normă. Întotdeauna sunt stresată
că nu am să termin la timp”.
Din 2001, Slavica a început să lucreze
pentru ABC Delcevo, o companie care
produce confecții pentru mărci germane.
Înainte de aceasta, ea a lucrat la fabrica
națională de textile. Soțul ei și cei doi fii
sunt șomeri și pot contribui la venitul familiei doar prin slujbe ocazionale. Familia
locuiește într-un apartament de 40 de
metri pătrați.

Lucrător în industria textilă – Romania

”Situația este foarte gravă. Nu reușesc
să plătesc nici cheltuielile lunare precum
electricitatea sau apa. A trebuit să fac un
împrumut la bancă pentru a le plăti. Acum
douăzeci de ani, câștigam mult mai bine
la fabrica națională de textile; chiar mai
mult decât anumite persoane cu educație
care ocupau poziții mai înalte decât mine.
Atunci mi se plăteau orele suplimentare și
puteam să economisesc bani și să plec în
concediu în străinătate. Acum salariul îmi
ajunge numai până la jumătatea lunii.”
Slavica nu crede că o cooperare
internațională ar putea îmbunătății
situația din Macedoria.
”Companiile se gândesc doar la profit și nu
iau în considerare drepturile lucrătorilor. Și
chiar dacă străinii ar plăti mai mult pentru confecțiile pe care le fabricăm, salariile
noastre ar rămâne la fel.”

Alvaro și familia sa trăiesc într-o cameră
de 12m². Împart cu vecinii lor, care locuiesc într-o casă la douăzeci de metri
distanță, sursa de apă și baia. Alvaro lucrează 12 ore pe zi și de obicei încearcă să
fie liber în weekend. Acesta a lucrat înainte la o fermă din Africa de Sud. Alvaro
oferă orice fel de servicii de croitorie și
poate coase orice, de la perdele la haine.

fiu respectată pentru munca mea, să pot
lucra fără stres și să am un venit decent.
Mulți dintre colegii mei nu sunt mulțumiți
din cauza salariilor”.

Adelina lucrează de mai mult de 43 de
ani în fabrica care produce îmbrăcăminte pentru mărci italiene și germane. Ea
lucrează șase zile pe săptămână, având
o medie de 10 ore de muncă pe zi, chiar
dacă, în conformitate cu legislația în vigoare, aceasta ar trebui să muncească
cinci zile pe săptămână, opt ore pe zi.
Venitul ei corespunde exact salariului
minim pe economie din România.

Adelina este membră a sindicatului liber
din industria textilă. Ea consideră că sindicatele nu sunt suficient de puternice, însă
o tentativă de cooperare internațională
poate fi un pas către un progres considerabil: ”solidaritatea internațională ne-a
ajutat și ne va ajuta în continuare. Doar
prin legi adecvate și prin solidaritate la nivel național și internațional putem spera
la o viață decentă.”

”Situația mea este nedemnă. Sistemul provoacă stres psihologic. Cu toate acestea
nivelul de presiune a scăzut după ce foarte
multe persoane au demisionat și au fost
nevoite să meargă la spital. Îmi doresc să

”Viața cere multe sacrificii. Sunt zile în care
nu câștig nimic și din cauza aceasta venitul
meu poate varia foarte mult de la o lună
la alta. Nu mă pot baza pe un venit stabil.
Mi-aș schimba meseria dacă mi-ar garanta
o stabilitate financiară mai mare. Dar fără
o pregătire adecvată, opțiunile mele sunt
mai degrabă limitate.”

*Numele și denumirea companiei au fost schimbate din
motive de protecție

Cizmar – Bolivia
Eddy Vargas Gutierrez, bărbat, 55 de
ani, căsătorit, nouă copii (între 35 și 19
ani), locuiește în Cochabamba. Cizmar –
lucrează pe cont propriu. Venit net 1,200
boliviano (141 euro). Salariul minim în Bolivia este de 680 boliviano.

Croitor – Mozambic
Alvaro Mendiate, bărbat, 36 de ani,
necăsătorit, 2 fii (12 și 9 ani), locuiește
în Maputo. Croitor, lucrează pe cont
propriu. Venit net 7,000-10.000 metical
(160-230 euro).

Adelina Ionescu *, femeie, 63 de ani,
divorțată, 2 fii (43 și 40 de ani), locuiește în
Bârlad. Lucrătoare la fabrica de Confecții
Bârlad *. Venit net 600 lei (145 euro)

Eddy este cizmar și lucrează pe cont propriu, iar cu ajutorul familiei sale, acesta
fabrică încălțăminte pentru femei.
”Am nouă copii. Am lucrat întotdeauna împreună cu soția mea pentru a-i crește și a le
oferi o educație. Aproape toți au terminat
școala generală. Sunt foarte mândru că doi
dintre fiii mei și-au finalizat studiile, iar cei
mici le urmează exemplul.”

cearcă să garanteze o aprovizionare de
bază și să își întrețină familia.
”La 7 dimineața îmi duc nepoții la școală,
lucrez până la amiază și apoi merg să îi iau
de la școală. După prânz lucrez până la 3
p.m. și apoi îi duc pe copii la antrenamentul
de fotbal. Ne întoarcem la 7 p.m. și după
cină lucrez până la 11 p.m., iar câteodată
și până la 1 a.m. De obicei lucrez cam 9,
10 ore pe zi. Ceilalți copii lucrează în atelierul de încălțăminte când nu au cursuri la
universitate.”

Eddy locuiește cu soția sa, copiii mai mici
și cei patru nepoți într-o casă mare unde
este localizat și atelierul de încălțăminte.
Prin producția de încălțăminte, Eddy în10
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Lucrător în construcții – China
Chen Wei Yang*, bărbat, 28 de ani, necăsătorit, fără copii, locuiește în Dongguan. Lucrător în construcții la Speedy
Blasting Engineering*, o companie care
efectuează explozii subterane pentru
fundații înalte. Venit net: în jur de 2,000
yuani (220 euro). Acesta lucrează la normă,
pe metru pătrat.
Chen lucrează 10 ore pe zi (cu o pauză
de prânz de 20 de minute) șapte zile
pe săptămână. Acesta lucrează chiar și
în timpul sărbătorilor legale și nu are
dreptul la un concediu anual. Provine
dintr-un sat foarte sărac situat la 1,100
de km de Dongguan. Acum zece ani
el și-a părăsit satul ca lucrător migrant
pentru a câștiga un venit în Dongguan.
Aici, Chen locuiește într-o cameră cu alți
șapte colegi într-un cămin muncitoresc
ce aparține companiei.

Lucrător în construcții – România
E.M.B. Ekanayake, bărbat, 35 de ani,
căsătorit, un fiu (10 ani), este originar din
Sri Lanka și locuiește în momentul de față
în București. Este maistru la ”Construcții
Poduri” *. Venit net 2,500 lei (595 euro).
În Sri Lanka, salariul minim legal reprezintă
a șaptea parte din această sumă.
E.M.B. a plătit unei agenții de plasare a forței
de muncă din Sri Lanka un avans de 5,000
de dolari americani pentru contractul său
de muncă. Acum trebuie să lucreze 55
de ore pe săptămână pentru doi ani și
este plătit cu 3 dolari americani pe oră.
În conformitate cu termenii din contract
orele suplimentare vor fi plătite cu 3,50
dolari americani pe oră. El are dreptul la
21 de zile de concediu de odihnă pe an.
”Sunt bucuros deoarece până acum acest
contract a fost respectat. Dar am auzit de
la mai multe persoane din Sri Lanka care
au lucrat aici înainte că au fost nevoite să

Lucrător în construcții – Republica Moldova
”Este o slujbă grea și periculoasă, iar salariul este foarte mic. Lucrăm la 20-30 de
metri sub pământ. Sunt îngrijorat pentru
că nu există măsuri de protecție în timpul
exploziilor. Cel mai rău este nivelul de praf;
mulți colegi au fost deja diagnosticați cu
silicoză. Cu toate acestea, nu au primit nicio
compensație pentru că nimeni nu are un
contract de muncă scris. Îmi este teamă să
nu mă îmbolnăvesc și eu. Tot ceea ce îmi
doresc este să câștig bani și să mă întorc
la mine în sat.”
*Numele și denumirea companiei au fost schimbate din
motive de protecție

Piotr Babiuc, bărbat, 33 de ani, divorțat,
3 fii (7 și 11 ani dintr-o căsătorie anterioară și un fiu de 5 luni cu noua sa parteneră), locuiește în Edineț. Lucrător independent în sectorul constucții. Venit net
5,000 lei moldovenești (297 euro).
Piotr locuiește într-un apartament închiriat de 50m², cu partenera sa, cel mai
mic dintre fii, precum și ceilalți doi fii din
căsătoria anterioară care locuiesc majoritatea timpului cu el. În 2009 venitul
mediu legal în Republica Moldova era
2,747 lei moldovenești. În februarie 2010,
salariul minim legal a fost stabilit la 1,000 lei
moldovenești, în timp ce coșul minim era
1,085 lei moldovenești, iar pensia medie
800 lei moldovenești.
Piotr câștigă astfel de două ori mai mult
decât media, dar venitul său nu este lu-

se întoarcă acasă pentru că nu și-au primit
salariul timp de șase luni. Acesta este un risc
deoarece nu ne primim banii pe care i-am
achitat agenției de plasare a forței de muncă dacă acest contract nu este respectat.”

nar deoarece pe timpul iernii nu prea
este de lucru. Din această cauză, el lucrează vara și toamna cât de mult posibil.
Piotr este recunoscut ca lucrător calificat
în Edineț și primește comenzi de la fabricile de construcții locale. Piotr apreciază
flexibilitatea pe care i-o conferă poziția
sa de contractor independent deoarece
aceasta înseamnă mai mult timp pentru
familia sa. De asigurare medicală și socială beneficiază doar pe perioada când
are încheiate contracte legale.
”Pentru mine, cooperarea internațională
înseamnă foarte mulți vizitatori în Republica Moldova. Se vor construi mai multe
hoteluri și infrastructură, calitatea serviciilor noastre se va îmbunătăți, iar salariile
vor crește pentru a asigura o viață decentă.
Cooperarea internațională va contribui la
introducerea de noi tehnologii și la apariția
unor posibilități noi în Republica Moldova.”

E.M.B. locuiește într-o cameră împreună
cu trei colegi într-un cămin muncitoresc al
companiei de construcții. Există un grup
sanitar și o bucătărie cu apă curentă la
fiecare etaj.
”Sunt obișnuit să trăiesc în condiții similare - și chiar mai rele, deoarece am lucrat
în străinătate în ultimii zece ani. Am luat
această decizie pentru a asigura un trai decent familiei mele. Aici trebuie doar să îmi
cumpăr mâncare și pot economisi restul
de bani pentru a-i trimite acasă. În acești
ultimi zece ani nu am avut nicio legătură
cu o organizație sindicală.”
*Denumirea companiei a fost schimbată.
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Șofer de autobuz – Austria
Christine Schauer*, femeie, 35 de ani,
necăsătorită, are un partener de viață,
doi copii, un fiu (7 ani) și o fiică (5 ani),
locuiește în Wels. Șofer de autobuz la
Linz AG. Venit net: 1,200 euro pentru o
slujbă part-time, 23.1 ore de muncă pe
săptămână.
Înainte de a deveni șofer de autobuz,
Christine a terminat un curs de florărie
și a decis mai târziu să se specializeze ca
șofer de autobuz. Ea conduce un autobuz
de mai mult de 10 ani. Locuiește într-o
casă mare împreună cu copiii și partenerul său de viață, care câștigă 1,200 de
euro pe lună.

Compania oferă instruiri suplimentare
privind aspecte precum siguranța la volan sau cum să faci față stresului. Aceasta
din urmă este o problematică deosebit
de importantă deoarece de multe ori
șoferii de autobuz se află sub presiune.
”De fapt nu compania pune presiune pe
noi. Avem o jumătate de oră de pauză în
zona de întoarcere după patru ore și jumătate de condus. Dacă autobuzul este
întârziat din cauza traficului sau a pasagerilor care urcă și coboară prea încet ajungem cu întârziere în zona de întoarcere.
Din această cauză ni se scurtează pauza
și bineînțeles că șoferii sunt stresați.”
*Numele a fost schimbat din motive de protecție

”Sunt foarte mulțumită de situația mea;
acest lucru este ce mi-am dorit dintotdeauna. Nu aș schimba nimic.”

Șofer de autobuz – Austria
Klaus Gessl, bărbat, 43 de ani, divorțat,
o fiică (16 ani) locuiește în Linz. Șofer de
autobuz la baza din Linz a OBB Postbus
GesmbH. Venit net: 2,300 euro.
Klaus locuiește împreună cu fiica sa întrun apartament de 50m². Inițial vânzător,
a obținut diploma de absolvire a liceului
și a decis să urmeze cursurile de calificare pentru a deveni șofer profesionist.
Din 1990 lucrează ca șofer profesionist
la OBB Postbus.
”Una dintre cele mai mari probleme la serviciu o constituie traficul care se înrăutățește
pe zi ce trece; mai ales în oraș. Sunt întotdeauna blocaje, întârzieri și, în consecință,
pasageri enervați. O dată chiar am fost atacat de un pasager beat. Șoferii se confruntă
cu adevărat, cu un stres ridicat.”

Klaus Gessl și-ar dori ca firma să ofere
instruiri suplimentare privind gestionarea conflictelor de lucru cotidiene, atacurilor violete și a stresului. Este membru de sindicat și este foarte mulțumit
de activitățile consiliului din compania
sa deoarece s-au realizat multe lucruri
privind legislația muncii, precum plata
orelor suplimentare pentru șoferii ce au
contracte colective de muncă sau cursuri
de limbă engleză. Per ansamblu, Klaus
Gessl consideră că are o poziție bună.

Șofer de autobuz – Brazilia
Robério Barbosa da Silva, bărbat, 31
de ani, căsătorit, o fiică de 3 ani, locuiește
în Abreu e Lima. Șofer de autobuz la
Itamaraca Transportes, o companie de
autobuze care operează în regiunea Recife. Venit net 1,100 reali (480 de euro) și
transport public gratuit pentru Roberio
și familia sa.
Roberio lucrează ca șofer de autobuz de
opt ani. Pentru a se califica șofer, acesta a
făcut o lună de cursuri (după completarea studiilor liceale și patru ani la academia de muzică). Compania de autobuze
oferă instruiri suplimentare precum cursuri de condus preventiv și economic sau
cursuri de prevenire a accidentelor. În
momentul de față Roberio face un curs
de formare pentru a deveni instructor
auto pentru autobuze.

Roberio nu este membru de sindicat deoarece consideră că organizația sindicală
a transporturilor nu reprezintă lucrătorii, ci este în aceeași tabără cu firmele.
Acestea chiar plătesc pentru birourile
organizației sindicale.
Spre deosebire de alte companii de autobuz, Itamaraca angajează doar șoferi de
sex masculin. Soția lui Roberio este profesoară de geografie la o școală publică
și câștigă 700 reali pe lună. Cu toate acestea, Roberio este mulțumit de situația sa.
”Viața mea este foarte liniștită. Nu mi-ar
plăcea să se schimbe mult. Bineînțeles că
ar fi frumos să lucrez mai puțin și să câștig
mai mulți bani, dar sunt în măsură să ofer
familiei mele o viață confortabilă.”

Orele de lucru sunt fixe: Roberio lucrează
șase zile pe săptămână de la 3 p.m. până
la 11 p.m. și are 15 zile de concediu de
odihnă pe an.
”Viața de șofer nu este ușoară. Oamenii
te învinovățesc pentru tot felul de lucruri:
pentru trafic, ploaie și implicit întâzierile
rezultate. Suferim din cauza agresivității
călătorilor care adesea ne insultă fără un
motiv clar. Altă problemă este violența fizică pe care o trăim. Eu personal am fost
atacat de opt ori!”

”Viața nu este chiar așa de ușoară, dar
câștig suficient ca să mă descurc și sunt
foarte mulțumit de situația familială.”
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Furnizor de servicii IT – Argentina
Adrian Bokser, bărbat, 44 de ani, căsătorit, doi copii (o fiică de 9 ani și un fiu
de 6 ani), locuiește și lucrează în Buenos
Aires. Consultant IT liber profesionist,
agent comercial și programator. Venit
net 4,000 pesos (740 euro).
Adrian a făcut cursuri la un Liceu Tehnic
și a studiat inginerie electrică timp de
doi ani. A fost întotdeauna fascinat de
calculatoare, a studiat de unul singur
în plus pe lângă ce a învățat la școală
și astfel și-a găsit cu ușurință un loc de
muncă în sectorul IT la vârsta de 19 ani.
Adrian oferă de mai bine de cinci ani o
multitudine de servicii IT: vinde și repară
calculatoare, vinde programe informatice, face programare și web-design.
Venitul lui Adrian este de aproape trei
ori mai mare decât salariul minim legal din
Argentina, în valoare de 1,500 pesos (277
euro). Salariul soției sale este apromixativ
la fel. Cu toate acestea, reușesc cu greu
să se întrețină din venitul familial.
”Am învățat să ne descurcăm cu ce avem
și sunt mulțumit cu asta. Cu toate acestea
situația noastră financiară este destul de
dificilă. Chiar dacă avem un nivel de trai
decent nu reușim să economisim nimic. Din
fericire, ne-am construit casa atunci când
situația economică era mai bună.”
Adrian locuiește cu soția și cei doi copii
într-o casă cu patru camere și o suprafață
de 110 m². Aici este și locul de muncă al
lui Adrian. Acesta își organizează timpul
de lucru singur și lucrează în medie opt
ore pe zi, iar weekendurile sunt libere.
Datorită programului flexibil, Adrian
poate să combine cu ușurință munca și
viața de familie.

Furnizor de servicii IT – Republica Moldova

”În fiecare dimineață înainte de a începe
lucrul îmi duc copiii la școală. Îmi place
să am libertate la locul de muncă, dar din
nefericire este dificil să câștigi întotdeauna
suficienți bani. Sunt perioade în care am
foarte multe lucrări, dar sunt și perioade în
care nu am nimic de lucru. Această situație
ar trebui echilibrată.”
Pe timpul verii, Adrian și familia sa merg
la mare cu mica lor rulotă unde, împreună cu fratele său Adrian, administrează
o Sală de Jocuri Video. Aici își petrece
jumătate din timp muncind, iar restul
perioadei se bucură de vacanță. Adrian
nu deține nici asigurare de sănătate și
nici nu are contribuție la fondul de pensii
pentru că nu crede că și-ar permite. Mai
mult, acesta nu crede că firma de asigurări îi va plăti exact cât trebuie. Totuși,
familia sa deține asigurare socială prin
contractul de muncă al soției sale. Adrian
nu știe dacă există o organizație sindicală
pentru sectorul IT și nici nu dorește să
devină membru deoarece crede că sindicatele sunt corupte – idee larg răspândită
în Argentina.
”Pentru mine, solidaritatea internațională
înseamnă o cooperare a diferitelor țări în
situații dificile; de exemplu, în cazul unui
cutremur. În perioadele lipsite de catastrofe ne obișnuim cu sărăcia care există în
anumite țări și întoarcem capul. Din cauza
globalizării, condițiile de lucru devin similare în diferite părți ale lumii și în consecință
putem să găsim soluții pentru probleme
similare.”
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Ciocoi Valeriu, bărbat, 27 de ani, necăsătorit, fără copii, locuiește în Selemet,
un mic sat din raionul Cimișlia. Liber
profesionist în Departamentul pentru
Educație al orașului Cimișlia. Venit net
1,500 lei moldovenești (95 euro).
Valeriu locuiește într-o casă mică împreună cu părinții săi. Baia și grupul sanitar
se află într-o clădire separată. Familia
crește iepuri și găini pentru a economisi
bani, dar tot trebuie să își achiziționeze
marea parte a alimentelor. Valeriu are
nevoie de 20 de minute pentru a ajunge la locul de muncă. Chiar dacă este
mai scump decât cu autobuzul, acesta
folosește mașina pentru că autobuzul
circulă doar dimineața. Pentru a reduce
costurile, adeseori acesta merge împreună cu alți colegi care lucrează în Cimişlia.
Multe persoane din Selemet lucrează în
străinătate pentru a reuși să își întrețină
familiile.
Valeriu a studiat informatică și limbi străine la Universitatea Internațională din Republica Moldova și a absolvit după patru
ani de studii. Cu toate acestea el a rămas
în Selemet. Venitul său actual este odată
și jumătate cât salariul minim legal, dar
reprezintă doar 54% din salariul mediu

pe economie din Republica Moldova.
Acesta deține un contract de muncă de
40 de ore pe săptămână și nu lucrează
peste program. Are dreptul la o oră pauză de masă și nu lucrează în weekend. Ministerul educației prevede posibilitatea
pentru continuarea studiilor, care este
foarte importantă pentru Valeriu:
”Mi-ar plăcea să merg la o universitate în străinătate, să aprofundez studiile
și să învăț de la experți care lucrează în
același domeniu ca și mine. Mi-ar plăcea
să îmi continui studiile și să împărtășesc
din experiența și cunoștințele mele și ale
colegilor mei.”
Valeriu beneficiază de asigurare socială
și contribuie la fondul de pensii. Vârsta
medie de pensionare a unui bărbat în
Republica Moldova este de 62 de ani,
dar pensia medie în 2010 era 800 lei
moldovenești, cu 145 de lei moldovenești
sub pragul limită de sărăcie. O persoană are
nevoie de 1,085 de lei moldovenești pentru a acoperi costurile de bază.
Valeriu nu are prea multe de spus despre
organizațiile sindicale.
”La fel ca și colegii mei sunt membru de sindicat, dar nu știu ce face sindicatul și nici
câte persoane reprezintă. Probabil este
obligatoriu să fi membru.”
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Tâmplar – Republica Moldova
Igor Mitrofan, bărbat, 42 de ani,
divorțat, o fiică de 14 ani, locuiește în
Chișinău. Lucrează într-o mică fabrică de
mobilă care produce pentru piața internă. Venit net: 1,350 de lei moldovenești
(85 euro) pentru 45 de ore de lucru pe
săptămână.
Igor locuiește singur într-un apartament
de 30 de metri pătrați cu două camere,
o baie și un grup sanitar. A fost nevoit să
renunțe la apa caldă pentru că nu și-o
permite. Apa de la robinet este foarte
sărată.
Igor are un contract de muncă, dar nu
cunoaște prea bine termenii și condițiile
acestui contract. El crede că este plătit
pentru opt ore pe zi, cinci zile pe săptămână, dar de fapt el lucrează de la 9 a.m.
până la 7 p.m. (incluzând o oră pentru
pauza de masă), cumulând 45 de ore pe
săptămână. Salariul lui variază, depinzând de numărul de comenzi pe care îl
are producătorul, și este doar puțin peste

salariul minim legal care reprezintă jumătate din salariul mediu pe economie din
Republica Moldova.
În fabrica lui Igor nu există comitete de
întreprindere și el nu face parte din niciun sindicat. El spune că toate drepturile sale sunt menționate în contractul
de muncă si că ar depinde doar de el să
și le apere. Orice problemă ar trebui să
fie tratată în mod direct între el și angajatorul său.
”Cooperarea internațională este importantă pentru companiile din Republica Moldova. Aduce noi moduri de a muncii și de a
trăi în țara noastră. Sper că întreprinderea
mea va intra în parteneriat internațional
pentru a i se deschide oportunitățile pentru
export. Ceea ce va aduce salarii mai mari
și o viață mai bună pentru mine.”

Inginer tehnolog – Bulgaria
Albena Savova, femeie, 33 de ani, necăsătorită, fără copii, locuiește în Elin Pelin. Inginer tehnolog la NIKROM WENIYR
SPCLL, o fabrică de mobilă care produce
scaune, majoritar pentru IKEA. Venit net
800 leva (400 euro).
Albena a studiat la Universitatea de Silvicultură din Sofia și în ultimii zece ani
a lucrat la fabrica de mobilă în sectorul
dezvoltare și testare produse. Salariul ei
este de șase ori mai mare decât salariul
minim pe economie. Are un contract de
muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, lucrează 40 de ore pe săptămână
și este plătită pentru orele suplimentare,

conform legislației. Are dreptul la o pauză de 30 de minute în fiecare zi de lucru.
În conformitate cu legislația din Bulgaria,
Albena are asigurare socială (inclusiv de
sănătate, accidente sau pensionare) și are
dreptul la concediu de maternitate. În
conformitate cu prevederile legislative,
ea are dreptul la 20 de zile de concediu
de odihnă pe an la care se adaugă două
zile suplimentare de concediu anual
plătit ce au fost câștigate prin negocieri
colective.
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Albena este președinta organizației sindicale a companiei, organizație care face
parte din CL Podkrepa. Aproximativ 70
dintre colegii ei sunt membrii de sindicat.
Își petrece o bună parte a timpului său
liber luptând pentru condiții de muncă
mai bune și salarii mai mari. Activitățile
sale sindicale au condus întotdeauna însă

la relații tensionate cu managementul
companiei.
”Solidaritatea internațională înseamnă să
te gândești și la colegii din lumea largă,
să îi ajuți cât de mult poți și să le înțelegi
problemele.”

Tâmplar – Pakistan
M. Imran, bărbat, 22 de ani, căsătorit, are
un fiu de 6 ani, locuiește în Lahore. Lucrător la compania Wali-e-Najaf Wrought
Iron, care produce mobilă din lemn și fier
forjat. Venit net 8.000 rupii pakistaneze
(71 euro).
M. locuiește împreună cu soția, fiul,
părinții și socrii săi într-o casă închiriată
de 51 de m², care are două camere și o
baie cu un grup sanitar. Nu au apă caldă.
Locuința este la 20 de minute distanță
de locul de muncă al lui M. Acesta nu
a încheiat un contract de muncă atunci
când a început să lucreze acolo. A căzut
de acord cu angajatorul său că va lucra
72 de ore pe săptămână, dar în realitate
lucrează mai mult de 80 de ore pe săptămână. Salariul său depășește cu puțin
salariul minim legal.

M. nu are o asigurare de sănătate sau de
accidente. Acestuia îi sunt scăzute din
salariu zilele în care nu poate ajunge la
locul de muncă din orice motiv, de exemplu dacă este bolnav sau dacă vrea să
își ia concediu. Singurul motiv pentru
care nu ar trebui să vină la muncă este
atunci când compania nu are suficiente
comenzi. În weekend, M. petrece cinci
sau șase ore din timpul său liber cu prietenii. Nu a dorit să comenteze nimic
despre organizațiile sindicale.
”Nu mă pot gândi la nicio organizație
internațională care ar putea să facă
ceva pentru cei săraci care trăiesc de pe
o zi pe alta. Pe mine nu m-a ajutat nicio
organizație internațională.”

”Sunt sărac. Singurul lucru pe care îl pot
face este să visez că voi deveni bogat; fie
asta, fie încerc să mă repliez la situația
mea și să fac ce pot eu mai bine. Cu toate
acestea eu sunt mulțumit și îi mulțumesc
lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Dar
sunt momente în care mă simt descurajat
de situația financiară.”
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Recepționeră – Republica Moldova
Sylvia, 53 de ani, femeie, căsătorită, 3
copii (o fiică de 20 de ani, doi fii în vârstă
de 25 și 27 de ani), locuiește într-un mic
sat numit Goleni. Recepționeră la Hotel
Nica într-un oraș apropiat de Edinet. Venit net 900 de lei moldovenești (55 euro).
Sylvia locuiește împreună cu soțul ei și
cei trei copii adulți într-o casă mică cu
patru camere. Nu au apă curentă și trebuie să utilizeze apa de la fântâna aflată la 100 de metri distanță de casă, nu
au nici baie și nici grup sanitar în casă.
Membrii familiei se spală în bucătărie,
într-un lighean, iar apa trebuie încălzită pe sobă. Grupurile sanitare sunt în
grădină.
Pentru familia Sylviei, singura metodă
de supraviețuire este agricultura: aceștia
au o mică grădină unde cresc legume și
de asemenea, au câteva găini și o vacă.
Aceste activități le asigură o mare parte
din alimentele necesare. Din vânzarea
laptelui, se mai câștigă încă 800 de lei
moldovenești pe lună.

Ca asistentă medicală, Sylvia a lucrat mai
mulți ani într-o mică clinică de la țară
până când aceasta a fost închisă. După
mulți ani de șomaj, Sylvia este mulțumită
că acum are un loc de muncă stabil.
”Lucrez trei sau patru zile fără întrerupere, apoi sunt liberă. Acest program mi se
potrivește foarte bine deoarece îmi lasă
suficient timp pentru treburile casnice.”
Există o organizație sindicală a hotelului, dar singurul motiv pentru care
Sylvia a aflat despre existența acesteia
este pentru că un coleg a primit cadouri
de Crăciun pentru copii lui. Sylvia nu a
avut niciodată o legătură cu sindicatul.
Majoritatea angajaților din Republica
Moldova nu conștientizează că de fapt
organizațiile sindicale sunt responsabile
de apărarea drepturilor lucrătorilor.
”Nu sunt membru de sindicat – în țara
noastră, sindicatul oricum nu face nimic.
Cooperarea internațională înseamnă pentru mine mai mulți clienți străini, oameni
de afaceri și investitori care vor veni în Republica Moldova. Ca rezultat, poate vor
crește și aici salariile – astfel încât o viață
decentă să fie posibilă.”

Israel s-a născut în Ghana, dar a crescut în
Gambia unde a obținut o diplomă în management hotelier. S-a întors în Ghana
să își reînnoiască pașaportul și să aplice

pentru o viză în Marea Britanie. A fost
refuzat și acum trebuie să aștepte pentru
a putea aplica din nou.
”Singurul motiv pentru care stau în Ghana
este să îmi obțin viza și nu pentru că îmi place ceea ce fac. Nu sunt mulțumit cu situația
mea actuală.”
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”M-am alăturat sindicatului deoarece îmi
place ideea de sindicat, chiar dacă de cele
mai multe ori funcționează numai pe hârtie. Cooperarea internațională va ajuta cu
siguranță la reducerea diferențelor la nivel
global. În același timp va asigura o productivitate mare și, în consecință, o mai mare
siguranță a locului de muncă.”
*Numele și denumirea companiei au fost schimbate din
motive de protecție

Recepționeră - India
Gina Xavier, femeie, 29 de ani, necăsătorită, fără copii, locuiește și lucrează în
Delhi. Recepționeră într-un hotel foarte
elegant din Delhi. Venit net 17.000 rupii
(287 euro).
Gina locuiește într-un apartament spațios
din New Delhi împreună cu fratele ei mai
mic și părinții săi. În timpul liber, îi place
să se uite la televizor, să meargă la cumpărături și la cinema cu prietenii.

Chelner – Ghana
Israel*, bărbat, 25 de ani, necăsătorit,
fără copii, locuiește într-o suburbie din
Accra. Chelner la Hotelul A.*, unde sunt
cazați în general politicieni și oameni de
afaceri. Venit net 199 cedi (100 euro).

Israel locuiește singur într-o suburbie la
40 de kilometri distanță de Accra unde
lucrează de mai mulți ani ca ospătar
într-un hotel mare. Are nevoie de o oră
pentru a ajunge acolo cu mijloacele de
transport în comun. Israel lucrează opt
sau nouă ore pe zi, șase zile pe săptămână și chiar în weekend, atunci când este
foarte aglomerat. Nu este plătit pentru
orele suplimentare. Foarte rar are parte
de o pauză și adeseori nu are timp nici
să mănânce. Israel nu beneficiază de asigurare de sănătate sau de accidente. În
timpul programului de lucru, Israel trebuie să fie tot timpul îmbrăcat elegant și
să zâmbească, chiar și atunci când clienții
sunt nepoliticoși și desprețuitorii. Un astfel de tratament din partea clienților și
salariul foarte mic reprezintă cele mai
mari nemulțumiri ale lui Israel.

”Situația mea este foarte confortabilă și
am suficienți bani pentru că nu trebuie să
plătesc chirie.”
După absolvirea școlii, Gina a obținut o
diplomă de licență în management hotelier. În ultimii opt ani, a lucrat într-un
hotel de lux din centrul orașului Delhi.
Nu vrea să dea numele hotelului pentru
că îi este teamă că își va pierde locul de
muncă.

În conformitate cu prevederile contractului său, Gina lucrează nouă ore pe zi,
șase zile pe săptămână. În realitate însă,
lucrează cel puțin 10 ore pe zi. Când sunt
perioade foarte aglomerate, de multe ori
Gina lucrează chiar 15 ore pe zi. Nu este
plătită pentru orele suplimentare.
O altă problemă este ținuta angajaților
din hotel. Conform regulilor, Gina trebuie să poarte pantofi cu toc înalt și o
fustă scurtă. Datorită sistemului de aer
condiționat, este întotdeauna frig însă
nu i se permite să poarte o eșarfă sau
altceva similar.
”Am întotdeauna probleme de sănătate. În
acest moment este vorba de o problemă
respiratorie. În aceste cazuri nu există nicio solidaritate față de angajați din partea
managementului. Plănuiesc să renunț la
acest loc de muncă imediat ce voi avea o
alternativă mai bună.”

21

LOCURI DE MUNCĂ LA NIVEL GLOBAL
DIN FABRICA DE STICLĂ PE RAFTUL MAGAZINELOR

Lucrător la o fabrică de îmbuteliere - China

Montator la o fabrică de sticlă – Bulgaria
Nikolai Tonkov, bărbat, 44 de ani, căsătorit, are o fiică de 11 ani, locuiește în Kadievo. Montator la Drujba Glassworks SA,
care produce, printre altele, sticle pentru
Coca Cola. Venit net 960 leva (490 euro).
Nikolai a finalizat 11 ani de școală și lucrează la fabrica de sticlă de douăzeci
de ani. Locuiește cu soția și fiica sa într-o
casă de 52m² cu trei camere, o baie și un
grup sanitar.
În fiecare zi conduce 30 de minute până
la fabrică și înapoi.
Nikolai câștigă 960 de leva, ceea ce înseamnă aproximativ patru salarii minime
pe economie. Venitul său este de patru
ori și jumătate peste pragul de sărăcie. Cu
toate acestea, venitul său este insuficient
pentru a-și plăti costurile curente.
”Avem două automobile, unul de 12 ani și
celălalt de 20 de ani, iar întreținerea lor necesită o mulțime de bani. Este dificil pentru
noi să adunăm ce este necesar pentru nevoile cotidiene. Trebuie să câștig mai mult.”
Nikolai lucrează 40 de ore pe săptămână
și nu lucrează peste program. Are dreptul
la 20 de zile de concediu de odihnă pe

an, după cum este stabilit în legislație.
Conform legislației, toți angajații beneficiază de asigurare socială (asigurare de
sănătate, asigurare în caz de accidente,
pensie).
La locul de muncă, Nikolai este expus
zilnic la zgomote puternice, vibrații și
radiații electromagnetice. Nikolai și colegii săi sunt examinați cu regularitate
de către medicul companiei care este
responsabil cu privire la măsurile de
siguranță din firmă. Datorită zgomotului, comunicarea cu maistrul este deseori
dificilă. Acest lucru duce cu regularitate
la neînțelegeri care, la rândul lor, au o
influență negativă asupra atmosferei de
lucru.
Nikolai este membru al sindicatului CL
Podkrepa și astfel are dreptul la asistență
juridică privind legislația muncii. Există,
de asemenea, un consiliu de muncă în
cadrul firmei.
”Dacă sindicatele ar coopera la nivel
internațional și ar fi susținute de către ONGuri, solidaritatea ar deveni din ce în ce mai
puternică. Acest lucru ar putea schimba de
asemenea comportamentul lucrătorilor și
ar îmbunătăți responsabilitatea socială a
întreprinderilor.”
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Wang Tao, bărbat, 24 de ani, necăsătorit,
fără copii, locuiește în Beijing. Lucrează
temporar la departamentul de export
al unei fabrici de îmbuteliere Coca-Cola.
Venit net: 1,200 yuani (140 euro) Primește
la sfârșitul anului un bonus, calculat întrun mod netransparent.
Wang este lucrător migrant, ce provine dintr-un sat localizat la 650 de km distanță
de Beijing. În prezent locuiește la aproximativ 15 minute distanță de locul său
de muncă, într-un apartament pe care
îl împarte cu un coleg. Mobilierul este
format doar din două paturi și o ladă.
Apartamentul nu este conectat la apa.
Există o singură baie pe palier pe care o
împart cu alți șase vecini. Chiria este 250
yuani pe lună.
Potrivit contractului său, Wang ar trebui
să lucreze 40 de ore pe săptămână. În
realitate lucrează 12 ore pe zi totalizând
56 de ore pe săptămână. Orele suplimentare se iau în calcul în așa-numitul ”Sistem
Complex de Calculare a Orelor de lucru”.
Wang nu beneficiază de asigurare de sănătate sau accident. Ori de câte ori i se
întâmplă ceva, acesta acoperă costurile
din veniturile proprii. Orice zi lucrătoare
pe care o pierde din motive de sănătate

i se scade din salariu. Dacă lipsește mai
mult de 15 zile, compania poate lua în
considerare absența sa drept demisie.
Nu are o asigurare de pensionare. Aceste
aspecte nu sunt conforme cu legislația
chineză în vigoare. Nu trebuie să lucreze cu ocazia sărbătorilor legale, însă nu
beneficiază de alte zile de concediu de
odihnă plătite.
Deoarece are statut de lucrător temporar,
Wang nu este angajatul direct al firmei
Coca Cola, ci al unei agenții de plasare a
forței de muncă. Acesta presupune că nu
este membru al vreunui sindicat, dar știe
că există un reprezentant al angajaților
în firma sa. Nu știe cine este persoana
respectivă. Nu consideră că interesele
sale îi sunt reprezentate.
”Este bine atunci când sindicatele și consumatorii din alte țări protestează pentru
drepturile lucrătorilor din China. Sper că în
urma acestor acțiuni să ne fie îmbunătățite
condițiile de muncă.”
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Angajat în supermarket – Ghana
Juliana Martey, femeie, 24 de ani, necăsătorită, fără copii, locuiește și lucrează într-o suburbie din Accra. Angajată a
supermarketului unei benzinării Shell.
Venit net: 70 cedi (37 euro), ceea ce abia
corespunde salariului minim legal.
Juliana locuiește într-o casă cu zece camere împreună cu alți 15 colegi. Aceștia
împart cele patru băi din casă. Apa potabilă este caldă și Juliana trebuie să o
țină la frigider înainte de a o consuma.
Juliana consideră că locul ei de muncă la
benzinărie este periculos. Îi este teamă
în permanență de jafuri armate și explozii. Pentru ea, acest loc de muncă este
temporar.

Angajat în supermarket – Pakistan
”Nu este o slujbă pentru o viață întreagă.
Dar vreau să economisesc niște bani ca să
pot să urmez mai târziu un curs de cosmetică.”
Până la locul de muncă face aproximativ
15 minute cu mijloacele de transport în
comun. Transportul o costă aproximativ un euro pe zi, pe care îi plătește din
propriul venit. Beneficiază de asigurare
de pensie și și-a făcut o asigurare de sănătate pe care o plătește din veniturile
sale. Nu are dreptul la zile de concediu
de odihnă, însă are zile libere în cazul
sărbătorilor legale.

Violeta a studiat trei ani la Universitatea
Tehnică din Republica Moldova, dar nu
și-a finalizat studiile. Lucrează 42 de ore
pe săptămână de doi ani și jumătate și
este nevoită să muncească peste program fără a i se plăti orele suplimentare,
chiar și în timpul sărbătorilor legale. Are
dreptul la o pauză de o oră pe tură, pe
care trebuie să o împartă în mai multe
pauze mici. Ea percepe presiunea la care
este supusă de către clienți drept o formă
de violență instituțională.

Mustafa locuiește cu părinții săi și cei
șapte frați într-o casă de 126 m², care are
trei dormitoare. Au apă rece și caldă și o
baie cu grup sanitar. Locul său de muncă
se află destul de aproape, îi ia doar 10 minute să ajungă la slujbă cu ricșa. Salariul
lui Mustafa este dublu față de salariul minim legal din Pakistan. Lucrează cinci zile
pe săptămână (54 de ore). El spune că nu
lucrează ore suplimentare. Nu există act
legislativ în Pakistan care reglementează
numărul de ore de lucru pe săptămână.
”Sunt foarte mulțumit de slujba mea și
cred că este unul dintre cele mai bune locuri de muncă din oraș. Cu toate acestea
mi-aș dori să câștig mai mulți bani pentru

Angajat în supermarket – Republica Moldova
Violeta, femeie, 24 de ani, necăsătorită, fără copii, locuiește și lucrează în
Chișinău. Angajată part-time la supermarketul IMC Market. Venit net 2,400 lei
moldovenești (152 euro).

Mustafa, bărbat, 25 de ani, necăsătorit,
fără copii, locuiește și lucrează în Lahore. Asistent vânzări la Pace Supermarket
Cain. Venit net 15.000 rupii pakistaneze
(134 euro).

a asigura familiei mele o viață liniștită și
sănătoasă.”
Chiar dacă Mustafa își poate lua concediu medical fără o scădere salarială,
nu beneficiază de asigurare de sănătate
sau în caz de accident. Trebuie să plătească din veniturile proprii orice vizită
medicală. Legislația muncii nu conține
prevederi privind aspecte precum concediul de maternitate, asigurarea unui
fond de pensii sau sprijin legal. Mustafa
nu are nimic de spus despre organizațiile
sindicale și afirmă că nu este membru al
niciunui sindicat.
”Nu cred că o cooperare internațională
ne-ar ajuta. Există foarte multe organizații
internaționale aici care pretind că fac o
mulțime de lucruri pentru a ne ajuta. Dar în
societatea noastră, nu văd nicio schimbare
care ar fi avut loc datorită lor.”

Angajat în supermarket – China
Violeta împarte un apartament de 52
m² cu o altă persoană care locuia acolo
de mai mult timp. ”Condițiile de trai sunt
mediocre. Mi-ar plăcea să câștig mai mult
pentru a avea propriul meu apartament.”
Violeta beneficiază de asigurare socială,
contribuie la fondul de pensii și are dreptul la 30 de zile de concediu de odihnă
pe an, însă nu le poate efectua pe toate
odată. Nu este membră de sindicat și nici
nu știe cine ar trebui să o reprezinte.
”Ar fi frumos să existe programe de schimb
de experiență pentru a intra în contact cu
alți lucrători din alte țări, iar în acest fel am
putea afla realitățile de la locurile lor de
muncă.”
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Xiao Chang*, bărbat, 20 de ani, necăsătorit, fără copii, locuiește și lucrează în
satul Shangshing, Shenzhen. Lucrător pe
raion în supermarketul Zun Fung Plaza.
Venit net: 600 yuani (67 euro).
Xiao este un lucrător migrant deoarece provine dintr-un sat aflat la 2,300 de
km distanță de Shenzhen. Locuiește
doar la două minute distanță de locul
de muncă. Împreună cu alți doi colegi,
Xiao locuiește într-un apartament de
15 m² cu două dormitoare, o baie și un
grup sanitar. Salariul său reprezintă 66%
din salariul minim legal, drept urmare
situația sa este mult sub pragul de sărăcie. Chiar dacă lucrează la supermarket
de doi ani, Xiao nu a semnat încă un contract de muncă. Nu beneficiază de asigu-

rare de sănătate sau în caz de accident și
nu are dreptul la concediu medical. Nu
știe nimic despre concediul de maternitate, concediul de îngrijire medicală,
fondul de pensii și asistența juridică privind legislația muncii sau drepturile sale
privind sărbătorile legale. Îi place să se
uite la televizor în puținul timp liber pe
care îl are la dispoziție.
”Nu știu cum ar putea cooperarea
internațională să ajute la îmbunătățirea
condițiilor mele de muncă.”
*Numele și denumirea companiei au fost schimbate din
motive de protecție
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Operator telefonic – Austria
Kurt Meyer, bărbat, 62 de ani, locuiește
în Oberösterreich. Operator telefonic în
cadrul unui call center*. Venit net 1,300
euro.
Kurt Meyer a lucrat înainte ca vânzător
independent. În 2003, nu a mai putut
face față concurenței din partea companiilor mari și a fost nevoit să-și închidă
afacerea. Acum este angajat într-un call
center. Kurt lucrează 40 de ore pe săptămână și îi este permis – deoarece este
reprezentant al angajaților – să refuze
efectuarea orelor suplimentare, care, în
conformitate cu contractul de prestări
servicii, trebuie recompensate cu timp
liber. Lucrează cinci zile pe săptămână,
iar zilele de muncă pot fi în timpul weekendului. Se întâmplă din ce în ce mai des
să nu poată beneficia de două zile libere
consecutive. Nu are pauze, iar cele zece
minute libere de care beneficiază conform legii sunt folosite pentru a merge
la toaletă sau după o cafea. Dar de multe
ori nu poate să ia nici aceste zece minute
din cauza numărului mare de apeluri pe
care trebuie să le preia – chiar și 500 de
apeluri într-un schimb de opt ore.

diu. Avem literalmente nevoie să înşelăm
prin telefon oamenii din companiile care
fac afaceri cu noi. Este destul de greu de
manevrat, pentru că într-adevăr suntem
la limita fraudei.”
Kurt este reprezentantul angajaților și
membru de sindicat. Gradul de implicare în cadrul companiei este de circa
10%. La momentul alegerii consiliului de
muncă în 2008 existau multe probleme și
iregularități. Au existat demiteri care s-au
transformat în concedii fără plată fară
nicio obligație de muncă, doar în urma
unor procese inițiate.
“Cooperarea internațională este posibilă
doar prin interconexiuni ale sindicatelor.”
* Numele și denumirea companiei au fost schimbate pentru
a proteja persoana intervievată.

Operator telefonic - Brazilia
Carol și soțul ei au cumparat un apartament de 50m² prin credit. Soțul ei este
mecanic auto și împreună reușesc să se
descurce. Locul de muncă în call center
este primul loc de muncă platit al lui Carol. Lucrează 40 de ore pe săptămână,
gestionând telefoanele primite de la
clienți și nemulțumirile acestora.
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“Mă descurc foarte bine. M-am căsătorit
recent și acum avem apartamentul nostru.
Avem o mașină și cu salariul meu nu doar
că pot contribui la venitul familiei, dar pot
să-mi cumpăr singură lucrurile de care am
nevoie. Avem o situație stabilă.”

Nu sunt oferite oportunități interne de
instruire, dar Carol este sprijinită pentru
a putea studia pentru că are ore flexibile
de lucru și un salariu mărit.

Operator telefonic – India
Ashish Kumar, bărbat, 19 ani, necăsătorit, fără copii, locuiește în Gurgaon. Consilier clienți la Sparsh BPO, unul dintre cele
mai mari call center-uri din India. Venit
net 5,200 rupii (87 euro), incluzând orele
suplimentare.
Ashish a plecat din orașul său natal – localizat la 1200 de km distanță - în Gurgaon ca să studieze. Dar după trei luni a
renunțat la școală și a început să lucreze
la call center. Lucrează în fiecare zi de la 4
p.m. până la miezul nopții. Nu-și permite
să plătească pentru ricșă în drum spre
casă, drept urmare trebuie să meargă
pe jos două ore pentru a ajunge acasă.

“În call center, noi suntem constant sub
presiunea performanţei. Nevoile noastre
nu sunt luate în considerare, nu există nicio
motivaţie pozitivă şi aproape niciun conce-

Carol Gomes da Silva, femeie, 18 ani,
căsătorită, fără copii, trăiește în Igarassú.
Operator telefonic la Cia dos Refrigeratores, o companie care produce sisteme
de răcire pentru grupuri precum Coca
Cola, Unilever sau Nestlé. Venit net 590
Reais (254 euro).

“Munca mea este liniștită. Binențeles că din
când în când primesc telefoane de la clienți
nemulțumiți, ceea ce îmi crează un pic de
tensiune. Una peste alta rareori am probleme și mă înțeleg bine cu colegii. Singurul
lucru pe care mi-ar plăcea să îl schimb ar
fi să studiez pentru a obține o slujbă mai
bună. Cine știe, poate chiar în cadrul acestei companii.”

Ashish locuiește cu unchiul său și un
prieten într-un apartament de 18m². Jumătate din salariul său este folosit pentru
plata chiriei. Ar dori să trimită în fiecare
lună o parte din bani familiei sale, dar
venitul său nu îi ajunge să se întrețină.

Ashish are șase zile libere în fiecare lună,
din care patru sunt duminici. Totuși, chiar
dacă Ashish Kumar ar trebui să lucreze
doar 40 de ore pe săptămână, acesta
trebuie întotdeaună să efectueze ore
suplimentare care sunt plătite cu 20 de
rupii (35 cenți) pe oră. Nu are contract
de muncă. Nu este membru de sindicat, iar la nivelul companiei nu există o
organizație sindicală.
“Atmosfera de lucru e bună. Nu suntem
supuși unei presiuni mari. Din când în când
defecțiunile la calculatoare sau calitatea
slabă a căștilor și a echipamentelor mă
stresează.”

“Ce câștig eu îmi acoperă cam 80% din
cheltuieli. Dacă trimit bani acasă ar însemna că nu mai am din ce să trăiesc.”
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Croitoreasă – India

Kanchan Kumari, femeie, 34 de ani, căsătorită, 3 copii, (șapte, nouă și 11 ani).
Locuiește în Delhi. Croitoreasă la Viva
Global în Gurgaon (produce bunuri pentru export în Europa și este un furnizor
important al lui Marks and Spencer).
Venit net 3,100 rupii (54 euro) fără ore
suplimentare.
Kanchan locuiește împreună cu soțul ei
și cei trei copii într-o cameră de 12 m².
În total, aproximativ 70 de persoane trăiesc în casa cu 16 dormitoare. Sunt doar
două băi și o singură toaletă la dispoziția
tuturor.
“Camera este foarte mică. Este greu pentru
noi cinci să trăim aici, în special în perioada
verii când temperatura ajunge la 48°. Apa
de băut nu este curată, dar am devenit toți
imuni la murdaria și microbii din apă. Este
un lucru obișnuit să stau la coadă câte o
jumătate de oră pentru a intra la toaletă.
Câteodată oamenii se și bat.”
Kanchan merge pe jos o oră și jumătate
în fiecare zi până la fabrică și înapoi. Câteodată nu există transport în comun și
nu-și permite o ricșă. Lucrează 65-70 de
ore pe săptămână în loc de 48 cât este
stipulat prin lege. Orele suplimentare
sunt adăugate la salariul minim deși conform legii acestea trebuie plătite dublu.
Condițiile de muncă sunt catastrofale:
salariile nu sunt plătite la timp, orele
suplimentare sunt obligatorii și orice fel
de opoziție este imediat pusă la zid. În
ciuda represaliilor masive, Kanchan este
o sindicalistă activă.
“Există foarte multă violență în fiecare
fabrică din Gurgaon. Violența verbală
este frecventă. Uneori fabricile angajează
bătăuși ca să ne terorizeze. Compania la
care lucrez este faimoasă pentru astfel de
practici. Au angajat recent 12 bătăuși ca

Kanchan este membră a sindicatului. Înaintea grevei, sindicatul lucra pe ascuns,
dar acum a început să activeze deschis
în cadrul fabricii.

să-l bată pe liderul mișcării noastre sindicale. Supraveghetorii sunt instruiți să ne agreseze pentru a obține mai multe benefici.
Utilizează insinuări cu conotații sexuale. Nu
avem nicio putere în fața acestor acțiuni.
Pleci de la o fabrică doar ca să te angajezi
la alta unde situație e mai mult sau mai
puțin aceeași.”
În Delhi, salariul minim legal pentru un
muncitor calificat în industria textilă cum
este Kanchan este de 7,440 de rupii pe
lună. Kanchan nu câștigă nici jumătate
din această sumă. Pentru a duce o viață
decentă familia ei ar avea nevoie de
12,000 de rupii. Cu salariul soțului care
lucrează în aceeași fabrică aceștia căștigă
aproape 8,000 de rupii.
“Recent, toți angajații au intrat în grevă
deoarece conducerea refuză să plătească
salariul minim conform legii. Am recurs la
o grevă spontană despre care Marks and
Spencer a fost informat. ONG-urile “Society
for Labour and Development” și “Labour behind
the Label”au creeat presiune asupra celor
de la Marks and Spencer în Marea Britanie. Conducerea companiei a amenințat
liderii grevei și au angajat bătăuși. Dar am
fost foarte tenace. La sfârșit Marks and
Spencer a intervenit, iar acum situația se
îmbunătățește ușor.”
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“Știu cât de importantă este cooperarea
internațională. Luați ca exemplu fabrica
noastră: acum că ONG-urile au intervenit,
conducerea nu mai este atât de agresiva
ca și înainte. Mulți consumatori și multe

organizații din Marea Britanie au pus presiune pe clienții noștri pentru ca aceștia
din urmă să intervină. Dacă Marks and
Spencer nu ar fi intervenit ne-am fi pierdut
toți locurile de muncă dacă nu și viețile.”

Manager de filială – Austria

Barbara Herczeg, femeie, 50 de ani,
căsătorită, o fiică (29 de ani), trăiește în
Viena. Manager al unei filiale mici Billa.
Venit net 1,700 de Euro pe lună.
Barbara lucrează 30 de ore pe săptămână, ceea ce este neobișnuit pentru un
manager de filială. Acestea sunt de obicei
locuri de muncă full-time și majoritatea
managerilor lucrează și mai mult; iar timpul liber este probabil mult mai scurt. O
săptămână normală de muncă pentru un
manager de filială este de 50 sau chiar 60
de ore. Ca și reprezentant al angajaților,
Barbara încearcă să remedieze această
situație, dar structura de personal se reduce și mai mult.
“Uneori se întâmplă ca unii colegi să nuși înregistreze toate orele suplimentare
deoarece le este frică să nu-și piardă locul
de muncă. Eu încerc să le explic că fiecare
oră de muncă trebuie înregistrată în mod
corect.”

De mai multă vreme, timpul de muncă
este calculat automat de un program pe
calculator. Acesta este un pas important
deoarece calculul diferitelor plăți ale orelor suplimentare etc. este foarte complicat. Calculatoarele au simplificat lucrurile
și garantează că fiecare angajat va primi
remunerația corectă.
“Conducerea și comitetul de muncă
au o relație bună și constructivă. De la
achiziționarea Billa de către Rewe, presiunea asupra lucrătorilor a fost semnificativ
redusă. În filiala mea schimbările de personal sunt foarte rare. Acesta este un trend
general în Billa în comparație cu alte lanțuri
de supermarket-uri. Sunt nouă medici ai
companiei care vin în filială pentru a face
vaccinuri și a da sfaturi cu privire la diverse
subiecte cum ar fi securitatea în cadrul filialei, tehnici corecte de ridicare, încălțămintea
de serviciu etc.”
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Ginecolog– Ucraina

Asistentă medicală calificată - Austria

Svetlana, femeie, 30 de ani, căsătorită,
o fiică (3 ani), locuiește în Boryspil. Ginecolog la Spitalul Municipal pentru Copii.
Venit net 863 grivna (81 euro).
Svetlana avea 24 de ani când a absolvit medicina. După ce a născut copilul,
aceasta a început să muncească ca medic la spitalul public pentru copii. Salariul ei este chiar sub pragul sărăciei care
corespunde cu salariul minim în Ucraina.
Svetlana muncește 9 ore pe zi, cinci zile
pe săptămână. Pauzele nu sunt incluse.
Munca ei este complicată considerabil
de lipsa medicamentelor și a aparaturii
de bază.

“Cooperarea internațională este eficientă atunci când comunicarea se face de
la același nivel. Dar trebuie să reținem că
standardele de medicină din Ucraina sunt
mult sub cele ale UE. De aceea ar fi un lucru
bun pentru Ucraina să primească ajutor
pentru dezvoltare și ajutoare umanitare.
Statul nu este capabil să asigure nici măcar
necesitățile de bază.”

“Situația mea este chiar bună, dar se datorează venitului soțului meu. Aici în Ucraina,
în domeniul medical, lucrezi mai mult din
pasiune, decât pentru bani – venitul pe care
ți-l aduce o astfel de slujbă este mai puțin
decât suficient. “

Andrea Strobl, femeie, 49 de ani, căsătorită, 3 copii (14, 20 și 21 de ani),
locuiește în Alberdorf im Pulkautal. Asistentă medicală calificată la clinica privată
‘Goldenes Kreuz’ în Viena. Venit mediu
2,550 euro, incluzând și o sumă pentru
orele suplimentare, munca de noapte și
alte sporuri.
Andrea locuiește împreună cu soțul și
copiii la țară deoarece consideră că e mai
bine acolo și nu își permite să locuiască
mai aproape de Viena. De aceea trebuie
să facă zilnic drumul lung până și de la
Viena. Îi trebuie o oră și 45 de minute de
mers cu mașina, trenul și metroul pentru
a ajunge la muncă, și tot la fel de mult ca
să ajungă acasă.
Contractul colectiv de muncă al Andreei
stabilește că trebuie să lucreze 40 de ore
pe săptămână, dar Andrea lucrează șase
ore suplimentare care sunt compensate
cu o sumă fixă. Legislația privind orele de
muncă în spitale este mai puțin restrictivă decât în alte domenii și permite ture
mai lungi așa că angajații sunt obișnuiți
să lucreze peste opt ore consecutiv. Mulți
dintre ei preferă să lucreze ture de 12 ore
pentru a beneficia de mai mult timp liber.

Există un sindicat în cadrul spitalului care
susține oamenii la nevoie și cumpără cadouri copiilor de anul nou. Acest sindicat
este o ramură a Uniunii Sindicatelor din
Medicină din Ucraina. Svetlana descrie
calitatea de membru în sindicat ca fiind
una de voluntariat forțat și spune că
acesta este singurul motiv pentru care
doctorii sunt membri. Se îndoiește că
interesele sale sunt reprezentate.

Suplimentar reducerilor de personal,
responsabilitățile și cerințele de documentare au crescut. Toți angajații care
sunt solicitați pentru operațiile continue
beneficiază de o pauză de prânz de 30
de minute pentru că nu le este permis să
părăsească secția. De multe ori nu pot să
ia aceste 30 de minute consecutive. De
asemenea, Andrea consideră că o problemă o reprezintă și dimensiunea mică
a camerei pentru angajați deoarece nu
este suficient loc pentru relaxare. În ciuda acestor probleme atmosfera de lucru
este foarte bună:
“Cred că, în comparație cu alte țări,
condițiile noastre de viață sunt excelente.
Personal, sunt fericită pentru că am un venit suficient de mare nu numai pentru a
trăi, ci și pentru a-mi sprijini copiii, iar din
când în când îmi permit să mă răsfăț.”

Cea mai lungă tură are 24 de ore și 30
de minute, din care o treime este gardă.
Această tură este preferată de navetiști
deoarece primesc între două și patru zile
libere. Munca este foarte solicitantă atât
din punct de vedere fizic cât și psihic.
“Volumul de muncă în sectorul medical
este enorm deoarece atunci când lucrezi
cu oameni nu poți amâna lucrurile. Trebuie făcute imediat. Mai mult, impactul
psihologic este foarte mare deoarece ne
confruntăm în continuu cu oameni foarte bolnavi care de multe ori sunt pacienți
tineri. Personalul medical beneficiază de
supraveghetori cu care pot discuta astfel
de experiențe.”
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Angajatorii și în special marile companii multinaționale urmăresc maximizarea profiturilor în dauna lucrătorilor. În
acest scop, știu cum să profite de structurile globale: dacă munca devine prea
scumpă în țările dezvoltate relochează
producția - și acum din ce în ce mai mult,
serviciile în țări cu venituri mici, multe
dintre acestea cunoscute ca țări în curs
de dezvoltare. Câteodată trebuie doar să
recurgă la această amenințare pentru a
speria lucrătorii care sunt gata să renunțe
la o remunerare corectă, la drepturi sindicale și la securitatea la locul de muncă
doar ca să nu-și piardă locul de muncă.
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Lucrătorii nu sunt întotdeauna atât de
neputincioși pe cât cred. Solidaritatea
internațională între angajații diferitelor
locații de producție, cooperarea transfrontalieră între consiliile de muncă
europene și internaționale precum și
susținerea internațională sunt garanții în
succesul luptei pentru o muncă decentă
și salarii adecvate.
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Carrefour:
Angajații supermarket-ului francez își susțin
colegii din România

La începutul anului 2009, presa română
a expus grave încălcări ale drepturilor
muncii, în cadrul lanțului de supermarketuri Carrefour România. Angajații nu
primeau plata pentru orele suplimentare,
erau concediați pe nedrept și sufereau
des accidente de muncă, care nu erau
raportate. Femeile însărcinate primeau
imediat preaviz, iar formarea unui sindicat
a fost împiedicată.
Astfel, Confederația Națională Sindicală
Cartel ALFA a început să lucreze la rezolvarea acestor probleme, iar în august
2009, a trimis o scrisoare sindicatelor
franceze (CGT, CFDT, CFTC) cerându-le
să îi sprijine în lupta pentru asigurarea
conformității cu legislația românească
și internațională a muncii.
Sindicatele franceze au informat firma
mamă a Carrefour din Franța, cu privire
la încălcările legislației muncii din România. În plus, sindicatul francez CGT
a prezentat această problemă în cadrul
Federației Sindicale Europene a Serviciilor – UNI Europa.
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Bulfanco:
Solidaritatea sindicală între Grecia și Bulgaria

În octombrie 2009, UNI Europa a organizat o primă întâlnire cu managementul
Carrefour din România. O lună mai târziu,
a apărut un nou sindicat cu peste 600 de
membri ”Carrefour România”. Împreună
cu CNS ”Cartel ALFA”, sindicatele franceze și UNI Europa, monitorizează acum
punerea în aplicare a îmbunătățirilor
convenite.
Fără solidaritatea internațională a sindicatelor franceze, colegii români și-ar fi
putut proteja cu greu interesele conform
CNS ”Cartel ALFA”.
”Cooperarea internațională dintre sindicate reprezintă cel mai important factor în
lupta pentru drepturile angajaților”.

Bulfanco este un producător de haine
din Bulgaria, care produce în principal
pentru firme internaționale precum Nike,
Adidas și H&M.
Pe fondul crizei economice în 2009, Bulfanco a întâmpinat dificultăți economice
grave pe care s-au gândit să le rezolve
”pe spinarea” angajaților: salariile au fost
plătite numai parțial și cu mari întârzieri,
negocierile colective au fost amânate și
bonurile de masă, care constituiau o parte esențială a remunerației, nu au mai
fost date.
Sindicatul a înființat un comitet de grevă,
care a început negocierile cu managementul companiei în ianuarie 2010, dar
toate cererile comitetului au fost respinse. Ca răspuns angajații au intrat în grevă
și, prin blocaje rutiere, au atras atenția
asupra situației lor în rândul populației,
mass-media și factorilor de decizie. Problemele lor au găsit mulți susținători și,
deși a fost organizată o masă rotundă cu
participarea reprezentanților orașului, a
sindicatelor, a primarului și a guvernatorului, situația nu s-a schimbat!

Numai în momentul în care proprietarii
greci de la Bulfanco au fost contactați
prin sindicatele și autoritățile elene, managementul a dat înapoi, după care a urmat o întâlnire în Grecia. După negocierile ulterioare din Bulgaria, a fost semnat
un acord. Greva a fost oprită, salariile au
fost plătite în tranşe, angajații concediați
au fost re-angajați și bonurile de masă au
fost distribuite din nou.
”Cooperarea și solidaritatea internațională
dintre sindicatele bulgărești, grecești și
autorități, sunt un bun exemplu despre cum
se pot rezolva cu succes conflictele industriale”, rezumă sindicatul CL Podkrepa.

Bulgaria

Franța

Germania

România
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CONSILIUL INTERNAȚIONAL AL SINDICATELOR (IGR) Burgenland/
Ungaria de Vest:
”IGR Zukunft im Grenzraum” – IGR viitorul unei zone de frontier
La cinci ani și jumătate de la aderarea
Ungariei la UE această zonă de frontieră este în continuare caracterizată de
disparități sociale și economice. În Burgenland 100,000 de oameni sunt angajați
în prezent, în timp ce 460,000 sunt
angajați în vestul Ungariei. Diferența de
venituri este între 1:3 și 1:5. Pe parcursul
crizei economice rata șomajului a crescut
în ambele țări, iar situația s-a înrăutățit,
în special pentru cei ce locuiesc în vestul
Ungariei. Din cauza localizării geografice, Burgenland a fost în special afectat
de către liberalizarea graduală a pieții
muncii, conducând la salarii scăzute și un
nivel al concurenței foarte ridicat. Piața
muncii din Ungaria de vest se confruntă
cu problema migrației forței de muncă
calificată și, ca rezultat, nu există creștere
economică. Aproximativ 12,000 de lucrători maghiari sunt angajați în companiile din Burgenland. Din cauza barierelor
lingvistice și a necunoașterii legislației
din Austria acești lucrători au cunoștințe
limitate privind drepturile și obligațiile
lor, ceea ce duce adesea la situații în care
ei sunt angajați în condiții de muncă și
salarizare diferite de lucrătorii austrieci.
Această problemă nu are consecințe
numai asupra lucrătorilor maghiari, dar
afectează piața locală a muncii provocând scăderi masive de salarizare și probleme sociale precum și o competiție acerbă.
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Miroglio: Solidaritate între angajații din Bulgaria, Italia
și Germania
Miroglio Bulgaria este filiala localizată în
Bulgaria a unei compani textile italiene
care operează în Bulgaria și Germania.
Miroglio este reprezentată în Consiliul European al Muncii (EWC).

Austria
Ungaria

Proiectul “Zukunft im Grenzraum” își propune să contracareze această tendință.
Consilierea juridică în limba maghiară,
evenimentele informative cu privire la
sectoare specifice și materialele informative bilingve ajută la creșterea nivelului de informare a lucrătorilor maghiari.
Cursurile de limbă ajută lucrătorii să
depășească barierele lingvistice și să
conecteze grupurile de interese din
Ungaria și Austria, autorități și instituții
permiţând astfel o mai bună cooperare
transfrontalieră. Proiectul a contribuit
deja la reducerea inegalităților din zonele
de frontieră, la reducerea angajărilor ilegale și a prejudecăților existente, precum
și la implementarea corectă a condițiilor
de muncă și remunerare a lucrătorilor
maghiari în Burgenland.

În 2008, conducerea Miroglio Italia a decis să închidă fabrica cu 250 de angajați
din orașul Elin Pelin, motivând decizia
pe baza unei scăderi drastice a comenzilor. Activitatea urmează a fi relocată
din Bulgaria în Italia. Municipalitatea
din Elin Pelin nu a fost capabilă să facă
față celor 250 de șomeri apăruți peste
noapte. În timpul discuțiilor dintre sindicat și conducere, angajații au propus o
scădere a salariilor și a perioadei de lucru
ca alternativă la concedieri. Conducerea
a refuzat propunerea argumentând că
se impun disponibilizări substanțiale
de personal, nu datorită unor probleme
financiare ci a scăderi numărului de comenzi.
Totuși, EWC a afirmat că nu au fost
informați cu suficient de mult timp înainte de demiterile planificate și de închiderea fabricii. Președintele EWC a participat la întâlnirea din Bulgaria împreună
cu reprezentanți ai sindicatelor din Italia,
Germania și Bulgaria. Cele trei consilii au
încheiat un acord, prezentând solicitările
lor de a păstra toate locurile de muncă și
ca nicio altă unitate de producție să nu
preia din activitatea alteia.

Germania

Bulgaria

Italia

Conducerea, împreună cu EWC, a stabilit ca viitoarele concedieri în masă și
închiderile de fabrici să fie efectuate doar
după informarea EWC cu trei luni înainte.
După cum a raportat sindicatul bulgar
CL Podkrepa: “chiar dacă închiderea nu a
putut fi prevenită, cu ajutorul EWC și cooperarea între sindicate și consiliile de muncă
din Bulgaria, Germania și Italia s-a stabilit
ca aceste concedieri să se facă gradual pe o
perioadă de 10 luni; prin acest acord aceste
țări au creat un exemplu de bune practici
pentru viitor”.

Cu toate acestea, Miroglio Bulgaria a
fost închisă și 250 de oameni au fost
concediați. Ca o mică consolare s-a decis
ca lucrătorii să fie concediați gradual pe
o perioadă de 10 luni, permițându-le să
se recalifice sau să-și găsească alte locuri
de muncă.
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
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MEGAK – Academia Centrală Europeană a Sindicatelor:
unde educația depășește frontierele

ZUWINBAT (în Germană: Zukunftsraum
Wien – Niederösterreich – Bratislava –
Trnava) este un proiect de cooperare
transfrontalieră a sindicatelor ÖGB și
Confederația sindicatelor din Slovacia
(KOZ SR). În cadrul acestui proiect a fost
înființată Academia Centrală Europeană a
Sindicatelor (MEGAk: Mitteleuropäische
Gewerkschaftsakademie). Prezentând
o formă nouă de instruire transfrontalieră a membrilor consiliilor de muncă,
reprezentanților angajaților sau a celor
din structurile de bază a sindicatelor.
Șapte participanți din Austria și șapte din
Slovacia au participat la instruirea organizată în octombrie 2009. Instruirea a
fost structurată în patru sesiuni, în care
fiecare grup de șapte persoane a prezentat informații interesante cu privire
la țara vecină: de exemplu, cu privire la
legislația socială și a muncii, promovarea
membrilor, reprezentarea femeilor în sindicate și companii precum și situația economică din cele două state. Programul a
inclus și vizite în fabrici din ambele state. Conținutul precum și dezbaterile au
fost traduse simultan în cele două limbi.
Participanți au efectuat un curs de bază
în limba celuilalt stat. Informațiile adunate și contactele stabilite în acest timp
au asigurat bazele unui proiect sustenabil
care vizează să stabilească o evoluție pozitivă a muncii în regiune.
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Alcatel-Lucent: Sprijinit de Consiliul European de Muncă (EWC)

Curiozitatea pe care o manifestăm cu
privire la vecinii noștri demonstrează
importanța cooperării transfrontaliere. În
contextul deschiderii pieței muncii în 2011, cu
proiectul european ZUWINBAT, MEGAK
contribuie la reducerea prejudecăților,
în special pe piața muncii. Instruirea a
avut un succes atât de mare astfel încât
este necesar să se desfășoare încă un alt
program.

Pe 13 august 2009, au început pregătirile pentru alegerea Consiliului European
de Muncă (EWC) la filiala din Timișoara a
Alcatel Lucent. Compania planificase
să aleagă arbitrar reprezentanți pentru
EWC, fără a implica sindicatul. După ce au
fost informați despre aceste evenimente
de sindicatul companiei, federația Cartel
ALFA a contactat EWC informându-i despre existența sindicatului companiei. În
conformitate cu Directiva EWC, dreptul
de a nominaliza reprezentanți pentru
EWC aparține sindicatului companiei.
Numai în situația în care nu există sindicat reprezentanții pot fi nominalizați
prin alte modalități. EWC a informat de
asemenea Federația Europeană a Lucrătorilor în Metalurgie.

Ca rezultat al susținerii internaționale,
compania a acceptat nominalizarea
de către sindicat a doi reprezentanți în
EWC și a doi înlocuitori. Aceștia au fost
nominalizați oficial pe 11 septembrie
2009.
Cartel ALFA afirmă: ”În acest caz, implicarea confederației noastre în proces a
contribuit la identificarea unei soluții pozitive dar cheia succesului a reprezentat-o
cooperarea internațională.”

Sindicatul companiei a contactat consiliul
director pentru a-i informa cu privire la
privilegiul sindicatului de a nominaliza
reprezentanți în EWC, iar din acest motiv,
alegerile trebuie oprite.

Europa
Slovacia

România

Austria
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Play Fair 2008:
Solidaritate globală pentru corectitudine în industria bunurilor sportive
Anul 2008 a fost un an marcat de
excelența în sport prin Jocurile Olimpice de Vară de la Beijing și Campionatul
European de Fotbal din Austria și Elveția,
și prin profiturile record din industria
echipamentelor sportive. În același timp
însă, muncitorii din întreaga lume care
au fabricat aceste echipamente sportive,
precum și produsele publicitare pentru
Jocurile Olimpice și pentru EURO 2008,
nu au înregistrat niciun beneficiu. Din
contră, aceștia s-au confruntat cu o presiune crescută în activitatea profesională
curentă și au ajuns să lucreze 14-16 ore
pe zi pentru 70-80 de Euro pe lună – doar
jumătate din salariul minim pe economie
în China. ”Am lucrat de dimineața până
la 2 a.m., nu doar odată ci de două trei
ori pe lună. Eram complet epuizată dar
trebuia să merg din nou la muncă a doua
zi.”, își amintește o fetiță de 13 ani care
lucra pentru Lekit Stationary Co. Ltd, o
fabrică în Dongguan, China producătoare de materiale promoționale pentru
jocurile olimpice. Acesta este doar unul
din exemplele de condiții catastrofale
de muncă din China. Lucrătorii, veniți
în mare parte din zonele rurale locuiesc
de obicei în unități de cazare în masă –
împărțind o cameră cu alte 12 persoane – în incinta fabricii, unde activitățile
lor pot fi controlate de către proprietar.
Majorității lucrătorilor nu numai că le
sunt ignorate drepturile, dar sunt obligați
să respecte și reguli pe care compania le
inventează cum ar fi interzicerea mestecării de gumă sau a vorbitului în timpul orelor de lucru. Este de asemenea
o practică comună a companiilor să le
permită lucrătorilor circulația după un
program strict. Încălcarea acestor reguli
aduce după sine tăierea salariilor.

Pentru a schimba această situație,
campania Play Fair 2008 a fost demarată de către Confederația Sindicală
Internațională (ITUC), International
Textile, Garment and Leather Workers
Federation (ITGLWF) și Clean Clothes Campaign (Campania Haine Curate) la nivel
internațional. Au participat 168 de ONGuri și sindicate din 35 de țări. În Austria,
de asemenea, Confederația Sindicală din
Austria și ONG-urile – Volkshilfe și Campania Clean Chlothes Austria - și-au unit
forțele în Alianța Play Fair.
Coaliția a organizat trei conferințe de
presă în Viena în perioada aprilie – august 2008, un tur în Austria cu participarea a doi reprezentanți ai sindicatelor
din Hong Kong și o deplasare în China
cu jurnaliști austrieci. Campania ”Play
Fair” a fost menționată de 170 de ori
în media din Austria. Pe perioada campaniei au fost publicate două rapoarte
internaționale. Primul ”No medal for the
Olympics on labour rights” a prezentat
condițiile de muncă din fabricile producătoare de materiale promoționale
pentru olimpiadă. Al doilea ”Clearing
the hurdles” a oferit o analiză a industriei
producătoare de îmbrăcăminte sportivă
și a condițiilor de muncă și de viață a lucrătorilor din acest sector.
Pentru a obține susținere politică în
procesul de îmbunătățire a condițiilor
de muncă în industria hainelor sport au
existat discuții cu factorii responsabili.
Secretarul de Stat pentru Sport din Austria Reinhold Lopatka este convins că:
”Austria trebuie să joace un rol cheie în problematica producției corecte și ecologice
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pe întreg teritoriul globului.” Cancelarul
Austriac Alfred Gusenbauer și fosta campioană mondială de natație Vera Lichka,
precum și alte celebrități s-au implicat
în această cauză. Consiliul Național a
adoptat în unanimitate o rezoluție pentru ”criterii sustenabile pentru echiparea
sportivilor și sportivelor austriece la evenimentele majore”.
Mai multe evenimente au fost organizate
pe teritoriul Austriei având ca obiectiv
atragerea atenției publice privind problema condițiilor de muncă neacceptabile din industria de articole sportivă și
încurajarea consumatorilor să se alăture
acțiunilor Play Fair.
12,228 de austrieci au semnat petiția
Play Fair. Coaliția austriacă Play Fair a
dus scrisoarea la Hong Kong pentru a o
face publică în ”Olympic Piazza” cu ocazia
unui eveniment fotografic așteptat de
presa mondială.

”Mai avem de înfruntat multe obstacole” a declarat fostul președinte ÖGB la
conferința de presă a Play Fair. Acum
acțiunile trebuie să urmeze promisiunilor și anunțurilor făcute de companii.
Campania internațională a ONG-urilor și
sindicatelor a avut rezultate semnificative. Pe această bază Play Fair va continua
să lupte pentru îmbunătățirea condițiilor
de muncă, până când Jocurile Olimpice
vor deveni un simbol real al demnității
umane și al armoniei între oameni.

Spre deosebire de Comitetul Olimpic
Internațional, care în pofida zecilor de mii
de semnături și a presiunii din partea mai
multor organizații internaționale a respins orice fel de măsuri serioase pentru
îmbunătățirea condițiilor de producție
ale furnizorilor săi, Comitetul Olimpic Austriac
a fost de acord să integreze standarde
sociale și de mediu în contractele cu
furnizorii. Companiile producătoare de
îmbracăminte sportivă au reacționat de
asemenea la criticile aduse de Play Fair
2008. În timpul unei întâlniri din Hong
Kong aceștia s-au reunit și au stabilit un
grup de lucru pentru îmbunătățirea pe
termen lung a condițiilor de muncă și au
făcut primii pași pentru implementarea
acestora.
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International Trade Union Confederation (ITUC)

Danube ATCU – Sindicatul Controlorilor de Trafic Aerian:
Cooperarea Sindicală în Spațiul Aerian Comun
Totul a început în 2006 atunci când controlorii de trafic aerian slovaci au intrat
în grevă pentru a protesta împotriva
deficiențelor grave de siguranță din traficul aerian. Norbert Payr, șeful consiliului de lucru Austrocontrol și sindicatul
au sprijinit aceste eforturi prin activități
de relații publice și lobby. Inițial au fost
scrise comunicate de presă și scrisori de
protest la început din Austria și ulterior,
din partea European Transport Workers
Federation (ETF) din Bruxelles și a International Transport Workers Federation
din Londra.
Greva slovacă a fost un real succes: majoritatea cererilor au fost în mare parte
îndeplinite. Participanții au experimentat
beneficiile cooperării transfrontaliere...
Spațiul aerian european a fost restructurat în ”Blocuri aerospațiale funcționale” (FAB)
cu scopul de a crește eficiența în traficul
aerian european. Cooperarea transfrontalieră trebuie prin urmare să continue.
Cu acest obiectiv, în iulie 2007 membrii
de sindicat din Austria, Slovacia și Ungaria au decis să lanseze Platforma Danube
ATCU – Sindicatul Controlorilor de Trafic
Aerian, care a reunit sindicate naționale
din țările implicate. Ulterior, s-au alăturat
acestei platforme și colegii cehi. Astăzi,
Danube ATCU este recunoscută ca o
organizație internațională socială parteneră a FAB CE. În 2008 a fost demarat
un dialog social cu angajatorii. Condițiile

STRUCTURI GLOBALE – COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE

International Trade Union Confederation (ITUC)
» 312 de confederații sindicale din 156 țări
cu 49 milioane de membri

de muncă, mobilitatea și problemele de
siguranță nu mai sunt negociate doar la
nivel național, ci împreună cu partenerii.
Astfel, sindicatele cooperează și coordonează îndeaproape acțiuni ce conduc la
consolidarea poziției lor de negociere. În
loc să se lase manipulați unii împotriva
altora – de exemplu prin amenințarea
relocărilor producției - sindicatele își undesc forțele pentru a obține condiții mai
bune de lucru în toate țările implicate.

International Trade Union Confederation – Africa
(ITUC-Africa)
87 de confederații sindicale din 46 de țări
cu 49 milioane de membri

Trade Union Congress of the Americas
(TUCA)
65 de confederații sindicale din 29 de țări
cu 50 milioane de membri

International Trade Union Confederation –
Asia Pacific (ITUC-AP)
48 de confederații sindicale din 29 de țări
cu 16.8 milioane de membri

Republica Cehă
Slovacia
Austria

Confederația Internațională
a Sindicatelor adună sindicate naționale pentru a
apăra interesele lucrătorilor
din toată lumea.

Ungaria

European Trade Union Confederation (ETUC)
82 de confederații sindicale din 36 de țări
cu 60 milioane de membri

Austrian Trade Union Confederation (ÖGB)
» confederații sindicale cu 1.2 milioane de membri
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”Federația Globală a Sindicatelor”

În fața noilor provocări globale, sindicatele
din întreaga lume și-au
unit forțele la un nivel
mondial pentru a forma
”Federația Globală a Sindicatelor” (GUF). Această
federație reprezintă o
forță opusă corporațiilor
multinaționale și promovează respectarea
drepturilor omului și
ale lucrătorilor precum și îmbunătățirea
condițiilor de muncă.
Primelor instrumente
sunt schițele acordurilor prin care companiile
transnaționale stabilesc
standardele sociale necesare.

Building and Wood Workers International (BWI)
» 328 de confederații sindicale din 130 de țări
cu 12 milioane de membri

International Textile, Garment and Leather Workers
Federation (ITGLWF)
261 de confederații sindicale din 130 țări
cu 9 milioane de membri

GBH
» 119.000 membri

PRO-GE
» 238.000 membri
Education International (EI)
394 de confederații sindicale din 171 țări
cu 30 milioane de membri

International Federation of Chemical Energy, Mine & General
Workers Unions (ICEM)
467 de confederații sindicale din 132 țări
cu 20 de milioane de membri
PRO-GE
» 380.000 membri

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,
Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)
» 348 de confederații sindicale din 127 țări
cu 12 milioane de membri
PRO-GE
» 238.000 membri

Public Services International (PSI)
650 de confederații sindicale din 150 de țări
cu 20 de milioane de membri

International Federation of Journalists (IFJ)
150 de confederații sindicale din 119 țări cu 550,000 membri
GPA-djp
» 268.000 membri

vida
» 155.000 membri

GdG – KMSfB
» 156.000 membri

GdG – KMSfB
» 156.000 membri

Global Union for Skills and Services (UNI)
» 900 de confederații sindicale
cu 20 de milioane de membri

International Metal Workers Federation (IMF)
200 de confederații sindicale din 100 de țări
cu 25 de milioane de membri

GdG – KMSfB
» 156.000 membri .

GPA-djp
» 268.000 membri

GPF
»55.000 membri

PRO-GE
» 238.000 membri
International Arts and Entertainment Alliance (IAEA)
170 de confederații sindicale din 140 de țări
cu 500.000 membri

International Transport Workers’ Federation (ITF)
681 confederații sindicale din 148 țări
cu 4,5 milioane de membri
vida
» 155.000 membri

GdG – KMSfB
» 156.000 membri

GdG – KMSfB
» 156.000 membri

Sindicate Membre din Austria
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BULGARIA

25

58

381,1 Billion

REPUBLICA

FRANȚA

GERMANIA

GRECIA

UNGARIA

ITALIA

MACEDONIA

ROMANIA

SLOVACIA

UCRAINA

28

14

10

22

36

23

71

50

31

69

48,7 Mrd

190,3 Mrd.

2.649,4 Mrd.

3.330 Mrd.

329,9 Mrd.

129 Mrd.

2112,8 Mrd.

9,2 Mrd.

161,1 Mrd.

87,7 Mrd.

113,5 Mrd.

45.562

6.423

19.139

41.051

40.670

29.240

12.868

35.084

4.515

7.500

16.176

2.468

Ponderea veniturilor deținute
de cei mai bogați 10%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

32,3 %

25,6 %

n/a

22,5 %

Ponderea veniturilor deținute
de cei mai săraci 10%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1,9 %

3,2 %

n/a

3,9 %

Mai puțin de 1,25 $

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2,0 %

2,0 %

n/a

2,0 %

Mai puțin de 2 $

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

5,3 %

4,1 %

n/a

2,0 %

Rata șomajului

3,8 %

5,7 %

4,4 %

7,4 %

7,5 %

7,7 %

7,8 %

6,7 %

33,8 %

5,8 %

9,5 %

n/a

Ponderea activității pentru
femei

53,0 %

49, 0 %

49,0 %

51,0 %

53,0%

43,0 %

43,0 %

38,0 %

43,0 %

47,0 %

51,0 %

52,0 %

Ponderea activității pentru
bărbați

69,0 %

62,0 %

68,0 %

62,0 %

67,0 %

65,0 %

58,0 %

61,0 %

66,0 %

63,0 %

68,0 %

66,0 %

Ponderea activității pentru
copii

n/a

0,6 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,7 %

0,6 %

0,6 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,7 %

toate

toate

toate

toate

toate

toate

toate

toate

toate

toate

toate

toate

8.364.095

7.585.131

10.489.970

62.616.488

81.879.976

11.283.293

10.022.302

60.221.211

2.042.484

21.482.395

5.418.156

46.008.406

80,4

73,7

76,9

81,6

80,2

79,7

73,9

81,4

74,5

73,2

75,1

68,6

Mortalitate maternală la
100.000 de nașteri

5

13

8

8

7

2

13

5

9

27

6

26

Ponderea de alfabetizare

n/a

98 %

n/a

n/a

n/a

97 %

99 %

99 %

97 %

98 %

n/a

100 %

71,2 %

34,7 %

57,8 %

67,9 %

75,5 %

43,1 %

58,5 %

41,8 %

41,5 %

28,8 %

66,0 %

10,5 %

Clasament HDI

AUSTRIA

CEHĂ

ECONOMIE
PIB (USD)
PIB pe cap de locuitor (USD)

MUNCĂ

Convențiile de bază ratificate
de OIM
SOCIAL
Populație
Speranța de viață

Utilizatori de internet

DREPTURILE SINDICATELOR

În întreaga Europă, angajații care au dorit să creeze sindicate sau să stabileasă

care intenționau să oprime sindicatele au dat în judecată sindicatele și liderii de sindicat de 106 ori. Chiar și în statele

activități legitime de sindicat au fost atacați. În 2009, au avut loc cazuri de dis-

unde dreptul la grevă este garantat, există multe restricții excesive: în multe țări europene grevele sunt permise

criminare anti-sindicală și represiune, chiar în țări care au o tradiție îndelungată

numai în ceea ce privește negocierea colectivă. Acțiunile colective ale angajaților guvernului sunt interzise prin lege

de parteneriat social. În Europa, angajatorii au adoptat diferite metode de a

sau restricționate considerabil în Estonia, Grecia, Germania, Turcia și Ucraina. În Bulgaria și Germania de exemplu,

împiedica activitățile sindicale și de a penaliza lucrătorii. S-au făcut numeroase

angajații guvernului nu au dreptul la negocieri colective.

concedieri în Croația, Elveția, Polonia și Ucraina. În Georgia și Ucraina, angajatorii

SURSE Paginile 46-49
Banca Mondială: Indicatorii Băncii Mondiale, http://data.worldbank.org/indicator/ accesat ultima oară în data de 26.01.2011
ILO: Convenția privind Ratificări ale drepturilor fundamentale ale omului pe țară,
www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm/ accesat ultima oară în data de 26.01.2011
UNDP: Index de Dezvoltare Umană (HDI) – 2010 Rankings, http://hdr.undp.org/en/statistics/ accesat ultima oară în data de 26.01.2011
ITUC: Jährliche Übersicht über die Verletzungen von Gewerkschaftsrechten 2010, http://survey.ituc-csi.org/ accesat ultima oară în data de 26.01.2011
Wikipedia: de.wikipedia.org/ accesat ultima oară în data de 26.01.2011

n/a = nu se aplică

Probleme Globale: Poverty Facts and Stats, www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats/ accesat ultima oară în data de 26.01.2011
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AMERICA DE SUD

AFRICA

ASIA
NIVEL GLOBAL

ARGENTINA

BOLIVIA

BRAZILIA

BURKINA FASO

GHANA

MOZAMBIC

CHINA

INDIA

PAKISTAN

46

95

74

161

130

165

89

119

125

1 NORVEGIA
169 ZIMBABUE

307,2 Mrd.

17,3 Mrd

1573,4 Mrd.

8,1 Mrd.

26,2 Mrd.

9,8 Mrd.

4.985,2 Mrd.

1.310,2 Mrd.

162 Mrd.

58.141,5 Mrd.

7.626

1.758

8.121

512

1.098

428

3.744

1.134

955

8.728

36,1 %

0,7 %

1,1 %

n/a

32,5 %

n/a

31,4 %

31,1 %

26,5 %

1,2 %

n/a

n/a

n/a

1,9 %

n/a

2,4 %

3,6 %

3,9 %

Mai puțin de 1,25 $

3,4 %

11,9 %

5,2 %

n/a

30,0 %

n/a

15,9 %

41,6 %

22,6 %

aproximativ 15 %

Mai puțin de 2 $

7,3 %

21,9 %

12,7 %

n/a

53,6 %

n/a

36,6 %

75,6 %

60,3 %

aproximativ 50 %

7,3 %

n/a

7,9 %

n/a

n/a

n/a

4,2 %

n/a

5,1 %

6,4 %

51,0 %

62, 0 %

60,0 %

78,0%

74,0 %

85,0 %

68,0 %

33,0 %

21,0 %

52,0 %

78,0 %

82,0 %

82,0 %

91,0 %

75,0 %

87,0 %

80,0 %

81,0 %

84,0 %

78,0 %

n/a

0,8 %

0,8 %

0,9 %

0,8 %

0,9 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

toate

toate

toate

100/111/138/182

29/105/100/111

toate

• Vezi mai jos

40.276.376

9.862.860

193.733.795

15.756.927

23.837.261

22.894.294

1.331.460.000

1155.347.678

169.708.303

6.775.235.741

75,7

66,3

72,9

53,7

57,1

48,4

73,5

64,4

67,2

69,0

70

180

58

560

350

550

38

230

260

260

98 %

91 %

90 %

29 %

66 %

54 %

94 %

63 %

54 %

83 %

28,1 %

10,8 %

37,5 %

0,9 %

4,3 %

1,3 %

41,5 %

23,4 %

28,8 %

23,9 %

Clasament HDI
ECONOMIE
PIB (USD)
PIB pe cap de locuitor (USD)
Ponderea veniturilor deținute
de cei mai bogați 10%
Ponderea veniturilor deținute
de cei mai săraci 10%

Cei mai bogați 20% (din societate)
controlează 75% din bogăția lumii
Cei mai săraci 40% (din societate) controlează doar 5% din bogăția lumii

MUNCĂ
Rata șomajului
Ponderea activității pentru
femei
Ponderea activității pentru
bărbați
Ponderea activității pentru
copii
Convențiile de bază ratificate
de OIM

98/29/105/100/
111/138/182

toate

87/98/29/105/
100/111/182

SOCIAL
Populație
Speranța de viață
Mortalitate maternală la
100.000 de nașteri
Ponderea de alfabetizare
Utilizatori de internet

DREPTURILE SINDICATELOR

La fel ca în anii precedenți, în 2009 sindicatelor li s-au negat drepturile și au fost comise un
număr alarmant de crime, amenințări cu moartea, răpiri sau șicane. Violența extremă a dus la
pierderea vieții a 87 de sindicaliști, cel puțin șapte dintre ei erau femei. Cu 48 de persoane ucise,
Columbia înregistrează cel mai mare număr de crime comise. În Brazilia, numărul atacurilor în
sectorul agricol a crescut: trei lideri de sindicat din sectorul agricol și un activist au fost uciși.
Negarea drepturilor sindicatelor în zone de comerț liber (Maquilas) în special în America Centrală
este încă o modalitate de a împiedica angajații să se lupte pentru îmbunătățirea condițiilor
de muncă. Un pas pozitiv a fost făcut în El Salvador, unde noul guvern a executat drepturile
sindicatelor. În Bolivia, constituția din 2009 a consolidat protecția drepturilor sindicatelor. În
Argentina, protecția, până la acel moment restricționată doar pentru liderii de sindicat, a fost
extinsă către toți reprezentanții sindicatelor înregistrate.
Sindicatele din Africa se confruntă cu o mare lipsă de respect nu doar din partea angajatorilor,
dar și din partea autorităților. Demonstrațiile sau grevele sunt de multe ori încheiate violent de
către poliție și liderii de sindicat devin victime ale atacurilor, după cum rezultă din tentativele de
omor a trei lideri de sindicat din Burundi și Ciad. Chiar dacă în multe țări constituția garantează
drepturile de bază ale sindicatelor, implementarea acestor regulamente este extrem de strictă.
Dialogul social este fie foarte restrâns fie nu există deloc, iar contractele colective de muncă
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nu sunt respectate de cele mai multe ori. În multe țări autoritățile discriminează sau
previn fondarea sindicatelor independente și cu adevărat reprezentative.
Organizarea unor sindicate în Asia este o întreprindere dificilă. Concedieri, șicane,
intimidări și alte forme de discriminare fac parte din rutina cotidiană. De asemenea
sunt menționate și șantajele sau constrângerile. În multe țări, drepturile sindicatelor
nu sunt corect înscrise în legislația națională și drepturile de muncă nu sunt suficient
de bine puse în aplicare. Dreptul la grevă este deseori limitat excesiv, iar participanții
ar putea fi reținuți – de exemplu în China, India sau Pakistan.
În 2009 în Asia 10 angajați în total – unul dintre ei din India - și-au pierdut viața din
cauza activităților lor sindicale. Aproximativ 300 au fost răniți de poliție, forțe de
securitate sau de bătăuși angajați în cazul unor greve. În anumite cazuri leziunile
provocate au condus la decese. În China, numărul în creștere al grevelor au condus
la o atitudine mai puțin ostilă a autorităților față de sindicate. Cu toate acestea,
greviștii sunt încă expuși brutalității poliției sau atacurilor de șicanare.

 Convenția Nr. 87 privind libertatea
sindicală și apărarea dreptului sindical, 1948
 Convenția Nr. 98 privind aplicarea
principiilor dreptului de organizare și
negociere colectivă, 1949
 Convenția Nr. 29 privind munca forțată
sau obligatorie, 1930
 Convenția Nr. 105 privind abolirea muncii forțate, 1957
 Convenția Nr. 100 privind egalitatea
de remunerare a mâinii de lucru, 1951
 Convenția Nr. 111 privind discriminarea
în domeniul ocupării forței de muncă
și exercitării profesiei, 1958
 Convenția Nr. 138 privind vârsta minimă
de încadrare în muncă, 1973
 Convenția Nr. 182 privind interzicerea
celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea
eliminării lor, 1999

49

Glosar

Munca plătită în funcție de numărul de unități executate

apelurile se efectuează de către angajații com-

Munca din Spatele Etichetei

re, aceștia oferă informații detaliate persoanelor

(norma) se referă la plata privind performanța,

paniei), de exemplu în cazul telemarketing-ului.

Clean Clothes Campaign (Campania Haine Curate)

care mai târziu le transmit în timpul cursurilor de

Clean Clothes Campaign (Campania Haine Curate)

în Marea Britanie

instruire avansate precum și în contexte private/

este concepută pentru a sublinia încălcări ale

www.labourbehindthelabel.org

profesionale.

drepturilor omului sau drepturile muncii în in-

Salariul și dumpingul social

Dezvoltare durabilă/Sustenabilitate se referă la dez-

dustria textilă. Mobilizează consumatorii și, cu

O strategie, în colaborare cu guvernul, pentru a

voltarea care trebuie să corespundă nevoilor

sprijinul acestora, promovează îmbunătățirea

oferi o poziție mult mai competitivă față de state

generațiilor actuale fără a deteriora sau a pune

condițiilor de muncă și trai ale lucrătorilor din

cu stadarde ridicate prin niveluri salariale scăzu-

în pericol perspectivele generațiilor viitoare.

industria textilă.

te, beneficii sociale scăzute și dereglementarea

Căminele fabricilor sunt clădirile rezidențiale con-

www.cleanclothes.at

protecției muncii.

Deschiderea pieței de muncă în 2011

struite de obicei de către companii pentru a oferi

Prin Sistemul Complex de Calculare a Orelor de lucru, ore-

Proiectul ”Muncă Decentă pentru o Viață Decentă” este

le de lucru nu sunt calculate săptămânal, ci pe du-

un proiect al UE care a început de trei ani, im-

rata unui an. Orele de lucru suplimentare lucrate

plementat în Austria, România și Bulgaria printr-

în perioade aglomerate sunt echilibrate prin pe-

un Sindicat și un ONG în fiecare țară – în Austria

rioadele de lucru mai puțin aglomerate în situații

de ‘Weltumspannend Arbeiten’ cu implicarea

în care numărul de comenzi este foarte scăzut.

ÖGB, Südwind și VÖGB, în România de ”AUR”-

Astfel angajații pierd plata orelor suplimentare de

A.N.S.R.U. și CNS ”Cartel ALFA”, iar in Bulgaria de

care ar trebui să beneficieze, iar restricțiile legale

Balkan Institute for Labour and Social Policy and

privind orele suplimentare sunt evitate. Sub titlul

Podkrepa. Oportunitățile de instruire, cum ar fi

”ore de lucru flexibile” reprezentanții patronatului

cursurile de un an, seminarii, prezenta broșură și o

din Austria solicită de asemenea extensia calcu-

expoziție asociată acestora, permit o aprofundare

lării orelor de lucru la o perioadă de câțiva ani!

a cunoștințelor și a gradului de conștientizare a

European Works Councils - EWCs (Consiliile Europene

conexiunilor la nivel mondial și oportunitățile de

care depinde direct de activitatea prestată, indiferent de timpul necesar. În cazul plății la normă,
plata se face în funcție de numărul de bucăți produse. În cazul timpului la normă, există o perioadă
standard alocată pentru anumite activități. Scăderea acestei perioade de timp duce la o creștere
a salariului.

cazare personalului. În țările emergente și în curs
de dezvoltare, lucrătorii locuiesc de obicei împreună în spații extrem de mici. Mai multe persoane
trebuie să împartă o cameră precar mobilată cu
aproape niciun spațiu destinat păstrării obiectelor
personale. De multe ori serviciile de salubritate
sunt insuficiente, ceea ce conduce la condiții de
igienă catastrofale. Căminele sunt adesea construite în aceeași locație ca și fabrica pentru a menține
personalul disponibil în orice moment. De obicei
lucrătorii migranți locuiesc în astfel de cămine.
Agențiile de ocupare a forței de muncă sunt în foarte
multe cazuri companii private care recrutează
lucrători pentru angajatori, de cele mai multe ori
temporar. De obicei, lucrătorii trebuie să plătească
sume considerabile acestor agenții.
Limita de sărăcie (sau pragul de sărăcie) este nivelul
venitului sub pragul de la care o persoană este
considerată a fi ”săracă”. Banca Mondială clasifică
o persoană care trăiește cu mai puțin de 1,25 de
dolari americani pe zi drept ”absolut sărac”. Sărăcia
relativă, pe de altă parte, este întotdeauna definită
prin bogăția disponibilă a unei societăți. Astfel nu
doar venitul individual este luat în calcul, dar și
alți factori precum furnizarea serviciilor publice.
www.armutskonferenz.at
În timp ce în Austria, comitetul întreprinderii este
responsabil pentru reprezentarea intereselor lucrătorilor la nivelul companiei, iar sindicatul este
responsabil pentru reprezentarea acestor interese
la un nivel superior, în multe alte țări comitetele
întreprinderilor sunt necunoscute. În astfel de
cazuri, există de regulă un sindicat al companiei
care reprezintă interesele companiei. Mai multe sindicate ale companiilor formează federații sau
confederații care protejează aceste interese peste
nivelul companiei.
Produsul intern brut (PIB) se referă la valoarea de piață
a tuturor bunurilor și serviciilor produse într-o țară
într-un an. Acesta include activitățile lucrătorilor
străini care lucrează în țara respectivă, dar nu și
activitățile cetățenilor săi care lucrează în alte țări.
Un call center este o companie sau o parte a unei
societăți utilizată pentru contacte telefonice de
marketing – de exemplu preluarea comenzilor,
plângerilor sau consultanță. Contactul poate fi
pasiv (un call center unde se primesc apeluri din
partea clienților) sau activ (un call center unde

ale Muncii) sunt reprezentanții angajaților com-

acțiune la nivel global pentru ONG-uri și Sindicate.

paniilor UE care operează la nivel global. Baza

www.fairearbeit.at

legală pentru EWCs este Directiva Consiliului

Un salariu minim este remunerarea definită prin

European al Muncii.

legislație, sub care un angajator nu poate să

Blocuri Aerospațiale Funcționale (FABs) sunt blocuri-

plătească un lucrător. În multe țări există salariul

le aerospațiale bazate pe cerințe operaționale
și stabilite indiferent de frontierele statale. Prin
crearea acestor blocuri aerospațiale prin Programul Un Singur Cer European, Comisia Europeană
dorește să optimizeze securitatea și managementul aerospațial.
Functional Airspace Blocks – HDI (Indicele Dezvoltării
Umane) este un indice de prosperitate care ia în
considerare nu doar venitul pe cap de locuitor, ci
și speranța de viață și standardele educaționale.
Clasamentul HDI se bazează pe aceste informații
și compară nivelul de dezvoltare din țări diferite.
International Labour Organisation – ILO (Organizația
Internațională a Muncii - OIM) este o agenție a
Națiunilor Unite formată din 183 de state membre.
Este singura organizație a Națiunilor Unite unde
reprezentanții lucrătorilor sunt în număr egal
cu reprezentanții guvernelor și ai angajatorilor.
OIM are drept scop lupta împotriva sărăciei și a
șomajului în întreaga lume, contribuția la egalitatea socială și sprijinul pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă și trai.
www.ilo.org
Perioada scurtă de lucru reprezintă reducerea temporară a numărului normal de ore de lucru în baza
unui acord privind legislația în domeniul muncii
și cel social (Acordul de Parteneriat Social). Obiectivul perioadei scurte de lucru este de a proteja
lucrătorii în cazul dificultăților financiare temporare sau neprevăzute.
www.ams.at/_docs/001_KUA_Infoblatt.pdf

50

minim definit prin legislație care se aplică în toate
sectoarele. În Austria, salariile sunt stabilite prin
contracte colective specifice fiecărui sector. Nu
există un salariu minim general definit prin lege.
Salariul minim nu trebuie confundat cu nivelul
venitului de trai pentru că de obicei salariul mi-

În țările (Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia și Lituania) care
au aderat la Uniunea Europeană în 2004 se vor
încheia reglementările tranziționale care au intrat în vigoare pe piața muncii statelor din UE-15,
la care au fost constrânse până acum. Cetățenii
acestor țări pot fi acum angajați fără restricții și își
pot oferi serviciile fără limitări. Pentru Bulgaria și
România, care au devenit state membre ale UE în
2007, perioada de tranziție expiră în 2013.
Comitetul Olimpic din Austria (OOC) este unul dintre
cele 205 comitete Olimpice naționale responsabil de managementul brandului și de pregătirea
națională pentru jocuri. În timpul Campaniei FairPlay 2008 pentru a29-a ediție a Jocurilor Olimpice
de Vară din China, OOC a declarat că în viitor va
insista pe respectarea standardelor sociale și ecologice în producție.
www.oeoc.at,www.playfair2008.at
Ricșa este un cărucior cu două roți, trasă de om.
Ricșa trasă de om a fost în general înlocuită de
ricșa bicicletă sau de ricșa auto.
Societatea pentru Muncă și dezvoltare
Un ONG care activează precum un sindicat

nim nu este suficient pentru a permite oamenilor

www.sld-india.org

să trăiască o viață decentă. Convenția OIM 131

Responsabilitate socială corporatistă – CSR descrie

(Convenția de Stabilire a Salariului Minim) obligă

contribuția voluntară a companiei pentru dez-

țările ratificatoare să introducă un sistem de calcul

voltare durabilă, peste nivelul cerințelor legale.

al salariului minim ce va include diversele venituri

CSR sprijină comportamentul responsabil apli-

ale angajaților. Austria nu a ratificat încă această

cat activităților profesionale la nivel economic,

convenție. În România, aceasta a fost ratificată pe

social și ecologic. Din punctul de vedere al unui

28 octombrie 1975.

sindicat, aceste acțiuni sunt problematice pen-

Coșul de consum este definit prin calcularea costu-

tru că sunt voluntare și ar trebui înlocuite prin

rilor pentru standardele de viață într-o anumită

prevederi legale.

țară. Include toate bunurile și serviciile de care are

Între 230 și 240 de milioane de oameni din China

nevoie o gospodărie: produse alimentare, haine,

lucrează ca lucrători migranți. Aceștia își părăsesc

cazare, achiziții pe termen lung precum autotu-

satele unde nu pot să își asigure un venit din

rismele sau obiectele de mobilier, dar și servicii

agricultură. Majoritatea bărbaților lucrează în

precum cele de frizerie, etc. Pentru a realiza un

industria de construcții și femeile sunt de regulă

calcul realist al costurilor de trai, conținutul coșului

forțate să accepte slujbe foarte prost plătite în fa-

consumatorului este diferit pentru fiecare țară.

brici. Aceștia nu au permise de reședință în orașele

Coșul minim al consumatorului prezintă bunurile

mari din China. Majoritatea nu au un contract de

și serviciile absolut necesare pentru subzistența

muncă sau asigurare de sănătate. În multe orașe

unei gospodării.

lucrătorii migranți formează o majoritate vastă

Multiplicatorii sunt persoanele care în decursul

de locuitori: din cei 6,35 de milioane de oameni

activității lor profesionale, răspândesc informații
și opinii prin rețele sociale sau prin discursuri pri-

care locuiesc în orașul Dongguan, 4,56 milioane
de oameni provin din mediul rural.

vind idealurile, opiniile, cunoștințele atitudini și
comportamente. În timpul cursurilor de instrui-
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Muncă Decentă
Viață Decentă
pentru o

www.muncadecenta.ro

Proiect implementat în România de către:
„AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”

Aplicant principal:
Südwind Agentur

Interviuri și fotografii
Parteneri internaţionali:
Argentina: Santiago Bordotti
Bolivia: Noelia González Patiño
Brazilia: Sunamita Iris Costa
Bulgaria: Balkan Institute for Labour and Social Policy (BILSP), CL Podkrepa
Burkina Faso: Ernest Compaore
China: Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM)
Ghana: Kofi Aduonum
India: Societatea pentru Muncă și Dezvoltare (SLD)
Austria: Weltumspannend arbeiten – ÖGB, Südwind Agentur
Macedonia: Katerina Milenkova
Republica Moldova: Gender Centru, Universitatea din Republica Moldova
Mozambic: Werner Puntigam
Pakistan: Umair Jameel
România: ”AUR” - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, CNS ”Cartel ALFA”
Ukraina: Balkan Institute for Labour and Social Policy (BILSP)
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Această broșură a fost creată în cadrul proiectului ”Muncă Decentă pentru o Viață Decentă”, de către organizațiile partenere
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Institute for Labour and Social Policy (BILSP) și CL Podkrepa.
Punctele de vedere menționate în această broșură nu prezintă sub nicio formă poziția oficială a Uniunii Europene.
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