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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 fost identificate
condițiile cele mai profitabile.
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MUNCĂDECENTĂ

În lumea modernă, un număr important
al activităților umanității au depășit deja
granițele naționale, trecând peste toate
barierele culturale. Lumea modernă este
reprezentată la momentul actual de
globalizare, un termen care ascunde mai mult
decât lasă să se înțeleagă. Redusă la concepte
economice, globalizarea aduce o creștere în
sectorul schimburilor, fie că sunt personale,
de experiență, solidaritate, înțelegere
mutuală și prietenie internațională.
Din păcate, nu toate țările lumii beneficiază
de același grad de dezvoltare economică, iar
strategia anumitori actori este de a profita
de situația precară a anumitor state aflate
în curs de dezvoltare, căutând costurile de
producţie cele mai mici, pentru a-și putea
păstra competitivitatea pe piața mondială.
În căutarea constantă pentru cea mai ieftină
forţă de muncă, companiile multinaţionale
se relochează imediat ce întâmpină opoziţie
sindicală sau cereri de respectare a drepturilor
minime ale lucrătorilor.

Ţările în curs de dezvoltare sunt în competiţie
între ele pentru a fi selectate de către
coorporații ca producători şi încearcă să ofere
companiilor cea mai ieftină forţă de muncă
și condiţii avantajoase pentru companii, dar
implicit aceste condiții sunt dezavantajoase
pentru lucrători, în plus legislaţia ambiguă
crează posibilitatea de a fi încălcată. Pentru
a găsi posibile răspunsuri la dilemele sociale
și pentru a contracara efectele negative
provocate de globalizare, CNS Cartel ALFA
şi „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor
în Resurse Umane implementează împreună
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.
Munca Decentă - concept întrodus de
partenerii sociali (sindicate, patronate
şi guverne) Organizația Internaţională a
Muncii – este o strategie de dezvoltare care
recunoaște rolul central al muncii în viața
oamenilor: o muncă productivă, care aduce
o remunerație justă, securitate la locul de
muncă și protecția sociala a familiei, cele mai
bune perspective de dezvoltare personală și
integrare socială, libertatea de exprimare a
revendicărilor, posibilitatea de a organiza și
a participa la procesul deciziei, șanse egale
și un tratament echitabil pentru toti, bărbați
si femei. Munca Decentă este esența însăși
a strategiei mondiale, naționale și locale, în
favoarea progresului economic și social.
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SCOPULPRINCIPAL

Acţiunea globală devine eficientă atunci
când există solidaritate internaţională. Dar,
pentru a ajunge la solidaritate internaţională
este necesară cunoaşterea diverselor realități
la nivel global.
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 transmis este unul de solidaritate
între toţi lucrătorii 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 să facem auzit acest mesaj
de către mass-media, autorităţile publice şi
decidenţi, precum şi de publicul larg.
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ZIUAMUNCIIDECENTE

În data de 7 octombrie, de Ziua Internațională
a Muncii Decente, “AUR”-Asociația Națională
a Specialiștilor în Resurse Umane, a
susținut conferința de presă cu tema “Ziua
Internațională a Muncii Decente”, eveniment
organizat în cadrul proiectului “Multiplying
Decent Work – Decent Life!”.
Evenimentul s-a bucurat de prezența
Reprezentantului special, coordonator al
Centrului Infoeuropa, Doris Theodora Mircea,
vicepreședinte CNS Cartel ALFA, Petru Sorin
Dandea, membru al Comitetului Economic
și Social European, Radu Godeanu, vicepreședinte UGIR (Uniunea Generală a
Industriașilor din România), Ioana Mănăilă,
Președinte/Director Executiv al “AUR”A.N.S.R.U. și coordonatorul proiectului
european “Multiplying Decent Work –
Decent Life!”, Raluca Mănăilă.
Acest eveniment a marcat finalizarea primului
curs de formare a multiplicatorilor din cadrul
proiectului “Multiplying Decent Work
– Decent Life!”. Ceremonia de înmânare
a diplomelor pentru absolvenții primului
grup de multiplicatori, activi în activitățile
întreprinse în spiritul muncii decente.
Cu această ocazie, a debutat și cel de-al
doilea curs de formare al noului grup de
multiplicatori, tineri reprezentanți sindicali
sau ai organizațiilor non-guvernamentale care
și-au manifestat dorința de a se implica direct
în activități de promovare a conceptului de
”muncă decentă”.
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Conferința de presă “Ziua Internațională a Muncii Decente”
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Noua Expoziție Mobilă ”Muncă Decentă pentru o Viață Decentă”

”Am fost norocoasă că am
primit salariul pe trei luni de la
Primark, una din companiile
pentru care produceam. Dar
această sumă nu a acoperit
costurile medicale, iar acum
am rămas fără nici un venit”

”Este nevoie de
întărirea solidarității
între muncitori, la toate
nivelurile.”
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BANGLADESH

SĂCELE, BRAŞOV

ROKEYA AKTER

MONALISA MONICI

Rokeya are 25 de ani. Trăiește în una din suburbiile din Dhaka (capitala
Bangladesh), într-o colibă improvizată din metal, construită deasupra apei.
Coliba aparține mătușii sale, care i-a oferit o cameră (aprox. 8m²), pe care o
împarte cu soțul și copilul ei de doi ani. Ea locuiește împreună cu alți șapte
membri ai familiei, nu are apă curentă sau electricitate. Toaleta se află afară
și este împărțită de multe persoane. Apa trebuie fiartă înainte să devină
potabilă.
Ea a lucrat la Rana Plaza în Dhaka. Chiar și atunci când lucrătorii au semnalat
că există crăpături în pereți, au fost trimiși înapoi la muncă. Într-un final,
clădirea s-a prăbușit peste ei, luând viețile a peste 1100 de persoane,
provocând sute de răniți.
Rokeya a fost printre norocoșii supraviețuitori, dar s-a accidentat la mână,
fiind incapabilă să mai lucreze 8 ore zilnic. Mai mult decât atât, îi este
constant teamă să se mai întoarcă în fabrici, de când s-a rănit la prăbușire.
Înainte să-și piardă locul de muncă, ea câștiga 4800 Taka pe lună (aprox.
40€). Programul de lucru începea la 8 dimineața și se termina la 7 seara, cu
o pauză de o oră la prânz, 6 zile pe săptămână. Nu avea nici un fel de
alocație sau asigurare socială.
Salariul era similar celui minim pe economie (60€). Salariul care asigură un
trai decent în Bangladesh este, momentan, de aproximativ 260€, ceea ce
înseamnă ca salariul minim pe economie reprezintă doar 11% din această
sumă.
Rokeya își propune să revină la o fabrică textilă, dar deocamdată nu e
capabilă.
Soțul ei câștigă ceva din comerțul piscicol, dar nu suficient pentru trei
persoane. Rokeya câștigă și ea puțin din diferite cusături pe care le face
pentru alții, dar este dificil să supraviețuiască doar din asta.

Monalisa Monici are 43 de ani și este din Săcele, judeţul Braşov. În urma divorţului are
responsabilitate deplină în creşterea şi întreţinerea unui băieţel de vârstă şcolară. Cei
doi locuiesc într-un apartament de două camere.
Pentru că este singurul aducător de venit, se descurcă foarte greu, cu un salariu de
600 ron (136€). Monalisa este confecţioner textil la SC ROULEAU GUICHARD SRL, cu
calificare obţinută la locul de muncă. De aceea, este nevoită să realizeze multe ore
suplimentare care sunt plătite cu 200%, timp în care cel mic rămâne nesupravegheat.

”Solidaritatea internațională este foarte importantă. Fără presiunile
făcute la nivel internațional, nu aș fi primit nici un fel de
compensație”

Sindicatul funcționează din 2007, semnează anual contractul colectiv de muncă,
asigură asistență juridică membrilor de sindicat și este afiliat la Confederația Sindicală
Cartel ALFA filiala Brașov . În cadrul societății există Comitetul pentru Sănătate și
Securitate la locul de muncă impus de lege. Sindicatul luptă pentru obținerea
reprezentativității (50+1 din numărul de angajați).
Asigurarea de sănătate este cea obligatorie prin lege , iar acoperirea se stabilește anual
de Casa Națională de Sănătate. Nivelul pensiei este mai mic decât venitul. Pentru a
avea acces la pensie trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
”Cooperarea internațională este utilă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a
salarizării. Cred că este bine de știut care sunt salariile în ramura textilă din alte țări și
care sunt condițiile de muncă acolo”
Federațiile și confederația au relații internaționale și au realizat studii în domeniul
muncii, dar angajatorii nu țin cont de acestea. Sindicatul încearcă să facă parte din
comitetul de întreprindere și în acest sens colaborarea este vitală. În textile se lucrează
foarte mult în sistemul lohn. Mobilitatea companiilor este foarte mare iar angajații, de
multe ori sub amenințarea că o să se închidă fabrica, acceptă aproape orice.
Muncitorii, în general, nu sunt prea uniți, nici măcar la nivel național. Ramura de textile
nu a făcut niciodată o grevă la nivel național, grevele au fost doar spontane și rare și
nu de amploare.

”“Este nevoie de întărirea solidarității între muncitori la toate
nivelurile.” ”

MAKE CHOCOLATE FAIR !
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Fiți solidari!
Semnați petiția!

Dacă vă numarați printre milioanele de
dependenți de ciocolată din întreaga lume,
țineți-vă bine. Această știre va fi greu de
acceptat. În timp ce piața produselor din
ciocolată înflorește din plin și asigură profturi
mari industriei ciocolatei, mulți cultivatori de
cacao și lucrători de pe plantațiile din Africa,
America Latină și Asia se confruntă cu o
realitate dură:
- un trai în sărăcie absoltă din cauza veniturilor
mici și nesigure
- condiții precare de muncă și viață care includ
pericole la locul de muncă, muncă excesivă și
alimentație deficitară
- copii care lucrează pe plantațiile de cacao în
condiții exploatative
- terenuri agricole distruse din cauza
agriculturii nesustenabile și monoculturilor.
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CERERI

Cerem companiilor de ciocolată:
1) să asigure plata echitabilă fermierilor de
cacao și lucrătorilor de pe plantații
2) să adere la Drepturile Omului și să respecte
condițiile de muncă de-a lungul întregului
lanț de aprovizionare cu cacao și să lupte
împotriva exploatării forței de muncă a
copiilor
3) să sporească capacitățile de cultivare
a fermierilor de pe plantațiile de cacao
pentru a practica o agricultură sustenabilă și
diversificată
4) să adopte un sistem de certificare și
monitorizare independent.
Semnează online petiția pe
http://ro.makechocolatefair.org/
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VENITUL MININIM
GARANTAT ÎN ROMÂNIA

Vineri, 26 septembrie 2014, la Palatul Parlamentului din
București, a fost lansat “RAPORTUL DE ȚARĂ: VENITUL
MININIM GARANTAT ÎN ROMÂNIA”, parte a proiectului
EMIN – European Minim Income Network, coordonat la
nivel european de către EAPN- European Anti-Poverty
Network. “AUR” – A.N.S.R.U. și RENAIS au participat la
elaborarea “Raportul de țară EMIN – România”.
Raportul prezintă principalele tendințe și reforme
înregistrate în cadrul schemelor de venit minim garantat
și formulează recomandări privind îmbunătăţirea
accesului şi a nivelului de adecvare a acestora.
În Uniunea Europeană, sistemele de venit minim garantat
(MIS) sunt definite ca fiind, în esență, mecanisme de
sprijinire a grupurilor defavorizate, ce oferă o plasă de
siguranță financiară celor care nu pot lucra sau accesa
un loc de muncă decent și care nu sunt eligibili pentru
plăți de asigurări sociale, sau ale căror drepturi la acestea
au expirat. Sunt măsuri de ultimă instanță menite să
asigure un standard minim de trai persoanelor fizice și
persoanelor aflate în întreținerea lor, atunci când nu
există alte mijloace de sprijin financiar.
Proiectul EMIN se desfășoară în 28 de țări europene pe
o perioadă de doi ani (2013-2014) și este cofinanțat de
către Comisia Europeană, în acord cu Recomandarea din
2008 privitoare la Incluziunea Activă, Strategia Europa
2020 şi în contextul Platformei Europene Anti-Sărăcie
şi Excluziune Socială. Proiectul iși propune să unească
diferiţi experţi, reprezentanți ai mediului academic şi
alți actori sociali activi în lupta împotriva sărăciei la nivel
european, în vederea realizării unei reţele EMIN care să
contribuie la o îmbunătăţire a schemelor de venit minim
garantat la nivelul tuturor statelor membre UE.
În România, proiectul este coordonat de “AUR”Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane
(A.N.S.R.U.) împreună cu RENASIS – Rețeaua Națională
Anti-Sărăcie și Incluziune Socială.
Conferința de la București a reunit peste 50 de participanți.
Printre acestia s-au numărat coordonatorul proiectului
EMIN din partea EAPN, dl. Fintan Farrell, reprezentanți
ai autorităților publice din domeniu, precum și din cadrul
partenerilor sociali, organizații neguvernamentale,
sindicate și patronate, dar și reprezentanți ai organizațiilor

responsabile de implementarea proiectului din
țări europene în care acestea există. Proiectul se
desfășoară într-un context dificil pentru sistemele
de protecție socială din Europa, deoarece întâmpină
dificultăți bugetare datorate creșterii alarmante a
inegalităților sociale.
„România iși urmărește și urmează toate principiile
și direcțiile de acțiune pe care și le-a asumat; vom
încerca să dezvoltăm o abordare integrată nu numai
la nivelul politicilor și serviciilor sociale cuplate cu
beneficii sociale dar și împreună cu alte servicii de tip
educațional, sănătate, astfel încât să existe posibilitatea
creării unor centre comunitare în zonele unde este
nevoie iar persoanele vizate se vor putea adresa într-un
singur loc și tot acolo să primească serviciile specifice
de care au nevoie” declara Lăcarămioara Corcheș,
Director General – Direcția Generală de Asistență
Socială, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice. În prezent, sistemul de
venit minim garantat, precum și celelalte măsuri de
asistență socială bazate pe testarea mijlocelor, fac
subiectul unui amplu proces de reformă în vederea
simplificării și eficientizării acestora.
„Punctul focal al reformei noastre constă în
introducerea venitului minim de inserție ce va
consolida și simplifica prestațiile existente ce se referă la
combaterea sărăciei: venitul minim garantat, alocația
pentru susținerea familiei și ajutorul de încălzire; venitul
minim de inserție va include pe lângă componentele
care se regăsesc și în sistemul actual, serviciul în folosul
comunității și condiționalitatea legată de frecventarea
școlii de către copii, un element de noutate în ceea ce
privește stimularea reintegrării beneficiarilor pe piața
muncii; pragul venitului minim de inserție raportat la
indicatorul social de referință va fi flexibil, astfel încât
atunci când cineva din familia beneficiară își găsește
un loc de muncă, acest prag va crește cu o sumă sau
cu un procent din valoarea câștigurilor sale, permițând
familiei beneficiare să primească prestația și după
câteva luni după reîntoarcerea pe piața muncii” a mai
declarat dna Lăcrămioara Corcheș.
RAPORTUL DE ȚARĂ: VENITUL MININIM GARANTAT
ÎN ROMÂNIA prezintă principalele evoluții ale
măsurilor de asistență socială privind combaterea
sărăciei și a cheltuielilor bugetare alocate acestor
măsuri.
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GLOBALPERSPECTIVE

WOMENSPECIFICSTANDARDS
SOCIALGENDEREQUALITY
Aflați mai multe despre toate aceste nedreptăți
și despre cum vă puteți implica pentru a produce
o schimbare, vizitând pagina web a proiectului:
http://fitforfair.muncadecenta.ro/
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Învățare Globală pentru
Muncă Decentă în Industria
Articolelor Sportive

În perioada 16 – 17 octombrie 2014, la Chișinău, în
incinta Institutului Muncii, a fost găzduit Seminarul
Internațional ”Contribution to Promote Equality
and Empower Women in the context of MDGs”,
axat pe problematica egalității de gen și abilitarea
femeilor în contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului.
Structurat pe două zile, evenimentul s-a bucurat
de prezența delegaților a 6 dintre țările partenere
ale proiectului ”Fit for Fair– Global learning for
decent work in the sportswear industry” - , printre
care și România, prin ”AUR” – Asociația Națională
a Specialiștilor în Resurse Umane, alături de
Germania (Christliche Initiative Romero ), Marea
Britanie (Labour behind the Label), Bulgaria (Labour
behind the Label), Slovacia (Slovak Centre for
Communication and Development ) și țara gazdă,
Rebublica Moldova (Gender-Centru).
Ambele zile ale seminarului au fost însoțite de
conferințe de presă, unde participanții au avut
ocazia de a-și prezenta organizația, instrumentele
și metodologia folosită în proiect și activitățile
derulate pentru sensibilizarea publicului.
Discuțiile s-au axat în jurul fenomenului de
globalizare și a conceptului de Global Learning, iar
participanții au avut posibilitatea de face schimb
de bune practici în ceea ce privește intervenția
personală la nivel național, pentru contrabalansarea
efectelor negative ale acestui fenomen mondial în
contextul muncii decente.
De asemenea, vizita la fabrica de tricotaje cu capital
străin ”Stag” Chișinău, a reprezentat o incursiune
în realitatea vieții din Rebublica Moldova, iar
participanții au observat condițiile de muncă ale
lucrătoarelor din industria textilă, explorându-se
toate camerele diferitelor stagii de producție.

FIT for FAIR
A doua zi a a seminarului a debutat cu prezentările
țărilor partenere, a acțiunilor specifice de
implementare a proiectului, atât la nivel național
cât și internațional, împreună cu modalitățile de
atingere a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
Seminarul a beneficiat de prezența Directorului
Institutului Muncii, Vsevolod Barbăneagră, a
președintelui Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor
din Republica Moldova - Oleg Budză, dar și a
domnului Sergiu Sainciuc - viceministrul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, care au informat despre
condițiile de muncă și provocările cu care Republica
Moldova se confruntă în contextul Acordului de
Asociere cu UE.
Totodată, președintele Consiliului de Femei din
cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor
din Republica Moldova - Liuba Rotaru, a susținut
împreună cu participanții din țările partenere un
schimb de informații și experiențe despre ceea
ce înseamnă statutul de femeie în cadrul unei
companii din Moldova, ce presupun condițiile de
muncă, contractul, concediul maternal, încurajând
partenerii la solidaritate națională și internațională.
Proiectul „Fit for Fair – Global learning for
decent work in the sportswear industry” (DCINSAED/2011/58), co-finanţat de Comisia Europeană
prin Programul de educaţie pentru dezvoltare
EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, este un parteneriat
ce iși propune să susțină egalitatea de gen, prin
înlăturarea efectelor globalizării asupra condițiilor
de lucru ale femeilor.
Proiectul se înscrie în obiectivul pe care România, ca
stat donator, și l-a asumat prin politica de Cooperare
pentru Dezvoltare, obiectiv potrivit căruia țara
noastră se angajează să acorde asistență statelor
terţe în vederea reducerii sărăciei, obstacolul
principal în asigurarea dezvoltării sociale şi
economice a unei ţări.

FIT for FAIR

2

BROCHUREISSUE#2
pentru o

În luna Septembrie 2014, în cadrul proiectului, a fost
lansată a doua ediție a broșurii informative adresate
multiplicatorilor și activiștilor vizați de proiect.
Broșura propulsează cititorul într-o incursiune în
viața lucrătorilor marilor brand-uri H&M, Old Navy,
Levi’s, aflând totul despre condițiile de muncă
extrem de periculoase la care sunt expuși, felul în
care femeile sunt exploatate, și constanta lor luptă
pentru supraviețuire. De asemenea, sunt dezvăluite
modalitățile și topul scuzelor prin care companiile
încă mai operează cu sisteme interzise prin lege,
exploatându-și angajații doar pentru a-și păstra
competitivitatea pe piața mondială.
Interviurile și studiile de caz prezintă o imagine
veridică a șomajului, sărăciei, inegalității de șanse și
exploatare prin muncă la nivelul țărior aflate în curs
de dezvoltare.

Broșură informativă Fit for Fair
issue #2

The content of this publication is the sole responsability
of ”AUR”- A.N.S.R.U. and can in no wat be taken to reflect
the views of the Europeean Union

INTRODUCERE
scop, nu ca un obiect, pentru că omul este scop, nu mijloc. Asta
înseamnă că viața omenească este valoaroasă dincolo de orice considerente legate de unitate și preț, valorizând simpla existență ca atare,
acceptând demnitatea umană care duce la drepturile omului formulate în Declarația ONU.
Acum când actele de intoleranță sunt din ce în ce mai numeroase,
Uniunea Europeană trebuie să lupte pentru libertatea de conștiință, de
expresie și de viață decentă peste tot în lume: prin garantarea libertății
de exprimare, dar și respectarea demnității personale.
În Cambodgia, aproximativ 60% din lucrători muncesc, la momentul
actual, cu un contract temporar. La auditul unei fabrici, inspectată de
Organizația Internațională a Muncii (ILO), în jur de 80% din lucrători au
contract permanent. Însă, oricine știe că defapt, în aceste fabrici, care
produc o mare parte din articolele sportive, tot personalul
lucrează pe contract temporar. Marile branduri producătoare de
articole sportive știu exact ce se petrece: până și un copil poate
înțelege că este practic imposibil să produci un milion de tricouri într-o
săptămână, numai cu 100 de angajați.

to 1,415 Euros). Many girls become sick before the three-year
work contract comes to completion. Often leaving them unpaid
for work completed. The girls work on average 12 hours per
day, six day a week, making it a 72-hour workweek. During the
high season, Sunday is also worked.
There are various hints that point to girls even under 14 years of
age being recruited to work. An Indian social scientist
approximated that 10-20 percent of the employed children in
the Sumangali-system are between the ages of 11 and 14.
They are not allowed to leave the factory grounds, and are
forced to stay in the employee quarters. Around every two
weeks they are allowed to leave the grounds—only when
accompanied by security forces. Mobile telephones are
forbidden.
The working conditions are gravely unhealthy: Several
ex-employees reported that they needed to undergo surgery to
remove balls of cotton fibers from their digestive tract. Poor
ventilation and insufficient safety equipment led to
cotton-fiber balls accumulating in their gastro-intestinal
system. Many girls reported that they were humiliated and
beaten. The girls couldn’t turn to anyone for help.
Investigations showed that unions are denied entrance to the
factories.
Research by the CCC shows that many companies that sell their
clothing on the European market have part of their wares from
Tamil Nadu, from one or more of the inspected factories, and
some still order their wares from these places. Belonging to
these companies are the bestsellers like Jack & Jones, Only,

Ce este un salariu de trai decent? Ce anume înglobează acesta, cine îl
stabilește și în funcție de ce criterii? Și mai ales, ce legătură au toate
acestea cu egalitatea de șanse și respectarea drepturilor omului?
Broșura informativă Fit for Fair informative brochure issue #2 va
răspunde la toate aceste întrebări, dezvăluind adevărata față din spatele
lanțurior de producție din țările aflate în curs de dezvoltare, unde marile
coorporații își amplasează producția datorită forței de muncă ieftine.
Broșura propulesează cititorul într-o incursiune în viața unei lucrătoare,
angajata brandu-urilor H&M, Old Navy, Levis, ce ne dezvăluie totul
despre condițiile de muncă extrem de periculoase la care este expusă,
felul în care este exploatată, și constanta ei luptă pentru supraviețuire.
De asemenea sunt expuse modalitățile și topul scuzelor de care
companiile se folosesc pentru a continua să opereze producția cu
sisteme interzise prin lege, fără nici un fel de consecință, exploatându-și
angajații pe un salariu ce garantează sărăcia, doar pentru a-și păstra
competitivitatea pe piața mondială.
Interviurile și studiile de caz prezintă o imagine veridică a sărăciei,
inegalității de șanse și exploatării prin muncă la nivelul țărilor în curs de
dezvoltare. În cuprinsul broșurii reconstituim traseul unei perechi de
blugi și de ce câteodată ne pot tăia răsuflarea, aflăm ce spune ghidul
principiilor UN pentru economie și drepturi umane, de ce o companie nu
vrea să plătească un salariu de trai decent, cum să asiguri un lanț de
producție echitabil și sustenabil, dar și cine este persoana cu cea mai
puternică voce pentru corectitudine și justiție.

From Captured by Cotton:

“Bring us the pretty girls that you
know and make their lives shine like
a lighthouse.”
With such descriptions, factories advertise to
young girls and present them with the
“Sumangali-system” as their only chance to earn
their endownment in three years.

C&A, Diesel, Inditex (Zara), Marks & Spencer, Primark, Tommy
Hilfiger, and the Swiss companies Charles Veillon and Migros.
The German company Ernstings Family initially denied
receiving wares from factories from one of the affected
companies. After confrontation with witnesses of the delivery,
the company explained that it negotiated a deal for a delayed
delivery and that the partnership with the affected company
has since been abandoned. Reported next was the statement
that numerous workers from spinning mills, weaving mills, and
assembly plants were hired under the Sumangali-system. Later,
upon confronting the research results, several companies
pointed out that the Sumangali-system was no longer in use by
their suppliers.
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CONFERINȚA EUROPENĂ EMIN UN NOU CADRU
EUROPEAN PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE
ADECVARE A SCHEMELOR DE VENIT MINIM
Între 11 și 12 decembrie 2014, la Bruxelles s-au desfășurat
o serie de evenimente focalizate pe problematica
Schemelor de Venit Minim în Europa. RENASIS, Rețeaua
Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Sociala, membră
EAPN, a fost reprezentată la eveniment de Raluca
Mănăilă (coordonator național EMIN) și Daniela Mihăiță
(expert național EMIN). Pe 11 decembrie, în prima parte
a dimineții au avut loc atelierele de lucru în care delegații
țărilor participante au prezentat experiența acumulată
pe parcursul implementării proiectului EMIN la nivel
național. În acest sens au fost discutate principalele
realizări, lecțiile învățate și viitoarele activități de
advocacy și de construire a suportului public pentru
creșterea nivelului de adecvare a Schemelor de Venit
Minim. În cea de a doua prima parte a dimineții de 11
Decembrie s-a desfășurat Conferința Europeană “Venitul
Minim Adecvat. Construirea consensului”. În după-amaiza
aceleiași zile au avut loc atelierele de informare cu tema
“Crearea cadrului propice pentru creșterea Schemelor
de Venit Minim”. Suita de evenimente s-a încheiat cu o
analiză asupra pașilor următori care trebuie făcuți pentru
pregătirea celei de a doua etape de proiectului EMIN.
Participanții au avut ocazia să afle o stare de fapt complet
diferită de povestea populistă despre oamenii care
înșeală sistemul de protecție socială.
În cadrul Conferinței au fost prezentate cele treizeci
rapoarte naționale și cele două rapoarte tematice, unul
privind nivelul de accesare a venitului minim de către
persoane fără adăpost și cel de al doilea privind nivelul
de adecvare a veniturilor pentru persoanelor vârstnice.
Experiența de beneficiar al Schemelor de Venit Minim.
Conferința a fost deschisă cu două prezentări video în care
persoane care beneficiază de schemele de venit minim
și-au spus poveștile. Filmul din Portugalia menționează
că într-un an se sistează plata venitului minim pentru mai
mult de 52 000 beneficiari.
Cea de a doua înregistrare, din Danemarca (o țară cu o
Schemă de Venit Minim relativ generoasă, dar unde au
fost operate reduceri drastice pentru persoane sub 25
de ani) prezintă tineri vorbind despre experiența lor ca
beneficiari ai venitului minim.
Tinerii au nevoie să fie asistați și implicați în găsirea
soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă și
ajutați pentru a-și atinge visele.

Variații uriașe ale nivlelului de generozitate în
alocarea Venitului Minim. Analiza Schemelor de
Venit Minim la nivelul Europei arată diferențe foarte
mari privind generozitatea cu care sunt alocate: de la
22 Eur în Bulgaria la 1433 Eur în Danemarca, pentru
o singură persoană); și de la 100 Eur în Polonia la
3808 Eur în Danemarca pentru un cuplu cu doi
copii. Întrebarea care rămâne este: Poate supravițui
Uniunea Europeană unei astfel de inegalități fără a
lua în calcul inegalitățile existente la niveul ficărei
țări?
Scheme de Venit Minim accesibile și adevate.
Participanților la Conferință li s-au adus la cunoștință
și rezultatele rapoartelor naționale. Acestea susțin
că Schemele de Venit Minim adecvate și accesibile
nu sunt utile doar pentru cei care au nevoie directă
de acestea ci și pentru întreaga societate datorită:
efectelor economice stabilizatoare, impactului
pozitiv asupra reducerii inegalităților precum și
datorită abilității lor de a-i asista pe cei afectați de a
rămâne activi în societate.
O provocare pentru noua conducere a Europei.
Delegații la Conferință au transmis noii conduceri
ai Uniunii Europene nu trebuie doar să vorbească
despre o Europă Socială dar, totodată, trebuie să
implementeze măsuri directe pentru a asigura o
Europă socială. Totdată, participanții la Conferință au
adresat un apel pentru introducerea unei Directive
Cadru privind Schemele de Venit Minim, considerată
un test esențial pentru crearea unei pentru o Europă
Socială.
European Minimum Income Network. Analysis of
Minimum Income Schemes In EU Member States
este un proiect european (2013-2014) finantat de
catre Comisia Europeana, in acord cu Recomandarea
din 2008 privitoare la Incluziunea Activa, Strategia
Europa 2020 si in contextul Platformei Europene AntiSaracie si Excluziune Sociala. Proiectul isi propune
sa aduca la un loc diferiti experti, academicieni si
nenumarati actori sociali activi in lupta impotriva
saraciei la nivel european, in vederea realizarii unei
retele EMIN care sa contribuie la o imbunatatire a
nivelului de adecvare si acces al schemelor de venit
minim garantat la nivelul tuturor statelor membre
UE.
Mai multe informații pot fi obținute vizitând
http://emin-eu.net

www.muncadecenta.ro
www.decentwork.info
www.infofair.ro
www.makechocolatefair.org
www.resurseumane-aur.ro

