Листа за проверка во врска со организацијата на инцијативата за
борба против нелегалната работа во земјоделието
Пред иницијативата
Анализа на контекстот:
Во идентификуваната област има:
Ситуации на експлоатација
Концентрација на имигранти работници
Кампањи за берба
Непланирани гета или кампови
Јас знам:
Кои се главните земјоделски култури
Тип на ангажирана работна сила
Основни елементи на договорот (износ на плата, работни часови, класификација)
Локации за регрутирање работна сила
Најзастапени етнички групи
Собирни места и места за светилишта
Организација:
Евалуација на економски ресурси
Евалуација на расположливо време
Избор и производство на предмети кои се делат
Пристап до интернет за време на интервенцијата
Дефинирање на квантитативни и квалитативни цели на кампањата
Распоред и време на интервенциите
Организација на завршна конференција
Сум идентификувал/контактирал/информирал/вклучил:
Најмалку две лица посветени на кампањата
Културни медијатори
Синдикални структури на територијата
Контакт со работници кои се постојано присутни на територијата
Локални институции
Органи за спроведување на законите и редот
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По иницијативата
Евалуација на резултатот:
Изборот на време беше соодветен
Избраното место беше поволно
Се сретнав со доволен број работници
Успеав да ги придобијам нивниот интерес и доверба
Во следните денови, некои од нив се упатија во територијалниот синдикат за да ги
истражат добиените информации или да пријават дека преговараат за нивните права
Собрав податоци, информации, слики и корисни сведочења за да составам целосен
извештај за состојбата и да го поднесам до надлежните институции и да барам
интервенција од нивна страна
Добив позитивни повратни информации на моите постови на социјалните мрежи за да
се објави оваа иницијатива
Ме контактираа новинари кои сакаат да дознаат повеќе за оваа појава
Добив барања од оваа територија (работници, делегати, лидери на локални
синдикати) за повторување на иницијативата
Мониторинг на интервенцијата:
Број на работници кои по првиот контакт се упатија кај синдикатот
Број на работници кои се зачленија
Број на извештаи за случаи на експлоатација
Релации со институциите:
Основање на постојана комисија
Пренесување на извештајот за увидените ситуации и собраните податоци (број на
работници, исплатена плата, животни услови, експлоатација)
Последователни активности:
Следење на тековите на работна сила во разни географски области според фазите во
кои се одвива бербата (гео-референци на местата каде најчесто се среќаваат
работници).
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