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“MULTIPLYING DECENT WORK - DECENT LIFE!”
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MUNCĂDECENTĂ

Munca Decentă - concept întrodus
de partenerii sociali (sindicate, patronate şi
guverne)
din
cadrul
Organizaţiei
Internaţionale a Muncii – este o strategie
de dezvoltare care recunoaste rolul central
al muncii in viata oamenilor: o munca
productiva si care aduce o remuneratie
justa, securitate la locul de munca si
protectia sociala a familiei, cele mai bune
perspective de dezvoltare personala si
integrare sociala, libertatea de exprimare a
revendicarilor, posibilitatea de a organiza si
a participa la procesul deciziei, sanse egale
si un tratament echitabil pentru toti,
barbati si femei.
Munca Decenta este esenta insasi a
strategiei mondiale, nationale si locale, in
favoarea progresului economic si social.
Munca Decenta este pragul minimal care
face diferenta intre cei saraci si vulnerabili si
cei care traiesc fara griji de pe urma muncii
lor (nu cei bogati!).
În cei şase ani de când a fost lansată
ZIUA INTERNATIONALĂ pentru MUNCĂ
DECENTĂ,
de
către
Confederaţia
Internaţională a Sindicatelor, zeci de
milione de lucrători au manifestat pe data
de 7 octombrie pentru drepturi sindicale şi
muncă decentă. Şi în acest an, sindicatele si
organizatii non-profit din întreaga lume
organizează evenimente prin care cer la
unison jusţitie socială şi locuri de muncă
decente.

Strategia companiilor multinaţionale
de a căuta costurile de producţie cele mai
mici a fost utilizată continuu în ultimii
douăzeci de ani. În căutarea constantă
pentru cea mai ieftină forţă de muncă,
companiile multinaţionale se relochează
permanent în cazul în care întâmpină
opoziţie sau cerinţe de respectare a
drepturilor minime ale lucrătorilor. Mai
întâi a fost relocarea în interiorul spaţiului
UE, apoi în ţările în curs de dezvoltare sau
dintr-o ţară în curs de dezvoltare în alta, în
funcţie de locul unde au existat cele mai
„bune” condiţii. Ţările în curs de dezvoltare
sunt în competiţie între ele pentru a fi
„alese” ca producători şi încearcă să ofere
companiilor cea mai ieftină forţă de muncă,
condiţii avantajoase pentru companii, dar
dezavantajoase pentru muncitori şi
legislaţie ambiguă sau posibilitatea de a fi
încălcată .
Pentru a găsi posibile răspunsuri la
dilemele sociale provocate de globalizare,
CNS Cartel ALFA şi „AUR” – Asociaţia
Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
(A.N.S.R.U.) implementeaza împreuna cu
parteneri din Austria, Polonia, Bulgaria,
Lituania şi Brazilia proiectul european
“Multiplying
Decent Work - Decent
Life!”, finanţat de Comisia Europeană prin
Programul de educaţie pentru dezvoltare
EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de
referinţă DCI-NSA-ED/2012/279-811.

STRATEGIE
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“MULTIPLYING DECENT WORK - DECENT LIFE!”
Evenimentele organizate in data de 7 octombrie 2013 au fost gazduite de catre Centrul InfoEuropa Bucuresti,
cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).
Pentru informatii suplimentare va rugam accesati site-ul proiectului: www.muncadecenta.ro
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SCOPPRINCIPAL

Scopul principal al proiectului este
informarea
opiniei
publice,
a
consumatorilor şi mass media cu privire la
realităţile legate de condiţiile de muncă şi
de trai din ţările în curs de dezvoltare.
Mesajul pe care dorim să-l
transmitem este unul de solidaritate între
toţi lucratorii din 5 state europene şi
Brazilia în vederea promovării unor condiţii
de muncă decente, a respectării drepturilor
omului şi a realizării unei dezvoltări durabile
bazate pe educaţie. Prin intermediul acestui
proiect dorim sa facem auzit acest mesaj de
către către mass-media, autorităţile publice
şi decidenţi, precum şi de publicul larg.
Acţiunea globală devine eficientă atunci
când există solidaritate internaţională. Dar,
pentru
a
ajunge
la
solidaritate
internaţională este necesară cunoaşterea
diverselor realitati la nivel global. De aceea
proiectul “Multiplying Decent Work Decent Life!”cuprinde activitati precum:

ACTIVITATI:

Muncă Decentă
Viață Decentă
pentru o
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• Două cursuri de pregatire cu
durata de 1 an (primul a debutat pe 7
octombrie 2013 şi este compus din 7
module de cate 2 zile fiecare cu participarea
a 15 persoane, atat din partea organizatiilor
sindicale cât şi din partea organizaţiilor
non-guvernamentale);
• Seminarii de o zi (primul seminar,
debutand pe 7 octombrie 2013 prin dezbaterea publica „Munca Decenta si perceptia ei
in societatea romaneasca”)
• Evenimente publice;
• Campanii de lobby privind munca
decentă;
• Expoziţii mobile;
• Materiale de informare.

FIT for FAIR
PROIECTFITFORFAIR

Proiectul „Fit for Fair – Global learning
for decent work in the sportswear industry” nr.
contract DCI-NSAED/2011/58, co-finanţat de
Comisia Europeană prin Programul de educaţie
pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/
Multi, este un parteneriat ce isi propune sa
sustina egalitatea de gen, prin inlaturarea
efectelor globalizarii asupra conditiilor de lucru
ale femeilor.
Proiectul se inscrie in obiectivul pe care
Romania, ca stat donator, si l-a asumat prin
politica de Cooperare pentru Dezvoltare,
obiectiv potrivit caruia tara noastra se angajeaza
sa acorde asistenta statelor terţe in vederea
reducerii sărăciei, obstacolul principal în
asigurarea dezvoltării sociale şi economice a
unei ţări.
Declaratia Mileniului, adoptata în
septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului, de
191 tari, printre care si Romania, fixeaza
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
(ODM), cu tinte precise de atins pana in anul
2015.

PARTENERIAT
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Partenerii din Bulgaria, Slovacia si
Moldova, alaturi de AUR- Asociatia Nationala a
Specialistilor in Resurse Umane din Romania
sunt membre ale Coaliţiei Regionale KARAT,
coalitie cu peste 60 de membri ce funcţioneză
ca o reţea de organizaţii de femei şi ONG-uri din
zona Europei Centrale şi de Est, precum si a
statelor CIS, cu scopul de a asigura egalitatea de
gen în regiune prin monitorizarea implementării
politicilor şi înţelegerilor internaţionale.
Sunt de asemenea implicati ca
parteneri din zona de dezvoltare Global South
organizatiile
Organisazion
der
Mujeres
Salvadorenas por la Paz (ORMUSA)- El
Salvador
si
Movimiento
de
Mujeres
Trabajadoras y Desempleadas „María Elena
Cuadra“ (MEC) - Nicaragua, dar si organizatii
asociate care sustin initiativa noastra la nivel
global: IG Metall-Union (Germania); VerdiUnion (Germania); Clean Clothes Campaign
(Germania); Trades Union Congress (TUC)
(Marea Britanie); Gender Project for Bulgaria
Foundation (GPF) (Bulgaria); Scouting Slovakia
(Slovacia); Stowarzyszenie “Koalicja KARAT”
(Karat Network / Polonia); National Antipoverty
–Social Inclusion Network (RENASIS) (Romania)
;
Women
Organization
of
National
Confederation of Trade Unions (Moldova);
Students and Scholars Against Corporate
Misbehavior (SACOM), Hong Kong.

THEFITFORFAIRLOGO
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GLOBALPERSPECTIVE

WOMENSPECIFICSTANDARDS
SOCIALGENDEREQUALITY
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PRIMULWORKSHOP

In perioada 18-21 Septembrie 2013, s-a
desfasurat la Sofia primul workshop
international in cadrul proiectului Fit For Fair,
avand ca tema “Contributia pentru lupta
impotriva saraciei in contextul Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului”.
Discutiile au fost concentrate in jurul
conceptului ODM raport international si national
provind contextul local si global, ODM 1 Contextul la nivel national and munca
ONG-urilor in domeniul national si international.
In cadrul evenimentului au participat
cate 2 membri staff si 2 multiplicatori din fiecare
tara partenera din cadrul proiectului.
Tematica abordata a facut referire la
impactul aderarii la UE asupra economiei locale si
angajamentele pentru asistenta dezvoltarii
internationale. Prezentari din partea partenerilor
asociati, sindicate, oficiali si alte ONG-uri
nationale.
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WEBSITEONLINE

In cursul luni Octombrie 2013 a fost
finalizat si site-ul fitforfair.ro in vederea unei
diseminari cat mai bune a rezultatelor proiectului la nivel local, dar si international.

HOME PROJECT

PARTNERSHIP MATERIALS & PUBLICATIONS CONTACT
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Fit Fair
muncadecenta.ro

“Global Learning & Decent Work in the Sportwear Industry”

NEWS ALERT: Într-o victorie monumentală, Adidas a fost de acord sa ofere compensatii de 1.8 milioane de dolari, pentru 2.800 de lucrători...
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Training Materials
Action Materials
Events & Actions
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Media Work
Southern Partners
International Workers Blog

The contents of this publication are the sole responsibility
of “AUR” - A.N.S.R.U. and can in no way be taken to reflect
the views of the European Union.

FIT for FAIR

MAKE CHOCOLATE FAIR!
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PETIŢIEEUROPEANĂ

Apel către companiile de ciocolată
pentru a produce ciocolată echitabilă
Dacă vă număraţi printre milioanele de
dependenţi de ciocolată din întreaga lume,
ţineţi-vă bine. Această ştire va fi greu de
acceptat. În timp ce piaţa produselor din
ciocolată înfloreşte din plin şi asigură
profituri mari industriei ciocolatei, mulţi
cultivatori de cacao şi lucrători de pe
plantaţiile din Africa, America Latină şi Asia
se confruntă cu o realitate dură:
Un trai in sărăcie absolută datorită
veniturilor mici şi nesigure
Condiţii precare de muncă şi viaţă care
includ pericole la locul de muncă, muncă
excesivă şi alimentaţie deficitară
Copii care lucrează pe planţiile de
cacao în condiţii de exploatare
Terenuri agricole distruse datorită
agriculturii nedurabile si monoculturilor
Cerem companiilor de ciocolată:
1) să asigure plata echitabilă
fermierilor de cacao şi lucrătorilor de pe
plantaţii
2) să adereze la Drepturile Omului
şi să respecte condiţiile de muncă de-a
lungul întregului lanţ de aprovizionare cu
cacao şi să lupte împotriva exploatării forţei
de muncă a copiilor
3) să sporească capacităţile
fermierilor de cacao pentru a practica o
agricultură sustenabilă şi diversificată
4) să adopte un sistem de certificare
şi monitorizare independent
Petiţia va fi înmânată în cele din
urmă companiilor de ciocolată la Adunarea
Generală a acestora in iunie 2015. Până
atunci, încercaţi să cumpăraţi ori de câte ori
puteţi produse din ciocolată echitabilă.

1) Asigurarea unei plăţi echitabile
fermierilor de cacao şi lucrătorilor de pe
plantaţii. Companiile de ciocolată trebuie să
garanteze un venit suficient micilor agricultori şi
lucrătorilor lor pentru a le asigura un trai
decent, în raport cu costurile de viaţă din ţara
respectivă. În special în Africa de Vest, venitul
mediu al fermierilor si lucrătorilor este mult sub
nivelul de sărăcie absolută, ceea ce înseamnă că
ei trăiesc cu 1,25 USD sau mai puţin pe zi.
Venitul trebuie să acopere, printre altele,
nevoile de bază ale salariaţilor şi familiilor lor,
nevoi care includ adăpostul, alimentaţia, apa
potabilă, sănătatea, educaţia, îngrijirea copilului,
taxele şi transportul.
2) Aderarea la Drepturile Omului şi
respectarea condiţiilor de muncă de-a lungul
întregului lanţ de aprovizionare cu cacao şi lupta
împotriva exploatării forţei de muncă a copiilor
Companiile de ciocolată trebuie să asigure
respectarea Drepturilor Omului şi condiţiilor de
muncă decente prin punerea în aplicare a
principiilor recunoscute pe plan internaţional,
principii definite în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului şi prin Organizaţia
Internaţională a Muncii (OIM).
3) Sporirea capacităţilor fermierilor de
cacao pentru a practica o agricultură
sustenabilă şi diversificată
Companiile de ciocolată trebuie să contribuie la
menţinerea unui sistem ecologic şi climatic
echilibrat precum şi la păstrarea calităţii solului
şi a apei, prin sprijinirea producţiei sustenabile
de cacao. Companiile trebuie să susţină în
continuare creşterea capacităţilor fermierilor şi
diversificarea produselor, fapt care joacă un rol
cheie în îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale
micilor agricultori.
4) Adoptarea unui sistem de certificare
şi monitorizare independent
Companiile de ciocolată trebuie sa folosească
un sistem independent de certificare a
produselor însoţit de un sistem de monitorizare
extern
pentru
a
garanta
respectarea
standardelor sociale şi ecologice menţionate în
cererile de mai sus şi pentru a asigura
transparenţa completă de¬-a lungul lanţului de
aprovizionare.

CELE4CERINTE
Semneaza petitia aici
www.makechocolatefair.org
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RANAPLAZA
SOLIDARITATEA LA NIVEL GLOBAL
Primul pas a fost semnarea
acordului privitor la protectia
impotriva incendiilor si siguranta
cladirilor in Bangladesh
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ENOUGHFASHIONVICTIMS!

In urma plangeri realizate catre
compania
poloneza
LPP,
proprietarul
brandurilor Reserved si Cropp, prin solidaritate
la nivel global a fost realizat un prim pas si
anume, semnarea acordului privitor la protectia
incendiilor si siguranta cladirilor in Bangladesh.
Mai jos gasiti informatii legate de
dezastrul de la Rana Plaza Bangladesh.
Te-ai saturat sa porti haine plătite cu
viata, sănătatea și existenta pana la limita
supravietuirii? Dacă da, depuneti o plângere
companiei
poloneze
LPP,
proprietarul
brandurilor Cropp și Reserved, care a dispus
productia din cadrul fabricilor de îmbrăcăminte
din Bangladesh prabusite in data de 24 aprilie
2013, unde au murit 1131 de oameni.

SIGURANTAMUNCĂ 2

DAR MAI RĂMÂN
Plata compensatorie pentru
lucrătorii răniti și familiile
victimelor, de către LPP S.A.
Asigurarea unui salariu minim
de trai, la nivelul lantului de
aprovizionare al companiei.

Siguranța la locul de muncă și salariul
de trai decent sunt drepturi fundamentale ale
omului. Articolul 23 ( 3 ) din Declarația
Universală a Drepturilor Omului, menționează
că fiecare persoană ar trebui să aibă dreptul la o
"remunerație echitabilă și satisfăcătoare pentru
sine și familia sa adică o existență conformă cu
demnitatea umană". Deși declarația a fost
întocmită în 1948 , în multe locuri din lume,
acest drept fundamental nu este respectat nici
în momentul de față. Siguranța la locul de
muncă nu este decisă doar de reglementările
naționale. Aceasta este menționată de către
Convenția Organizației Internaționale a Muncii
nr . 17, din 10 iunie 1925, care subliniază de
asemenea că accidentele de muncă sunt supuse
unor
compensații
adecvate.
Victimele
dezastrului din Bangladesh din aprilie 2013, au
nevoie acum de despagubiri. Multe dintre
fostele croitorese au fost mutilate definitiv,
picioarele sau mainile le-au fost amputate, unele
dintre ele nemaiputând să se întoarcă la locul de
muncă și să le ofere o viata decentă familiile lor.
Corporatia poloneza LPP nu a fost
prezenta la aceasta intalnire, cu toate ca
aceasta avea legatura directa cu fabricile care
s-au prabusit.Atunci de ce standardele etice
ale companiei poloneze rămân atât de mult în
spatele brandurilor occidentale?
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