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COMUNICAT DE PRESĂ
“Fit for Fair European Speakers Tour 2015” 30 iunie 2015
„Sclavia Modernă. Dramele femeilor care muncesc în fabricile de textile din El Salvador”
„AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) organizează în data
de 30 iunie 2015, în incinta GODOT Cafe-Teatru (Strada Blănari nr. 14, sector 3, Bucureşti)
conferința de presă „Fit for Fair European Speakers Tour 2015”, cu tema „Sclavia Modernă.
Dramele femeilor care muncesc în fabricile de textile din El Salvador” și seminarul „Maquilas –
Realitățile fabricilor de textile din El Salvador”.

Conferința de presă este organizată cu ocazia „Fit for Fair European Speakers Tour 2015”,
eveniment care se bucură de prezența lui Sergio Chávez, invitat din El Salvador, care militează
de mulţi ani pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă din așa-numitele „maquilas”. Invitatul
are o amplă experiență în dreptul muncii din industria producătoare de articole de
îmbrăcăminte şi este inițiatorul organizației „Equipo de Investigación Laboral”, care întreprinde
cercetări și investigații în fabrici, pentru a scoate la suprafață încălcări concrete ale legislației
muncii și ale drepturilor omului. Pentru a afla condițiile reale de muncă se recurge la trimiterea
unor lucrătoare în fabricile investigate, unde acestea vor lucra sub acoperire.

Aproximativ 72. 000 de lucrători din El Salvador muncesc în fabrici care au desfacere pe piața
mondială. Acordul de comerț liber cu Statele Unite, din anii 1990, a determinat o explozie a
acestor fabrici, cunoscute sub numele de Maquilas. Guvernele Americii Centrale au crezut în
stimularea economiei și crearea locurilor de muncă prin alocarea unui număr crescut al zonelor
de comerț liber în care sunt localizate fabricile. Însă, din cauza salariilor mici, aceste slujbe nu
contribuie la reducerea sărăciei din rândul lucrătorilor. Din contră, în El Salvador, salariul minim
pe economie brut este de 210.90$. Lucrătorii primesc net 189 $ lunar; în cazuri excepționale se
plătește mai mult decât salariul minim. Această sumă este prea mică pentru a asigura costurile
de trai. Alimentele pentru o familie de patru persoane se achiziționează cu eforturi enorme.
Salariul nu este suficient pentru a acoperi chiria, electricitatea, apa, educația și îngrijirea

medicală decentă. Nici nu mai poate fi vorba de activități recreative pentru familie. Majoritatea
lucrătorilor în astfel de fabrici o reprezintă femeile, care au în îngrijire o familie. Ele sunt
lucrătoare necalificate, fenomen care contribuie la creșterea dependenței de locul de muncă.
Multe croitorese trăiesc în spații improvizate în zone cu o rată a criminalității foarte ridicată din
El Salvador. Condițiile de lucru din fabrici sunt dure, iar presiunea la care sunt supuse pentru a
produce cât mai mult este imensă. Majoritatea lucrătoarelor sunt constrâse să presteze ore
suplimentare. Căldura și sistemul de ventilație deficitar transformă fabrica într-un loc de muncă
imposibil, în condițiile în care, în multe fabrici, alimentarea cu apă potabilă este insuficientă.
Mersul la toaletă este monitorizat, astfel încât multe angajate muncesc fără a consuma
suficiente fluide, ajungând, ulterior, să sufere consecințele bolilor cronice de rinichi.

Alături de invitatul din El Salvador, la eveniment vor fi reprezentate mai multe organizații,
membre ale FOND (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din
Romania). Scopul prezenţei lor este acela al realizării unei acțiuni unitare referitoare la
problematica forței de muncă ieftine, la nivel global, precum și stakeholderilor locali,
sindicate, patronate, instituții ale statului, etc.
Conferința de presă va fi urmată de seminarul cu tema „Maquilas – Realitățile fabricilor de
textile din El Salvador”, eveniment public adresat rețelei de multiplicatori create în cadrul
proiectului, membrii a diferite sindicate, organizații neguvernamentale, studenți și a altor actori
co-interesați.
Evenimentul se derulează în cadrul proiectului european „Fit for Fair – Global learning for
decent work in the sportswear industry”, co-finanţat de Comisia Europeană prin Programul de
educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de referință DCI-NSAED/2012/279-938. Acest proiect se derulează pe parcursul a 3 ani (2013-2015) și își propune să
susțină egalitatea de gen prin înlăturarea efectelor negative ale globalizării asupra condițiilor
de muncă din cadrul industriei producătoare de articole sportive. „AUR” – Asociaţia Naţională
a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) implementează acest proiect la nivel european
împreună cu parteneri din Germania, Marea Britanie, Bulgaria, Slovacia și Republica Moldova.

Proiectul are la bază un parteneriat internațional coordonat de către „Christliche Initiative Romero” (CIR,) din
Germania, alături de „Labour behind the Label” (LBL,) din Marea Britanie, „Gender Education, Research and
Technologies Foundation” (GERT), din Bulgaria, „Slovak Centre for Communication and Development” (SCCD) din
Slovacia, „Gender-Centru” (GC) din Republica Moldova și „AUR” – A.N.S.R.U. din România. Organizațiile partenere
din Bulgaria, Slovacia si Moldova, alături de „AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor in Resurse Umane sunt
membre ale Coaliţiei Regionale KARAT, coaliție cu peste 60 de membri in peste 20 de ţări ale Europei Centrale şi de
Est, precum şi a statelor CIS, având ca obiectiv asigurarea egalității de gen în regiune, prin monitorizarea
implementării politicilor şi convențiilor internaţionale. Totodată, această inițiativă internațională promovează un
parteneriat echitabil cu partenerii din zona de dezvoltare Global South, precum Organisazion der Mujeres
Salvadorenas por la Paz (ORMUSA), din El Salvador şi Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas
„María Elena Cuadra“ (MEC), din Nicaragua, dar și cu organizații asociate, care susțin inițiativa noastră la nivel
global.
Proiectul răspunde Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului privind eradicarea sărăciei, promovarea egalității de
gen, precum și crearea de parteneriate globale pentru dezvoltare. De asemenea, 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. Acest eveniment este important în contextul mai larg creat
de faptul că anul 2015 este Anul European al Dezvoltării.
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Pentru informații suplimentare referitoare la proiectul european „Fit for Fair - Global Learning for Decent Work in
the Sportswear Industry" vă rugăm să accesați http://fitforfair.muncadecenta.ro/

