Чеклист за организирането на инициатива за борба с работата на
черно в селското стопанство
Преди инициативата
Анализ на контекста:
В определените области има/възникват:
Случаи на експлоатация
Концентрация на работници имигранти
Кампании за беритба
Гета или импровизирани лагери
Знам:
Какви са основните производства
Вида на използваната работна ръка
Основните елементи на съответния договор (таблици за заплатите, рамки, графици)
Къде са местата за набиране на работници
Кои са най-ярко представените етнически групи
Местата за събиране и поклонение

Организация:
Оценка на икономическите ресурси
Оценка на наличното време
Избор и производство на приспособленията за подаръци
Възможност за интернет достъп по време на операцията
Определяне на количествените и качествените цели на кампанията
Планиране и програмиране на интервенциите
Организиране на заключителна конференция
Открих / свързах се / информирах / ангажирах:
Поне двама души, посветени на кампанията
Културни медиатори
Синдикални структури на територията
Лице за контакт за работниците, което винаги да присъства на територията
Местни институции
Правоприлагащи органи
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След инициативата
Оценка на резултата:
Избраният часови пояс беше правилният
Избраното място е подходящо
Срещнах достатъчен брой работници
Събудих у тях интерес и доверие.
През следващите дни някои от тези хора отидоха в местното синдикално
представителство, за да задълбочат придобитата информация или да подадат жалба
за нарушаване на техните права
Събрах данни, информация, изображения, полезни препоръки, за да изготвя пълен
доклад за ситуацията, който да бъде предаден на компетентните институции и да ги
приканя да се намесят
Получих положителна обратна връзка за публикациите в социалните мрежи, за да се
разпространи инициативата
С мен се свърза журналист, който иска да проучи в детайл ситуацията
Получих молба от територията (работници, делегати, управители на местни
общности) за повторно провеждане на инициативата
Мониторинг на интервенцията:
Брой работници, които след първия контакт са се обърнали към структурата на
синдиката
Брой нови членове
Брой жалби за случаи на експлоатация
Отношения с институциите:
Откриване на постоянна кръгла маса за дискусии по темата
Доклад относно ситуациите, които сме срещнали и събраните данни (брой работници,
заплати, условия на живот, експлоатация)
Последващо:
Мониторинг на трудовите потоци в различни географски райони в съответствие с
фазите на отглеждане на културите (географско посочване на местата, посещавани от
работниците).
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